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FORSKERGRUPPE I NATURRESSURSRETT 

ÅRSRAPPORT 2020 

I. INNLEDNING 

 
I.1. Allment. 

Forskergruppe i naturressursrett har i 2020 fortsatt virksomheten med mange aktiviteter, de fleste med 

tilknytning til de eksternt finansierte prosjektene.   

For en redegjørelse for gruppens arbeidsfelt, vises til gruppens hjemmesider.  
 
Gruppens primære juridiske fag er  

(A.) ENERGIRETT,  

(B.) FAST EIENDOMS TINGSRETT/FORMUERETT OG  

(C.) MILJØRETT, HERUNDER KLIMARETT.  

 
Når det gjelder den sistnevnte klimaretten, understrekes at gruppen arbeider med klimarett, og da særlig 
følgende fire klimarettslige temaområder: 
 

I.1.1. Skjæringsfeltet energirett og klimarett (kontakt er Katrine Broch Hauge);  

 

I.1.2. Skjæringsfeltet formuerett og klimarett (kontakt er Geir Stenseth);  

 

I.1.3. EUs klimarett (Kontakt er Catherine Banet).  

 

I.1.4. Internasjonal klimarett (Kontakt er Christina Voigt)  

 
Gruppen tar sikte på å skaffe (prosjekt)finansiering til økt aktivitet på disse områdene og vurderer mulige 
utvidelser av listen.  
 
I tillegg til dette er det tatt initiativ, fra gruppemedlemmene (Christina Voigt og Ole Kristian Fauchald), til 
opprettelse av et eget senter for klimarett under IOR, noe som kan sees som utslag av en organisk vekst i 
naturressursgruppe-aktivitetene. 

II. PROSJEKTER 

1 ENERGIRETTSSAMARBEID  
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Naturressursgruppen er, ved medlem Henrik Bjørnebye (som vara for Ola Mestad), representert i styret til den 

tverrfaglige satsingen UiO: Energi. 

1.1. CREE  

I 2011 ble gruppen med som ”underleverandør” til et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), ”Oslo 

Center for Research on Environmentally friendly Energy – CREE”) under ledelse av Frischsenteret. 

CREE-prosjektet ble avsluttet i slutten av 2019.  Les mer om dette prosjektet i årsrapporten for 2019. 

1.2. BIOSHARE 

Prosjektet undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen 

for å regulere bioøkonomien. 

2 UTMARKSPROSJEKTET 

2.1. Utmarksprosjektet  

Projektet vil identifisere "Best Practice"-ordninger for håndtering av ulike interessemotsetninger. 

Les mer om utmarksprosjektet i årsrapporten for 2019. 

2.2. Utmarksbeitet – regler, normer og samarbeid I utmarkas beiteområder (Futgraze)  

Prosjektet startet i 2018 og er en del av prosjektet Futgraze – «Mot ei framtid for utmarksbeitet – om reglar, 

normer og samarbeid i utmarkas beiteområder» ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Prosjektet 

finansieres gjennom Norges forskningsråd. Professor Geir Stenseth er fagansvarlig for UiOs del i prosjektet. 

I takt med omfattande strukturendringar i jordbruket, auka arealpress og kommersialisering av utmarka, har 

forvaltinga av beiteområda blitt meir komplisert. Bønder fortel om ei gradvis svekking av samarbeidet, både 

mellom beitebrukarar og andre brukarar av utmarka. Hyttebygging, kraft- og industriutvikling, 

kommersialisering av jakt og andre fritidsaktivitetar har alt medført eit betydeleg auka press på utmarksareala. 

I enkelte områder har det ført til ei utvikling som gradvis også har redusert talet på beitedyr, mindre utnytting 

av beiteressursane og dermed også auka gjengroing og redusert beitekvalitet med påfølgjande tap av biologisk 

mangfald som resultat. I andre områder igjen fortel bøndene om eit beitetrykk som er altfor høgt i høve til 

ressursgrunnlaget. 

Prosjektets hovudspørsmål er: Korleis tilpassar dei formelle og uformelle institusjonane - knytt til felles beiting i 

utmarka – seg dei miljømessige, politiske og økonomiske endringane over tid? Samt korleis påverkar desse 

endringane dei ulike brukarane sine generelle strategiar for samarbeid? Og meir spesifikt; korleis påverkar 

desse endringane samarbeidet mellom beitebrukarane innanfor dei ulike beiteområda? 

