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Avhandling med mye mediaomtale 
27. januar disputerte Faisal Mirza for sin 
doktorgrad med avhandling om det norske 
elektrisitetsmarkedet. Tittelen på 
avhandlingen er “Consumption, price 
asymmetries, transmission congestion and 
market power in the Norwegian electricity 
market”. Olvar Bergland har vært hoved-
veileder, mens Eirik Romstad har vært 
biveileder for Mirzas doktorgradsarbeid. 
 

Doktorgradsavhandlingen fikk mye omtale i 
media. 3. februar ble avhandlingen omtalt i 
46 lokalaviser. Noen utvalgte nettartikler: 
Forskning.no: Strømprisen øker raskt, men 
faller sakte (01.02.12) 
NA24: Strømleverandørene avslørt i ny 
doktorgrad (03.02.12) 
 

I forbindelse med presentasjonen av 
resultatene fra doktoravhandlingen ble 
Olvar Bergland intervjuet av NRK om 
strømpriser. Innslaget ble vist i Kveldsnytt 
29. januar og i Morgennytt 31. januar. 
 

Nye medarbeidere 
Sosina Bezu er ansatt som forsker på 
prosjektet ”Joint Land Certification and 
Household Land Allocation: - Towards 
Empowerment or Marginalization?” 
 

Sjur Westgaard er ansatt som første-
amanuensis II for fire år for å undervise i 
finans og delta i senteret for råvareanalyse. 
 
Katja Strøm Cappelen er ansatt på pro-
sjektet "Integrering av entreprenørskap og 
innovasjon som fagområde i alle studie-
programmer ved UMB", finansiert av 
Norgesuniversitetet ut 2012. I tillegg vil 
hun bidra på et av delprosjektene i KASK-
Vie prosjektet, som også vil avsluttes i 2012.  
 

Utmerkelse 
Inger-Lise Labugt ble månedens UMBer i 
januar 2012. Prisen ble overrekt av rektor 
Hans Fredrik Hoen. 
 

Diverse aktiviteter 
Anita Leirfall holdt foredraget "Et kritisk 
perspektiv på Den gylne regel" ved Miros 
A/S, Asker, 9. november 2011. 
 
Gro Ladegård holdt foredraget "Research 
on women on boards in Norway" på et møte 
hos Likestillings- og diskriminerings-
ombudet 8. februar. Ombudet hadde besøk 
av representanter fra spanske myndigheter 
som ønsker å samarbeide med Norge i et 
forskningsprogram for å øke kvinne-
representasjonen i bedriftsstyrer i Spania. 
 
Gro Ladegård holdt foredraget 
"Experiences from gender balanced boards 
in Norway" på en workshop for europeiske 
forskere i Kiel 27. februar.  
 
Normann Aanesland hadde to innlegg på 
Konferansen om jordbrukspolitikk, 
arrangert av Høyres næringsfraksjon på 
Stortinget, 16.02: (1) Eiendomspriser og 
boplikt (2) Markedsregulering for 
jordbruksprodukter.   
 
Ole Gjølberg har deltatt på Morgan 
Stanley's seminar om prising og risiko-
styring i energimarkedene i London 15. 02. 
 
Ole Gjølberg har vært sakkyndig 
meddommer i Oslo Tingrett i en sak mellom 
Staten og Total Norge AS vedrørende 
problemstillinger rundt internprising av 
propan og butan og skatt. 
 
Olvar Bergland ble valgt som nestleder i 
styret for Norsk forening for 
energiøkonomi, IAEE Norge, i 2012. 
 

Rani Lill Anjum presenterte 
forskerprosjektet Causation in Science i 
forbindelse med statsråd Tora Aaslands 
besøk ved UMB 28. februar. 
 

Stein T. Holden presenterte foredraget 
”Hvem skal eie jordbruksressursene i 
Afrika?” på Pensjonistakademiet ved UMB. 

