
 

Handelshøyskolen  

 
Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

196. utgave, 19. årgang. Red: Lars Mørk og Kateryna Krutskykh 

 

 

 

HH Bulletinen mars 2014 

Leder

 
 

Klima 

Menneskeskapte klimaendringer har vært tema for vårens diskusjonsmøter i regi av 

studentforeningen Optimum ved Handelshøyskolen. Oppmøtet har vært godt og interessen 

stor.  

Det skulle kanskje bare mangle, for klimaendringene vil sannsynligvis bli en stadig større 

utfordring i framtida. Alle vil måtte forholde seg til mulige konsekvenser av endringene, men 

også tiltak som må og vil bli gjennomført for å bringe utslippene ned. Også de som mener at 

dette ikke er noen reell trussel, vil måtte forholde seg til nye krav fra omgivelsene.  

Da skulle det også bare mangle at ikke Handelshøyskolen tar opp disse utfordringene i sin 

undervisning. Det gjør vi gjennom kurs i Klimaøkonomi, i miljøregnskap, i etikk for 

næringslivet, i miljøøkonomi, og i analyse av råvaremarkeder – for bare å nevne noen av de 

mange kursene hvor dette er sentralt. 

Mye av forskningen handler også om hvordan menneskeskapte utslipp kan reduseres, hvilke 

konsekvenser klimaendringer kan ha, og hvordan samfunnet kan tilpasse seg endringer. To 

av Handelshøyskolens professorer, Ståle Navrud og Arild Angelsen har også bidratt i arbeidet 

med FNs klimapanels siste rapporter som kommer i disse dager. 

 

 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen 
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Kommende arrangementer 

 

3. april: Tarald Husaas fra Maxam holder gjesteforelesning med tittelen "Kobber og sink fra 

gruva til markedet" i emnet BUS323 Varemarkedsanalyse, kl. 10.30, T130.  

9. april: Fokus Klima - lunsj med professorene: Ståle Navrud skal holde et foredrag med 

tittelen "Hvor ille blir klimaendringene?" (2. rapport fra FNs klimapanel), kl.12.00, 5. et. i 

Tårnbygningen. Arrangører er linjeforeningen Optimum. 

23. april: Fokus Klima - lunsj med professorene: Arild Angelsen skal holde et foredrag 

med tittelen "Hva må vi gjøre for å nå 2 graders målet?" (3. rapport fra FNs klimapanel), 

kl.12.00, 5. et. i Tårnbygningen. Arrangører er linjeforeningen Optimum. 

25. april: Mads Greaker, forskningsleder fra Statistisk sentralbyrå, skal holde seminar med 

tittelen "On the efficiency of GHG Cap and Trade: Are permits too cheap, and do Annex 1 

countries abate too little?", kl.9.00, T450. 

29. april: Filosofikafé: Edvin Østergaard innleder med temaet "Lydens fenomenologi". 

Arrangementet vil bli holdt i biblioteket i Tårnbygningen, kl.12.00-13.00. 

Publisering

 

Czajkowski, M., A. Bartczak, M. Giergiczny, S. Navrud and T. Zylicz (2014): Providing 

preference-based support for forest ecosystem service management. Forest Policy and 

Economics 39; 1-12.  

Brouwer, R., B.D. Tinh, B.D., T.H. Tuan, K. Magnussen, and S. Navrud (2014): Modeling 

demand for catastrophic flood risk insurance in coastal zones in Vietnam using choice 

experiments. Environment and Development Economics, 19: 228-249 

Vondolia, K.G., H. Eggert, S. Navrud and J. Stage 2014: What Do Respondents Bring to 

Contingent Valuation? A Comparison of Monetary and Labor Payment Vehicles. Journal of 

Environmental Economics and Policy. Publisert online 5. mars. 

Böhringer, C., C. Fischer and K.E. Rosendahl (2014): Cost-Effective Unilateral Climate Policy 

Design: Size Matters. Journal of Environmental Economics and Management.  