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Sucarrat leverte sin avhandling våren 2020, med tema Plikten til 
beitegjerdehold  - Vilkårene for å pålegge sin nabo en beitegjerdeplikt og de erstatningsrettslige konsekvensene 
av å ikke holde beitegjerde. 

3 VEI- OG EKSPROPRIASJONSRETT 

Statens vegvesen finansierer årlig en vitenskapelig assistent-stilling for studier av ekspropriasjonsrettslige 

spørsmål knyttet til veiplanlegging og -utbygging, og det holdes regelmessig et seminar i Vegdirektoratet om 

slike spørsmål med bl.a. presentasjon av vit.ass.-oppgavene. 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/74785
https://www.duo.uio.no/handle/10852/74785
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Linn Vårhus Sørhaug ble ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet fra høsten 2012. Hun leverte våren 

2013 sin avhandling «Veiprivatisering - En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier».  I 

avhandlingen behandles eiendomsrett til veigrunn som opprinnelig var privat, som så blir kommunal vei, for å 

så igjen å bli privat vei.  Matrikulering av veigrunn behandles. Videre behandles reglene for 

naturskadeerstatning for privat vei der kommunen eier grunnen. Avhandlingen ble publisert i Institutt for 

privatretts skriftsserie nr. 194 - 2014 

Anders Jahr Svalheim ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2013. Han leverte våren 2014 

avhandlingen «Gjenervervserstatning ved ekspropriasjon». 

Julia Bennin, ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2014, leverte våren 2015 avhandlingen «Prisen for en 

stripe. Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp: En rettslig analyse av prinsippet, med særlig fokus på 

dets betydning ved stripeekspropriasjon».  Avhandlingen er publisert i Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus 

- Journal of Private Law, nr. 203 - 2016. 

Henriette Lyngholt ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2015. Hun leverte sin avhandling våren 2016 

med tittelen «Rettigheters vern ved ekspropriasjon».  Avhandlingen er publisert i Institutt for privatretts 

skriftserie, PrivIus - Journal of private law, nr. 207 - 2017. 

Ole Henrik Olsen ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2016. Han leverte sin avhandling høsten 2017 

med tittelen  «Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av magasingrunn».  

 

Marie Engebakken Kvam ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2017. Hun leverte sin avhandling 

høsten 2018 med tittelen «Tunneler og energibrønner». 

 

Sondre Nilsen Rødevand ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2018. Han leverte sin avhandling høsten 

2019 med tittelen «Kapitaliseringsrentefoten ved bruksverdierstatning – en analyse av Høyesteretts tilnærming 

til fastsettelsen av full erstatning». 

 

Mads Fredrik Baardseth ble ansatt som vitenskapelig assistent høsten 2019. Hans avhandling har tema «Når 

statens tarv fordrer – men ingen avgivelse finner sted. Læren om det konstitusjonelle vernet mot 

rådighetsinnskrenkninger». 

4 “CONSISTENCY IN ENVIRONMENTAL LAW” (MILJØ 2015). 

Hovedmålsetningen med prosjektet er å analysere samt skaffe ny innsikt om hvordan rettssystemet som helhet 

virker i møte med de miljøutfordringer vi står overfor. 

4.1. Prosjektet ”Consistency in Environmental Law” er finansiert over fire år fra 2008 av programmet Miljø 2015 

i Norges forskningsråd.  Les mer om prosjektet i årsrapporten for 2016. 

a. Diverse 

Gruppen er med i det tverrfaglige prosjektet ”Water Pollution Abatement in a System of Multi-level 

Governance: A study of Norway’s implementation of EUs Water Framework Directive” (WAPABAT).   

Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).  

5 PREVENTING ENVIRONMENTAL EFFECTS OF PRODUCTS THROUGH PRODUCER 

RESPONSIBILITY 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/45480
https://www.duo.uio.no/handle/10852/45480
https://www.duo.uio.no/handle/10852/45480
https://www.duo.uio.no/handle/10852/52303
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/skriftserien-ifp/utgivelser-fra-nr-180-2010/207-skriftserien.html
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/skriftserien-ifp/utgivelser-fra-nr-180-2010/207-skriftserien.html
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5.1. Miljøeffekter av produkter  

Prosjektet har som mål å skaffe ny innsikt og bygge generell akademisk kompetanse i et felt av økende 

betydning: produsenters og importørers ansvar for miljøeffekten av produktene. 

