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Med denne Jule-bulletinen takker redaktørene  
av etter mange gode år, og ønsker de nye 
redaktørene Lise Thoen og Lars Mørk lykke til 
videre! Vi takker alle ansatte for de flere tusen 
bidrag  opp gjennom årene , og ønsker alle våre 
lesere en Fredfylt  Jul og Alt Godt for det Nye Året. 
 

 
 
Smørkrise 
 
Vi er heldige som lever i et land der en (midlertidig) mangel 
på smør i butikkene er vårt største problem.  Mange land i 
Europa – og verden forøvrig – har langt større kriser å slite 
med enn mangel på godt smør til småkakene. Men det er jo 
interessant at mangel på en så grunnleggende vare kan vedvare 
i flere uker i ”verdens rikeste land”. Riktignok har vi vendt oss 
til å måtte vente i ukesvis på siste modell av iPhone, men at 
det skulle bli for lite smør er nytt og uventet.  
 
Det gir mye materiale til humorister i utlandet, men er det noe 
å lære av dette? En første lærdom er at det ikke bare er for 
mobiltelefoner det kan være vanskelig raskt å tilpasse 
produksjonen til variasjoner i etterspørselen. Det går ikke bare 
an å trykke på en knapp på kua for å få mer melk. Kanskje er 
det heller ikke så lett å foreta omstillinger i hvor stor del av 
melka meieriene bruker til å lage smør. Mer overraskende er 
det at det er så vanskelig å få kjøpt smør på verdensmarkedet. 
Man skulle tro at Tine kunne betale mer enn de fleste andre 
som prøver å kjøpe i det markedet. Tollen som skal skjerme 
norsk smør mot importkonkurranse er tydeligvis effektiv også 
til å hindre import når det er mangel.  
 
En annen lærdom: Dette er delvis et eksempel på hvordan 
frykt for mangel kan føre til mangel – og dermed være 
selvoppfyllende. Snakk om at mangel kan oppstå, kan få 
mange forbrukere til å fylle  kjøleskapene med smør forå være 
sikker på å ha til julebaksten. Denne hamstringen kan i seg 
selv være nok til at det blir mangel. (Det er ikke helt ulikt 
problemet Italia står overfor: Frykten for at staten ikke kan 
betale sin gjeld fører til renteøkninger som gjør at statsgjelden 
blir for dyr til at Italia klarer å betale.) 
 
En siste lærdom er at når man, som Tine, har fått en oppgave 
med å regulere markedet, så er det viktig å ha gode 
prognoseverktøy og følge trender i markedet nøye for å være i 
stand til å tilpasse produksjonen i god tid. De trenger flinke 
økonomer! En slik krise gir vann på mølla til de som vil rokke 
ved Tines rolle i landbrukspolitikken. Det er hverken Tine 
eller Tines eiere tjent med.  
Vi håper julebaksten smaker – enten det blir med smør eller 
margarin.      

      Ragnar Øygard, instituttleder 

 
Skolebesøk - Samarbeid med videregående skoler 
 
I samarbeid med skoletjenesten ved UMB bidrar flere av 
lærerne ved UMBs Handelshøgskole med forelesninger for 
elever i videregående skole.  Tilbudet omfatter både 
skoleklasser som kommer på besøk ved UMB og lærere som 
reiser ut til skolene. Elevene får forelesninger i ett eller flere 
av områdene som det undervises i ved Handelshøgskolen.  I 
tillegg får elevene informasjon om studiene ved 
Handelshøgskolen og en generell presentasjon av UMB. I 
november og desember har det blitt gitt forelesninger til 
økonomiklasser fra Askim vgs, Vestby vgs, Kirkeparken vgs 
og Frogn vgs. 
 
Masteroppgaver 
 
Studentene ved UMBs Handelshøgskole skriver 
masteroppgaver innen mange forskjellige fagområder og med 
en lang rekke interessante temaer. Elektroniske 
fulltekstversjoner av masteroppgavene finnes på 
http://brage.bibsys.no/umb/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_11854 
 
Nye forskningsprosjekter 
 
Stein Holden har fått innvilget nytt 3-årig forskningsprosjekt 
fra Norges Forskningsråd under FRISAM som skal studere 
virkningene av landreformer i sørlige Etiopia 
 
Ståle Navrud er med på den innvilgede, og høyest rangerte, 
søknaden Fisk og fiskeren – Romlig temporær samvariasjon 
mellom rekreasjonsverdi og fiskeforekomst – implikasjoner for 
fiskeriforvaltningen  i UMBs nye TVERRforsk – program. 
Institutt for naturforvaltning (INA) ved UMB er koordinator. 
 
Ståle Navrud er med på det nylig startede 3-årige 
forskingsprosjektet SALMONCHANGE - Sustainable Salmon 
Angling Tourism in a Changing World; finansiert av Norges 
Forskningsråd over Natur og Næring -programmet. INA ved 
UMB er koordinator. 
 
