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Den triste vitenskapen 
 
På engelsk kalles økonomi ofte for ”the dismal science” 
– den triste vitenskapen(?) Betegnelsen passer bra, for 
økonomer er flinke til å påpeke at det ikke finnes noe 
slikt som en gratis lunsj:  Tilsynelatende greie løsninger 
på problemer virker ikke så bra som man kanskje skulle 
tro.  Når man ser på hvordan tiltaket virker i en større 
sammenheng, har det kanskje ikke virkning i det hele 
tatt, eller kanskje alvorlige negative bivirkninger. Dette 
er det mange eksempler i miljøpolitikken. Økt bruk av 
bioenergi fra skog gir ikke nødvendigvis redusert utslipp 
av klimagasser, når man tar hensyn til at økt hogst av 
trær til bioenergi fører til at mindre karbon bindes i 
skogen.  Økt produksjon av bioetanol til drivstoff i en 
del av Brasil kan føre til økt hogst av regnskog i andre 
deler av landet, når bioetanolproduksjonen fører til økte 
priser på landbruksvarer. Bruk av elektriske biler fører 
kanskje til økte CO2 utslipp, når man tar hensyn til at 
elektrisiteten de bruker produseres i kullkraftverk. Det 
ser også ut til at gratis parkering for el-biler (for å 
fremme bruken av disse), fører til redusert transport pr 
sykkel og kollektivtransport, og ikke erstatter annen 
bilkjøring, slik tanken var. Økt omfang av ”økologisk 
landbruk” er heller ikke nødvendigvis spesielt 
miljøvennlig når man tar hensyn til at avlingsnivået er 
lavere, slik at større arealer må tas i bruk for å produsere 
den maten som trengs. Utbygging av subsidierte 
vindmølleparker fører til økt behov for å bygge 
kraftlinjer, og gir ingen reduksjon i bruk av fossil energi 
så lenge vi er i et system med utslippskvoter. 
Vindmøllesubsidiene fører til billigere strøm, slik at vi 
kan  bruke mer av den. 
Men alt er ikke bare trist. En viktig innsikt fra 
miljøøkonomien er at det finnes enkle tiltak som virker 
mot forurensing. Det er utslippsavgifter og omsettelige 
utslippskvoter. De sørger for at forurenser må betale for 
sin forurensing, og gir derfor sterk motivasjon til å 
forurense mindre.  

Ragnar Øygard, instituttleder 
 
Heder for Masteroppgave 
 
Casper Claudi Rasmussen og Knut Øivind Reinertsen 
fikk prisen for beste masteroppgave ved UMB i 2010 
innen innovasjon og entreprenørskap for oppgaven “The 
Innovation Capability in Norwegian High performing 
small and medium sized Enterprises”. Prisen ble delt ut 
av  Fornebu Invest AS. 
http://www.oblad.no/badebyen/fikk-heder-for-
masteroppgave-1.5716459. Instituttet gratulerer! 

 
Forelesninger 
 
Åpne prøveforelesninger av kandidater til stillingen som 
lektor/førstelektor/ førsteamanuensis i Økonomistyring 
avholdes i rom T 401:  
 
Fredag 29/10 kl 12:15: 
Jens Bengtsson: Robuste beslutninger - Hvordan kan 
robust optimering brukes for å håndtere usikkerhet, og 
hvordan innvirker robuste beslutninger på virksomheten. 
 
Fredag 5/11 kl 12:15: 
Per Aksel Holving: Strategiimplementering - hvordan 
kan vi føre strategien ut i live? Gjennomgang 
systematisk metode for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging og styring i forhold til virksomhetens mål og 
strategier. 
 
I media 
 
Ole Gjølberg er intervjuet i Aftenposten om de store 
prisøkningene i kornmarkedet og verdens matforsyning.  
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3860003.ece 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Nationen 14.10: 
”Støttar Tines versjon” Tine har anket 
Lagmannsrettensdom om forhandlingene mellom Tine 
og Rema til Høgsterett 
 
Normann Aanesland hadde debattinnlegg 
”Matproduksjonens effekter” i Nationen 21.10.  
 
Olvar Bergland kommenterte siste rapport fra TEEB 
(The Economics of ECosystems and Biodiversity) på 
nrk.no i artikkelen  “Så mye er Jorda verdt” 14. oktober. 
 