6 KLIMAPROSJEKTENE 

Forskergruppen arbeidet med å skaffe ny ekstern finansiering til forskning på klimarett. I tillegg har 

enkeltmedlemmer arbeidet videre med klimarettslige spørsmål innenfor rammen av sine individuelle stillinger. 

Se Avsluttede prosjekter nedenfor i avsnitt 8 

7.  KYSTSONEPROSJEKTET – DEL AV «PLAN COAST» (NMBU-NFR) 

                                                                                                                                                                                             

Prosjektet startet i 2016 og er en del av prosjektet PlanCoast – «forvaltning og planlegging av areal og 

rettigheter i kystsonen» ved  Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet (NMBU).  Prosjektet finansieres 

gjennom Norges forskningsråd i perioden 2016 - 2020. 

Kystsonen er en attraktiv arena for både matproduksjon og energiproduksjon. Dette forskingsprosjektet 

undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvalting av areal og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og 

styresmaktsnivå. 

Skal man etablere ny virksomhet i kystsonen, må man få tillatelse gjennom plan- og bygningsloven eller andre 

styringslover. Eksisterende private rettigheter kan både gi føringer for hva som kan planlegges av ny aktivitet, 

men i tillegg utfordre gjennomføringen av planlagt ny virksomhet. For eksempel kan fiskeoppdrettsanlegg og 

anlegg for fritidsbåter sjenere naboeiendom på en måte som strider mot loven eller krenker strandretten. 

På den andre siden kan nettopp planlegging og tilrettelegging for en bestemt type virksomhet skape 

forventinger som gjør det aktuelt å spørre om ikke etablerte rettigheter også kan forandres som følge av 

offentlig styring. 

Naturressursgruppa har ansvaret for en av fem arbeidspakker (Rettigheter i kystsonen). I tillegg er 

naturressursgruppa deltaker i to av de andre arbeidspakkene. 

Høsten 2016 ble vitenskapelig.assistent Hanna Varberg Nicholls ansatt på prosjektet. Nicholls leverte sin 

avhandling våren 2017. Tittelen på masteroppgaven var «Trafikklyssystemet i oppdrettsnæringen». 

Avhandlingen ble publisert høsten 2017 i instituttets eget tidsskrift MarIus. 

I januar 2018 ble vitenskapelig assistent Mikkel Hamar ansatt på prosjektet. Hamar leverte sin avhandling i 

januar 2019. Tittelen på masteroppgaven var «Tilbakevirkningsforbudets rolle ved pålegg om kostnadsansvar 

for forurensning som skriver seg fra før forurensningsloven».  

I august 2019 ble Ingeborg Breistein Høydal ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet. Hun leverte sin 

avhandling våren 2020, med temaet «Regulering av turistfiske». 

I januar 2020 ble Karina Kviebakk Mauren ansatt som vitenskapelg assistent på dette prosjektet. Hun leverer 

sin avhandling om Forholdet mellom kommersielle fiskeriinteresser og ulike sjøinstallasjoner. 

Tilknyttet PlanCoast-prosjekte i november 2020 

8. AVSLUTTEDE PROSJEKTER 

KLIMA 

https://www.nmbu.no/prosjekter/node/27846
https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/kystsoneforvaltning/
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6.1. Konsistens i miljøretten 

Skal retten styrkes som redskap for vern av miljøet, er det viktig å få bedre forståelse av hvordan rettssystemet 

samlet virker overfor miljøet - og på tvers av ulike sektorlover. Også rettens grense som virkemiddel i 

miljøvernet må forstås bedre. 

Delprosjekter 

Environmental law & The Ecosystem Approach: Consistency in the Regulation on Value Judgments on Ecological 

Systems ved stipendiat Froukje Maria Platjouw. Prosjektets hovedside er på engelsk. Avhandlingen ble levert 

sommeren 2014, disputasen var 17 april 2015.   

Les mer om prosjektet i årsrapporten for 2017. 

6.2. Å møte klimautfordringene 

“Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and international 

energy and climate law” (avsluttet 2019)  

Prosjektet analyserer reguleringsinstrumenter som er brukt eller vurdert for å møte klimaendringer og nye 

metoder for å produsere energi, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  
Prosjektet analyserer reguleringsinstrumenter som er brukt eller vurdert for å møte klimaendringer og 
nye metoder for å produsere energi, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Prosjekts tittel: “Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and international 
energy and climate law”. 