  

http://www.umb.no/ior/artikkel/spennende-moter-mellom-studenter-og-professorer
http://www.umb.no/ior/artikkel/spennende-moter-mellom-studenter-og-professorer
http://www.umb.no/causci/article/filosofikafe
http://www.umb.no/imt/artikkel/norges-forste-professor-i-kunst-vitenskap-og-lering
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/wyd/WP/WNE_WP90.pdf
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/wyd/WP/WNE_WP90.pdf
http://www.rff.org/RFF/Documents/EfD-DP-11-13.pdf
http://www.rff.org/RFF/Documents/EfD-DP-11-13.pdf
http://ac.els-cdn.com/S0095069614000059/1-s2.0-S0095069614000059-main.pdf?_tid=7d1d6a00-b402-11e3-baed-00000aab0f26&acdnat=1395741033_461b07065d742a2a503c5dfe2e270c0a
http://ac.els-cdn.com/S0095069614000059/1-s2.0-S0095069614000059-main.pdf?_tid=7d1d6a00-b402-11e3-baed-00000aab0f26&acdnat=1395741033_461b07065d742a2a503c5dfe2e270c0a
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Foredrag og presentasjoner

 

Ståle Navrud holdt gjesteforelesning med tittelen "Valuation of environmental goods and 

services" i kurset ENE 423: "Environmental Economics" ved Norges Handelshøyskole (NHH), 

Bergen, 27. februar. 

Ståle Navrud holdt innlegget "Risk Perception and Willingness-To-Pay. Case study: Health 

Damage Cost from radon and UV" på CERAD (Center for Environmental Radioactivty, NMBU), 

Vitenskapsakademiet, Oslo, 13. mars. 

Anita Leirfall holdt invitert gjesteforelesning med tittelen "Kant on spatial directions as 

reciprocal positions. Some comments in light of the Negative Magnitudes" i regi av UK Kant 

Society, Manchester Metropolitan University, 20. mars. 

Stein Holden og Sosina Bezu deltok på Verdensbanken's Land and Poverty konferanse i 

Washington DC, 24. -27.mars. Stein Holden presenterte CLTS Working Paperet: Stein T. 

Holden and Sosina Bezu (2013) "Joint Land Certification and Intra-household Decision-

making: Towards Empowerment of Wives?." Sosina Bezu deltok i paneldiskusjon (Youth 

Strategy Session). Sosina og Stein hadde også en poster presentasjon av CLTS Working 

Paperet: Sosina Bezu and Stein T. Holden (2013). "Land Access and Youth Livelihood 

Opportunities in Southern Ethiopia".  

Knut Einar Rosendahl holdt foredrag med tittelen "Jakten på lønnsomhet" på Åpen dag 

ved NMBU, 13. mars. 

Nils Sanne holdt foredrag med tittelen "Hva er en god forretningside?" på Åpen dag ved 

NMBU, 13. mars.  

Therese Dokken holdt avsluttende seminar med tittelen "Tenure issues, forest reliance and 

policies for reducing deforestation and forest degradation" 6. mars. 

Ole Gjølberg holdt foredrag med tittelen "Er etiske investeringer mer (u)lønnsomme?" på 

Fokus Klima - lunsj med professorene, 5. et. i Tårnbygningen, 12. mars.  

Ragnar Øygard holdt foredrag med tittelen "Er klimatiltak en forsikring mot katastrofe?", 

på Fokus Klima - lunsj med professorene, 5. et. i Tårnbygningen, 25. mars.  

I media 

 

Arild Angelsen ble nevnt i Forskning.no i artikkelen "Nye klimarapporter lanseres med 

NMBU-bidrag" 6. mars.  

Arild Angelsen har skrevet en blogg med tittelen "10 challenges and lessons for donors 

funding REDD+ as performance based aid". 

 

http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_14_13_rev.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_14_13_rev.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp11_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp11_2013.pdf
http://www.forskning.no/begivenheter/383357
http://www.forskning.no/begivenheter/383357
http://www.forestsclimatechange.org/forests-climate-change-finance/10-redd-performance-based-aid/
http://www.forestsclimatechange.org/forests-climate-change-finance/10-redd-performance-based-aid/
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ESOP Gender Prize for beste masteroppgave 

 

Nina Bruvik Westberg, som nå er 

doktorgradsstudent ved Handelshøyskolen, fikk 3. 

mars tildelt ESOP Gender Prize for masteroppgaven 

"Girls versus boys? Factors associated with children’s 

schooling in rural Malawi". 