Ståle Navrud er med på det nylig aksepterte 
forskningsprosjektet Habitat-fisheries interactions - Valuation 
and Bioeconomic modelling of Cold Water Coral; finansiert 
av Tromsø Forskningsstiftelse. Norges Fiskerihøgskole ved 
UiT er koordinator. 
 
 I media 
 
Normann Aanesland ble intervjuet om kommuner som  antar 
de har boplikt, men som ikke har  de nødvendige forskriftene 
på plass.   Finansavisen 17.11:   Mange har ulovlig boplikt. 
 
Normann Aanesland ble  intervjuet  om smørkrisen: 
Nettavisen E24. 7.12 :  Smørkrisen er meningsløs.  Han deltok 
i  programmene   om smørkrisen,  8.12: Nyhetsmorgen på  TV. 
NRK  og  i radio: Morgennytt NRK P1.  Samme dag deltok 
 Aanesland i  Dagsnytt 18.  P2 :  Om smørkrisen og 
jordbrukspolitikken.  
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Arild Angelsen ble intervjuet i  Teknisk Ukeblad i artikkelen 
”Trær kan bli den nye klimavalutaen”; se www.tu.no, 16. 
november. 
 
Diverse aktiviteter 
 
Rani Lill Anjum har deltatt på NOFE XIX Norwegian 
Conference of Epidemiology 'Assessing Causality in Theory, 
Practice and Health Policy', med innlegget ‘Why correlation is 
not part of causation', Oslo, 18. november  
 
Rani Lill Anjum og Stephen Mumford har deltatt på 
filosofikafeen ”Hybris” med innlegget ’Causation in Science’, 
Bergen 1. desember. Deres bok ”Getting Causes from Powers” 
(Oxford University Press 2011), ble for øvrig utsolgt etter kun 
åtte uker og er kommet i nytt opplag! http://salongen.no/-
/bulletin/show/695594_aarsaker-som-tendenser 
 
Jens Bengtsson holdt foredraget "Robust planning of 
Production, Inventory and Ship Loading at Refineries", på 
konferansen INFORMS Annual Meeting 2011, Charlotte, NC, 
USA. 13.-16. november. 
 
Olvar Bergland presenterte paperet (medforfatter Faisal 
Mirza) “Market Power in the Norwegian Electricity Market: 
Are Transmission Bottlenecks Really Exogeneous?” på  
Workshop “Pricing in Deregulated Electricity Markets”, Voss, 
27.-30. november. 
 
Therese Dokken presenterte paperet “Early lessons from 
REDD+ pilot projects in Tanzania: Tenure insecurity and 
implications for deforestation and forest degradation” (med 
W.Sunderlin, A. Angelsen og S. Caplow), i en workshop på 
Joint Nordic Conference “The Future of Development 
Research: Exploring the Nordic Perspective(s)?” i København 
24.-25. november. 
 
Ole Gjølberg har innledet om internasjonal prising av 
jordbruksland på investormøter i regi av Optimum Markets 
http://www.optimum.no/ i Trondheim, Bergen og Oslo. Det 
meldes om stort frammøte og betydelig interesse for slike 
langsiktige investeringer. Han har dessuten innledet på 
seminar i regi av NILF om de internasjonale råvaremarkedene 
15. november. http://www.nilf.no/om_nilf/Seminarer/2011/1145894 
Atle Guttormsen har, sammen med Ragnar Tveterås (UiS) og  
Øystein Myrland (UiT) fra Universitetet i Tromsø, vært 
gjesteredaktør for ett spesialnummer av det annerkjente 
tidskriftet Marine Resouce Economics.  
 
Espen Haug holdt  foredraget ”Certificate in Quantitative 
Finance: Advanced Greeks” om  praktisk bruk av 
opsjonsprismodeller og risikostyring ved  7city Financial 
Markets Training, London, 25. november. 
 

Stein Holden deltar på workshop på CIMMYT, Nairobi, i 
forbindelse med et nytt forskningsprosjekt som studerer 
virkningene av nye mais-sorter i Malawi og Zambia. Prosjektet 
er finansiert av Gates Foundation. 
 
Gro Ladegård holdt foredraget ”Kjønnsbalanse i 
bedriftsstyrer” i Barne-, likestilling- og inkluderings-
departementet, på et fagmøte om regjeringens plan for 
likestilling, Oslo, 14. november.  
 
Gro Ladegård satt i styringsgruppa, og ledet sesjonen 
”Organisasjonsfagets gleder og utfordringer” (med Grete 
Wennes), på  den årlige konferansen for Neon (Nettverk for 
norske organisasjonsforskere) 16. – 19. november. UMBs 
Handelshøyskole er partner og sponsor i Neon. Konferansen 
hadde 180 deltakere fra hele landet.  
 
Anne Moxnes Jervell presenterte paperet (sammen med 
Synne Qvenild, basert på hennes Masteroppgave (2011) fra 
vårt M.Sc.-studium i Entreprenørskap og Innovasjon): 
“Emerging ventures in small-scale cheese production: factors 
that influence performance and growth“ ved RENT 25th

 

 
Anniversary Conference – Research in Entrepreneurship and 
Small Busniess.  