Norges forskningsråd finansierer prosjektet gjennom “RENERGI”-programmet. 

Om prosjektet 

I prosjektet deltar en post doc, en PhD-stipendiat og flere vit. assistenter. Prosjektets medlemmer forsker, blant 
annet på: den grønne utviklingsmekanismen, kvotehandel og karbonmarked, grønne og hvite energisertifikater, 
vindkraft til havs, drivhusgassutslipp, og karbonlagring/CO2-håndtering. 

 Catherine Banet's PhD-project: Promoting sustainable energy by market-based instruments: design 
and trading rules for renewable energy and energy efficiency certificates. 
Norsk tittel: Grønne sertifikater-ordninger under EU-rett. Hvordan EU-retten påvirker nasjonale 
støtteordninger for fornybar kraftproduksjon. 

 Christina Voigt's post doc. project: Keeping it Green - Safeguarding the Environmental Integrity of the 
CDM: avsluttet 15. april 2011. Det hadde til formål å analysere rettslige mekanismer for å sikre at 
klimainvesteringer gjennom fleksible mekanisme - særlig "Den grønne utviklingsmekanismen" (Clean 
Development Mechanism eller CDM) i Kyotoprotokollen legger til rette for - faktisk fører til reelle og 
målbare klimagassutslipp. Se også publikasjoner fra prosjektet. 

Hovedelementet i prosjektet “Meeting the climate challenge» er et doktorgradsprosjekt særlig rettet mot 

utvidet produsentansvar. Stipendiatstillingen ble utlyst internasjonalt og Eléonore Maitre-Ekern fra Sveits fikk 

stillingen. Hun startet i februar 2012 med kontorplass på Institutt for offentlig rett og forsvarte avhandlingen 

sin 3. november 2019. 

Les mer om prosjektet i årsrapporten for 2019. 

6.3 Prosjektet “Adapting to climate change through land use planning and nature management: 

Obligations, rights, and risks”   

http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/projects/consistency/froukje/
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/projects/renergi/banet/
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/projects/renergi/banet/
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/projects/renergi/voigt/
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/projects/renergi/voigt/
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Les mer om prosjektet i årsrapporten for 2017. 

6.4 Prosjektet “NORKLIMA”   

Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet (RENERGI/NORKLIMA--programmet) over 4 år med delfinansiering 

fra SFT/Klif og Enova. Prosjektet startet i september 2006 studerte rettslige sider ved de forventede 

konsekvensene av klimaendringer i Norge  

Dette prosjektet ble fullført i 2011, og sluttrapport ble sendt inn til NORKLIMA-programmet i Forskningsrådet i 

januar 2012. Se nærmere om dette prosjektet i årsrapporten for 2011 

III. AKTIVITETER /KONFERANSER/SEMINARER 

Fra midten av mars 2020 ble alle arrangementer preget av korona-restriksjoner, lite har vært avlyst og mye har 

foregått digitalt dette året.  

Det gledelige med dette har vært en økt deltakelse; vi har nådd ut til flere, både på Vestlandet, nord i landet, 

men også utenfor landegrensene. 

IV. INTERNE SEMINARER M.V.                                                                                                                               

 

 Januar 

Naturressurslunsj: Klimalov for kommunene - presentasjon av undervisningsmetoden lovlab 

Tid og sted: 10. jan. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Presentasjon av undervisningsmetoden lovlab i lovgivningslære ved førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik 

Nordrum  

 

Naturressurslunsj: Dyrevelferdsrett: Dyrs egenverdi – har det rettslige konsekvenser? 

Tid og sted: 17. jan. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Innledning ved advokat Vegard Bø Bahus 

 

Naturressurslunsj: klimasøksmål - hjemme og ute 

Tid og sted: 24. jan. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Professor emeritus Hans Christian Bugge innleder 

 

Naturressurslunsj: Grønn kriminologi 

Tid og sted: 31. jan. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Innledning ved David Rodríguez Goyes, postdoc ved Institutt for kriminologi og retssosiologi (IKRS) 

 

Februar 

Naturressurslunsj: Indigenous peoples, sustainable development and governance 

Tid og sted: 7. feb. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Innledning ved Maria C. Lundberg 

 

Naturressurslunsj: Ansvarlig havforvaltning i havbrukssektoren 

Tid og sted: 14. feb. 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Innledning ved vitenskapelig assistent Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs 

 