Ståle Navrud var med i NRK P2 ”Verdt å vite” i 
program  om økonomisk verdsetting av 
økosystemtjenester. 25. oktober. 
 
  
Diverse aktiviteter 
 
Gro Ladegård var på møte i NRØA sitt fagutvalg for 
administrasjonsfag,Molde, 28.- 29. 10 
 
Gro Ladegård holdt foredraget "Fra ledelse til styring?" 
på HiOs fagkonferanse 21.10. 
 
Ole Gjølberg holdt foredrag på Det nasjonale 
studieveilederseminaret på NTNU den 27. september 
om studentsøkningen til ulike læresteder og studier. 
http://www.ntnu.no/studieveilederseminar 
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Ole Gjølberg deltar også på North Bridge Agri 
Investments frokostseminar om investeringer i 
jordbruksarealer, Continental Hotell i Oslo 9. november  
 
Stein Holden holdt  presentasjonen "The potentials from 
impact evaluation: Empirical applications and lessons 
for enhanced evidence-based policy making" på Policy 
Day at UN Economic Commission for Africa, Africa 
Hall, Addis Ababa, Ethiopia, 28.oktober.  
 
Stein Holden  holdt presentasjonen "Can Input Subsidies 
Be Used to Both Reduce Poverty and Enhance 
Sustainable Land Management? –Evidence from 
Malawi" på Environment for Development (EfD) Fourth 
Annual Meeting i Debre Zeit, Ethiopia, 31.oktober. 
 
Eirik Romstad holdt foredraget "Biologisk mangfold- 
hva kan økonoene bidra med" på ArtTap seminaret ved 
UMB 22. september. 
 
Eirik Romstad holdt foredraget "Alternativ 
alternativverdi - oljeboring og fisk i Lofoten" på UKE-
seminaret til Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten 7. 
oktober. 
 
Eirik Romstad holdt foredraget "Matvare- og 
innsatsfaktormarkeder - koplinger og dynamikk" for 
Argo Securities 14. oktober. 
 
Eirik Romstad holdt foredraget "Land Grab - 
forbannelse eller velsignelse for Afrika?" i forbindelse 
med FNs matvaredag ved NTNU 16. oktober. 
 
Ståle Navrud holdt gjesteforelesningen ”Verdsetting av 
fellesgoder i samfunnsøkonomiske analyser” ved Norges 
Handelshøyskole, Bergen,  13. oktober. 
 
Ståle Navrud holdt inivtert forelesning “Benefit 
Transfer of Value of Statstical Life (VSL) Estimates for 
Policy Use”på OECD Workshop on the use of VSL 
estimates in policy assessments, Brüssel, 19. oktober 
 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag “Miljøkostnader av 
luftledninger” for Regjeringsoppnevnte Sjøkabelutvalg 
IV, Gardermoen, 21. oktober. 
 
Ståle Navrud holdt gjesteforesning ”Environmental 
Valuation Techinques”  i kurset GRA1336 
”Environmental Economics and Management” ved 
Handelshøyskolen BI, Oslo, 27. 10. 

Ståle Navrud holdt invitert foredrag”Miljøkostnader ved 
utslipp av miljøgifter. Hvordan bør deponiavgiften 
beregnes i framtiden?”  på Avfall Norges seminar om 
deponering av avfall, Oslo, 28. oktober 
 
Ståle Navrud holdrt invitert foredrag”Metoder for 
verdsetting av ikke-markeds goder i 
samfunnsøkonomiske analyser.  Metodiske 
utfordringer” for Departementenes Fagpanel for 
Økonomiske Konsekvensanalyser, Oslo 29. oktober  
 
 
Slovakia – Forskersamarbeid og gjesteforeleser 
 
I forbindelse med NIL prosjektet 'Development of 
cooperation in the scope of research of innovation 
processes impact on regional development in the Slovak 
republic and Norway' har vi hatt besøk av Prof Soňa 
Čapková fra Faculty of Economics Matej Bel 
University, Slovakia fra 5.-15 oktober. Hun har bl.a. 
forelest om EU Regional Policy and Regional 
Development Planning for masterstudenter i kurset 
Næringsutvikling og entreprenørskap. 
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