Ståle Navrud holdt invitert foredrag (basert på paper med 
Henrik Lindhjem) “Using Internet in Stated Preference 
Surveys: A review and comparison of survey modes” på 
international workshop in ”Recent Trends in Non-market 
Valuation” International Center for Climate Governance, 
Venezia, 3. - 4. november.  
 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag ”Which Value of a 
Statistical Life (VSL) to use in policy assessments? 
A global meta-analysis of Stated Preference Studies” ved 
Institute for Environment and Sustainability, European 
Commission Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italia, 8. 
november. 
 
Ståle Navrud holdt keynote speach ”State-of-the-art in the 
Valuation of Transportation Noise”  på konferansen “External 
Costs of Transport”, Charles University Environment Center, 
Praha, 15.-16. november. 
 
Eirik Romstad holdt foredraget "Norsk landbruk og 
landbrukspolitikk – dyrere og dårligere enn nødvendig" på 
Venstres landsstyremøte i Oslo 3.-4. desember. 
 
 
 
Publisering 
 
Bateman, I. J.; Brouwer, R.; Ferrini, S.; Schaafsma, M; 
Barton, D..N.; Dubgaard, A.; Hasler, B.; Hime, S.; Liekens, I.; 
S. Navrud; De Nocker, L.; Sceponaviciute, R.; Semeniene, D. 
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2011: Making Benefit Transfers Work: Deriving and Testing 
Principles for Value Transfers for Similar and Dissimilar Sites 
Using a Case Study of the Non-Market Benefits of Water 
Quality Improvements Across Europe. Environmental and 
Resource Economics 50 (3); 365-387. 
 
Guttormsen, A. and  Roll, K.H.  2011: Technical Efficiency 
in a Heterogeneous Fishery: The case of Norwegian 
Groundfish Fisheries. Marine Resource Economics 26.(4); 
293-308. 
 
Guttormsen, A; Ø. Myrland and R. Tveterås 2011: 
Innovations and Structural Change in Seafood Markets and 
Production. Marine Resource Economics, 26.(4); 247-253. 
 
Lindhjem, H. and S. Navrud 2011: Using Internet in Stated 
Preference Surveys: A review and comparison of survey 
modes.  International Review of Environmental and Resource 
Economics, 5 (4); 309–351. 
 
Lindhjem, H, S. Navrud, N.A. Braathen, and V. Biausque 
2011: Valuing lives saved from environment, transport and 
health policies. A meta analysis. Risk Analysis 31 (9); 1381-
1407. 
 
Tuan, T. H., N. V. Phat and S. Navrud 2011: How tourism 
can help preserve cultural heritage sites in developing 
countries: Constructing optimal entrance fee schemes to 
collect visitors´ willingness-to pay for the world heritage site 
My Son in Vietnam.  Chapter 10 (pp. 168-186)  in Cerina, F., 
A. Markandya and M. McAleer (eds.): Economics of 
Sustainable Tourism. Routledge Publishing, UK 
 
Romstad, E. (2011): Når forbud feiler - legalisering av 
narkotika? Minerva  87(4):43-47. 
 
 
 
 
 

Nasjonalt Forskermøte for Samfunnsøkonomer på 
UMBs Handelhøgskole 3. - 4. januar 2012 

 
Researchers’ Annual Meeting for Economists January 3 
-  4, 2012. The Norwegian Association of Economists 
has the pleasure of inviting participants to the 34th 
Annual Meeting for Researchers 

 
Samfunnsøkonomenes forening arrangerer  det 34. 
årlige nasjonale forskermøtet for samfunnsøkonomer 3. 
- 4. januar 2012 ved Handelshøgskolen ved UMB, Ås. 

 

 
 

Formålet med forskermøtet er å stimulere økonomisk 
forskning i Norge, og gi forskerene mulighet til å 
presentere og diskutere sitt forskningsarbeid. Det årlige 
forskermøtet, som i år arrangeres for 34. gang, skal også 
bidra til å styrke det akademiske og sosiale nettverket 
innenfor økonomisk forskning. Tradisjonen tro består 
programmet av presentasjoner fra bidragsyterne i 
parallellsesjoner kombinert med plenumsforedrag fra  
spesielt inviterte framstående økonomer; og et fordrag 
om årets vinnere av Nobelprisen  i økonomi.   

Gitt den store og økende andelen engelskspråklige 
medarbeidere ved universiteter, høgskoler, 
forskningsinstitutt og andre kompetansesentre i 
økonomi, så er engelsk arbeidsspråket på årets 
forskermøte. Er det bare norsktalende personer på en 
sesjon, står imidlertid foredragsholdere fritt til å 
bestemme om presentasjonen og diskusjonen skal være 
på norsk. 

Mer informasjon på http://fm.samfunnsokonomene.no/ 
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