Naturressurslunsj: tema kommer 

Tid og sted: 21. feb. 2020 12:00–13:00, Domus Media, Lødrups kjeller 



8 
 

Innledning ved PhD-stipendiat Daniel Arnesson 

 

Naturressurslunsj: Naturressurser i rommet - rettslig arbeid og utfordringer 

Tid og sted: 28. feb. 2020 12:00–13:00, Domus Media, Lødrups kjeller 

Innledning ved professor Alla Pozdnakova 

 

Mars 

Naturressurslunsj: Turistfiske - rettigheter og reguleringer langs norskekysten 

Tid og sted: 6. mars 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Vitenskapelig assistent Ingeborg Breistein Høydal presenterer sin mastergradsavhandling 

 

AVLYST! Naturressurslunsj: Grannestemne og naborett – fellesressursar og lokal konfliktløysing i bygd og by 

Tid og sted: 20. mars 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter avlyser vi dette arrangementet for å forebygge smitte av 

koronaviruset.Dersom arrangementet settes opp på nytt vil det annonseres på våre nettsider. 

 

AVLYST! Naturressurslunsj: Beyond Carbon Markets: The Potential Role of Renewable Energy Policies and 

Instruments for Generating Internationally Transferable Mitigation Outcomes (ITMOs) in South Africa 

Tid og sted: 27. mars 2020 12:00–13:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller 

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter avlyser vi dette arrangementet for å forebygge smitte av 

koronaviruset.Dersom arrangementet settes opp på nytt vil det annonseres på våre nettsider. 

 

April 

Naturressurs-zoom: Konsesjonsprosessen ved utbygging av vindkraftverk 

Tid og sted: 3. apr. 2020 12:00–13:00, https://uio.zoom.us/j/164811934 

Naturressurslunsj: Klimakrav i offentlige anskaffelser - anskaffelsesrettslige virkemidler for et større marked for 
lavkarbonprodukter 

Tid og sted: 17. apr. 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til 
naturressursgruppen på epost 
Carbon Capture and Storage under the EU Emission Trading Scheme: legal consequences of different CO2 
transport options. 

Tid og sted: 24. apr. 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til 
naturressursgruppen på epost 

Mai 

Natural resources lunch: The technology neutrality principle and the choice of energy mix 

Tid og sted: 8. mai 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen her:https://uio.zoom.us/j/63601036304 

Associate Professor Catherine Banet will base her presentation on a forthcoming journal publication which 
investigates the content and application of the legal principle of technology neutrality in the context of the 
choice of energy mix. 
 

Naturressurslunsj: Det konstitusjonelle vernet mot rådighetsinnskrenkninger 

Tid og sted: 15. mai 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen her https://uio.zoom.us/j/723735408 

Vitenskapelig assistent Mira Christine Marcussen innleder om temaet for sin mastergradsavhandling 
 
Naturressurslunsj: Location, location, location — omgjøring av lokalitetstillatelser for lakseoppdrett 

Tid og sted: 22. mai 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til 
naturressursgruppen på epost 

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/04-17-dalen-giske-ccs
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/04-17-dalen-giske-ccs
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/04-24-sydnes-egeland-ccs
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/04-24-sydnes-egeland-ccs
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/05-08-banet
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/catherb/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/03-13-baardseth
https://uio.zoom.us/j/723735408
https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vitass/mira-christine-marcussen/index.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/05-22-marcussen
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
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Vitenskapelig assistent Mads Baardseth  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 
 

Naturressurslunsj: Internasjonal regulering av dyrevelferd - hva er status, og hvor går veien videre? 

Tid og sted: 29. mai 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen 
her:https://uio.zoom.us/j/63601036304Innledning ved doktorgradsstipendiat Annichen Kongsvik Sæteren. 

Juni 

Naturressurslunsj: Hvor står vi - hvor går vi? Noen tanker om miljøretten og miljørettsforskningen i koronaens 
tid 

Tid og sted: 5. juni 2020 12:00–13:30, https://uio.zoom.us/j/63601036304 - hver fredag, samme lenke 

Innledning ved professor emeritus Hans Christian Bugge 
 

Naturressurslunsj: Fra SMART til Futuring Nordics 

Tid og sted: 12. juni 2020 12:00–13:00, Vi zoomer denne lunsjen her:https://uio.zoom.us/j/63601036304 

Innledning ved professorene Beate Sjåfjell og/eller Jukka Mähönen 

  
Dobbel naturressurslunsj: "Vindkraft til lands og til vanns" 