 

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311973
http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311973
http://www.na24.no/article3327110.ece
http://www.na24.no/article3327110.ece
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Ståle Navrud holdt populærvitenskaplig 
foredrag:" Økonomene priser naturen: 
Verdsetting av økosystemtjenester",  
Naturvernforbundet, Oslo, 4. februar.  
 
Ståle Navrud holdt foredraget: "What Price 
for Happy Salmon? Norwegian Households´ 
WTP for Improved Animal Welfare in 
Breeding Programs for Farmed Atlantic 
Salmon"; European Workshop on Discrete 
Choice experiments, University of the 
Basque Country, Bilbao, Spania, 23-24.02. 
 
Publikasjoner 
Brander, L. I. Bräuer, H. Gerdes, A. 
Ghermandi, O. Kuik, A. Markandya, S. 
Navrud, P. Nunes, M. Schaafsma, H. Vos, 
and A. Wagtendonk (2012): Using meta-
analysis and GIS for value transfer: A case 
study of European wetland values under 
climate change. Environmental and 
Resource Economics. Published online first: 
http://www.springerlink.com/content/l81
3221086k86891/  
 
Holden, S. T. and Lunduka, R. (2012). Do 
Fertilizer Subsidies Crowd Out Organic 
Manures? The Case of Malawi. Agricultural 
Economics 43, 301-312. 
 
Skolebesøk fra økonomiklasser 
Caroline Wang Gierløff, Eirik Romstad, 
Casper Claudi Rasmussen og Per Halvor 
Vale holdt forelesninger for elever fra 
Frederik II videregående skole 9. januar. 
 
Ole Gjølberg, Ragnar Øygard og Sofie 
Waage Skjeflo holdt forelesninger for 
elever fra IB-linjen ved Ås vgs. 1. februar. 
 
Ole Gjølberg og Eirik Romstad holdt 
forelesninger for elever fra Oppegård 
videregående skole 17. februar. 

Kommende arrangementer i mars 
13. mars kl.  14.15 vil Thina Saltvedt, 
senioranalytiker makro/olje i Nordea 
Markets, holde gjesteforelesning om 
oljemarkedet. Sted: Rom T130, 
Tårnbygningen. 
 
14. mars kl. 13-14  vil Ragnar Fjelland 
holde foredrag om vitenskap og 
reduksjonisme ved UMB PhilSci forum. 
Sted: Rom T401, Tårnbygningen. Fjelland er 
professor i filosofi ved Senter for 
Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.  
 
20. mars kl. 14.15 vil Lars Mikelsen, 
analysesjef i NORCAP AS, holde 
gjesteforelesning om ”Analyse av gull og edle 
metaller”. Sted: Rom T130, Tårnbygningen. 
 
22. mars kl. 10.15 vil Karl-Magnus 
Maribu, senioranalytiker i DNB Markets 
holde gjesteforelesning om 
”Råvaremarkeder og risikostyring”. Sted: 
Rom T130, Tårnbygningen. 
 
22. mars kl. 13.00 vil Jan Ketil Arnulf, en 
kjent og profilert forsker på lederutvikling, 
ha gjesteforelesning i T402, Tårnbygningen. 
Tittel på forelesningen er "Post-heroisk 
ledelse i et tverrkulturelt perspektiv: Hvor 
stor rolle spiller ledere egentlig?" 
 
27. mars kl. 10.00 arrangerer 
Handelshøgskolen ved UMB, i samarbeid 
med Utenriksdepartementet, debattmøte 
med bl.a. utenriksminister Jonas Gahr 
Støre. Nærmere informasjon kommer på 
www.umb.no/hh.  
 
HH-UMB er i år, som tidligere år, sterkt 
representert i Birken. 17. mars satser 
Sigurd Rysstad og Ole Gjølberg på en 
minst like fin tur over fjellet som tidligere. 

http://www.springerlink.com/content/l813221086k86891/
http://www.springerlink.com/content/l813221086k86891/
http://www.umb.no/causci/article/philsci-forum
http://www.umb.no/hh