Prisen deles ut av ESOP - Senter for studier av likhet, 

sosial organisering og økonomisk utvikling ved 

Universitetet i Oslo.  

Masteroppgaven til Nina søker å identifisere faktorer som påvirker barnas skolegang, med 
spesielt fokus på barnets kjønn, foreldrenes rolle og preferanser, samt hvordan 
skoledeltakelse kan være knyttet til ressurser. 

Les nærmere om utdelingen og begrunnelse for prisen på ESOPs nettsider.  

Intervju med Nina finner du her. 

 

Diverse aktiviteter 

 

Anita Leirfall var ekstern sensor i rettsfilosofi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. 

Arild Wæraas deltok på forskermøtet på Fornebu i regi av DEMOSREG-prosjektet (Norges 

Forskningsråd) 11-13. mars.  

Arild Wæraas deltok på redaksjonsmøte i Tel Aviv i forbindelse med bokprosjekt 

(Routledge) 17-19. mars.  

Arild Angelsen var opponent på Sabine Henders sin PhD-forsvar, basert på avhandlingen 

"To leak or not to leak? Land‐Use Displacement and Carbon Leakage from Forest 

Conservation" ved Linköping universitet, Sverige, 27. mars. 

Ståle Navrud har bidratt til delrapport 2 fra FNs klimapanel (IPCC), som ble presentert 31. 
mars. Les mer om det her. 

Inger-Lise Labugt og Kateryna Krutskykh deltok på Internasjonaliseringskonferanse 

2014 med tittelen "Strategiske partnerskap og allianser", Trondheim, 5 - 6. mars.  

  

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187408/Westberg_2012.pdf?sequence=4
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187408/Westberg_2012.pdf?sequence=4
http://www.sv.uio.no/esop/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/gender-prize.html
http://www.umb.no/ior/artikkel/fikk-pris-for-beste-masteroppgave-om-likestilling
http://www.nmbu.no/om/historier/node/4993
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Nytt fra studentlivet 

 

Studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon har jobbet med 

prosjekt for 9 aktører i kjøttbransjen som står bak "Fenalår fra Norge". Les mer her.  

 
                  Foto: Liv Røhnebæk Bjergene, NMBU 
 
 

Torkjell Jensen og Marie Tørvold, som begge er masterstudenter i økonomi og 

administrasjon ved Handelshøyskolen, gikk av med seieren i årets gründercamp, Microsoft 

Challenge. Vinnerens løsning handler om nettbasert plattform for de som av ulike grunner 

har falt litt utenfor samfunnet.  

Les mer om arrangementet i Ås Avis i artikkelen "-Mange innovative bidrag frå Ås – 

studenter". 

 

 
              Foto: Monika S. Risnes. Ås avis.  

 

http://www.umb.no/ior/artikkel/nmbu-studenter-med-gode-grunderrad
http://www.aasavis.no/nyheter/article7212417.ece
http://www.aasavis.no/nyheter/article7212417.ece
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Marthe Østrem (bachelor i samfunnsøkonomi) og Aman Mender (bachelor i 

økonomi og administrasjon) er med i studentbedriften Meshcraft, som vant prisen for 

beste studentbedrift i NMBU-mesterskapet.  

Les mer om dette i Ås Avis i artikkelen "Kåret til beste studentbedrift på NMBU". 

 

            Foto: Hanne Væren, Ås avis 

Fikk jobbintervju på fem av seks søknader  

Helene Greeny, masterstudent i økonomi og administrasjon, 

la mye innsats inn i sin jobbsøknad og CV. Det ga henne 

intervju på fem av seks søknader, og drømmejobben i 

Deloitte.  

Les intervjuet med Helene her.  

 

 

Fikk jobb før fullført bachelorgrad 

Må man ha fullført mastergrad for å få jobb hos en av "de 
store"? Katrine Bjerkebæk fikk jobb hos PwC før hun var 
ferdig med bachelorgraden. 

Les intervjuet med Katrine her.  

 

http://www.aasavis.no/nyheter/article7257010.ece
http://www.umb.no/ior/artikkel/fikk-jobbintervju-pa-fem-av-seks-soknader
http://www.umb.no/ior/artikkel/fikk-jobb-for-fullfort-bachelorgrad