Tid og sted: 19. juni 2020 12:00–14:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304 - hver fredag, samme lenke 

To vitenskapelige assistenter Sigurd Høines og Karina Kviebakk Mauren innleder om sine 
mastergradsavhandlinger 
 

Natural resources lunch: The interplay between EU law and regional sea conventions: shaping marine 
environmental protection in relation to offshore energy production across Europe 

Tid og sted: 26. juni 2020 12:00–13:00, Zoom-link 

PhD Candidate with Utrecht University, Nikolaos Giannopoulos gives a presentation on one of his thesis’ 
chapters, which focuses on the interactions between EU law and regional sea agreements (the OSPAR, Helsinki 
and Barcelona Conventions) in respect of the environmental regulation of offshore energy production, and 
their normative implications for the standard of environmental protection required of States across Europe 

August 

Naturressurslunsj: ACERs utvidede myndighet etter EUs ren energi-lovgivningspakke («fjerde 
energimarkedspakke») og hvilken betydning dette har for spørsmålet om Stortingets samtykke til EØS-
innlemmelse må skje etter Grl § 26 eller § 115 

Tid og sted: 28. aug. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig 

Professor Henrik Bjørnebye inneleder  

September 

Naturressurslunsj: Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt? 

Tid og sted: 4. sep. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig 

Innledere: Erling Eide og Endre Stavang; Katrine Broch Hauge 
 

Naturressurslunsj: The Compliance Committee of the Paris Agreement: What is it and how is it supposed to 
work? 

Tid og sted: 11. sep. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne 
lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost 

https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vitass/mads-fredrik-baardseth/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/05-29-saeteren
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/annichen-saeteren/index.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-05-bugge
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-05-bugge
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/hcbugge/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-12-smart
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/beatesj/index.html
https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/jukkam/index.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-19-hoines-og-mauren
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vitass/sigurdsh/index.html
https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vitass/karina-kviebakk-mauren/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-26-giannopoulos
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/06-26-giannopoulos
https://uio.zoom.us/j/61531573451
https://www.uu.nl/medewerkers/NGGiannopoulos
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/08-28-bjornebye
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/08-28-bjornebye
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/08-28-bjornebye
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se01/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-04-plancoast
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se01/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-11-voigt
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-11-voigt
https://uio.zoom.us/j/63601036304#success
https://uio.zoom.us/j/63601036304#success
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Professor Christina Voigt innleder. 
 

Naturressurslunsj: Hensyn til miljø- og arealinteresser i havvindsplanlegging 

Tid og sted: 18. sep. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig 

Vitenskapelig assistent Karina Kviebak Mauren innleder om temaet for sin mastergradsavhandling 

 
Naturressurslunsj: Konflikten reindrift – jordbruk og reindriftslovens regler 

Tid og sted: 25. sep. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje 

Professor Emerita Kirsti Strøm Bull innleder  

Oktober 

2. okt. 2020 11:00–15:00 Rosa Manzo forsvarer sin avhandling for graden PhD, med tittelen 
“Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate chang e” 

 

Naturressurslunsj: Grunnlovens §19 og det offentliges eierskap til naturressurser 

Tid og sted: 16. okt. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje 

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak. 
 

Dobbel naturressurslunsj om rettsspørsmål knyttet til klimaspørsmål 

Tid og sted: 9. okt. 2020 12:00–14:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne 
lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost 

Hannah Cecilie Brænden kl. 12-13: Mastergradsavhandling om klimaendringenes betydning for retten til liv og 
helse og om Parisavtalen påvirker enneskerettighetene. 
Hans Morten Haugen kl. 13-14: Forvaltningsrettslige feil i behandlingen av klimarelevante saker, om f eks 
flyplasser og oljeutvinning eller -leting  
 

Naturressurslunsj: Forhandlinger om et nytt globalt post-2020 rammeverk for biomangfold: Hvorfor trengs det 
og hva kan man forvente? 

Tid og sted: 23. okt. 2020 12:00–13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne 
lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost 

Professor Christina Voigt innleder 
 

Naturressurslunsj: "Community benefits and renewable energy projects: the case of offshore wind in the North 
Sea” 

Tid og sted: 30. okt. 2020 11:00–12:00, Vi zoomer denne lunsjen 

Ignacio Herrera Anchustegui, Universitetet i Bergen innleder 
Vi Zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom  
 

November 

Naturressurslunsj: Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale 
utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner. 

Tid og sted: 6. nov. 2020 12:00–13:00, Zoom-møterommet er det samme hver uke: 
https://uio.zoom.us/j/63601036304 

Vitenskapelig assistent Marcus Vardeberg Wannerstedt innleder om temaet for sin mastergradsavhandling. 
Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom - samme lenke hver uke.  

https://www.jus.uio.no/ior/english/people/aca/chrisvo
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-18-mauren
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se01/
https://www.jus.uio.no/nifs/personer/vitass/karina-kviebakk-mauren/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-25-str%C3%B8m%20bull
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se01/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/09-04-mestad-grl%C2%A719
zoom-lenke:%20uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/10-09-haugen-branden
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vitass/hannacbr/index.html
https://www.vid.no/ansatte/hans-morten-haugen/
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/10-23-voigt
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/10-23-voigt
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.jus.uio.no/ior/english/people/aca/chrisvo
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/10-30-anchustegui
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/10-30-anchustegui
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20lenke
https://www.uib.no/en/persons/Ignacio.Herrera.Anchustegui
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/11-06-wannerstedt
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/11-06-wannerstedt
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20sted%20https:/uio.zoom.us/j/63601036304
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag,%20samme%20sted%20https:/uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vitass/marcusvw/
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag%2C%20samme%20lenke
https://uio.zoom.us/j/63601036304%20-%20hver%20fredag%2C%20samme%20lenke
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Naturressurslunsj: Vannrammedirektivet og oppdrett. 

Tid og sted: 13. nov. 2020 12:00–13:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304 

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder. 
Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom. 
Anne Brit Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om 
vannrammedirektivet og fiskeoppdrett. 

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge 
 

Naturressurslunsj: Naturvernets tidlige fase i Norge. 

Tid og sted: 20. nov. 2020 12:00–13:30, https://uio.zoom.us/j/65159151890 

Prof. emeritus Hans Chr. Bugge  vil innlede om naturvernets tidlige fase i Norge og vise utsnitt av et program i 
NRK, der naturvernspolitikk ble diskutert på TV nærmest for aller første gang.  

I debatten deltar blant annet daværende statsminister Per Borten og industriminister Sverre Walter Rostoft, 
generaldirektør i NVE Vidkunn Hveding, cand. jur. Jørgen Bjelke, cand. jur. Pål W. Lorentzen og vitenskapelig 
assistent Hans Christian Bugge 
 

Desember 

Naturressurslunsj: «økonomisk vekst og grønt nasjonalregnskap – status i Norge» 

Tid og sted: 4. des. 2020 12:00–13:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890 

Innleder: Mads Greaker, Oslo Met 
Naturressurslunsj - NB to timer! Tema: Miljøretten, Tingsretten og Energiretten presenterer seg 

Tid og sted: 11. des. 2020 12:00–
14:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890 

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye 

V. GRUPPENS MEDLEMMER PER 31.10.2020 

Faste vitenskapelige ansatte: 

Professor Endre Stavang, leder fra 1.8.2015 

Førsteamanuensis Catherine Banet, nestleder 

Professor Ole Kristian Fauchald   

Professor Ulf Hammer  

Professor emerita Kirsti Strøm Bull 

Professor Christina Voigt 

Professor emeritus Inge Lorange Backer 

Professor emeritus Erling Eide 

Professor emeritus Hans Christian Bugge 

Professor emeritus Thor Falkanger 

Professor Henrik Bjørnebye 

Professor Ivar Alvik 

Professor Geir Stenseth 

Professor Erik Røsæg 

Professor Alla Pozdnakova 

Førsteamanuensis Nikolai Winge 

Førsteamanuensis emeritus Gert-Fredrik Malt 

Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum 

Professor Sverre Blandhol 

Førsteamanuensis Anna Maria C. Lundberg 

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge 

 

Vitenskapelige assistenter i 2020: 

Ingeborg Breistein Høydal 

Elling Vincent Disen Sucarrat 

Mads Fredrik Baardseth 

Karina Kviebakk Mauren (Kystsoneprosjektet)                                                                                      

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte: 

 

Postdoktor Froukje Maria Platjouw 

Stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli 

Postdoktor Nertila Kuraj 

 

”Tilknyttede”: 

Professor Beate Sjåfjell, IfP, UiO 

Professor Ingunn Ikdahl, UiO 

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/11-13-broch-hauge%281%29
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.linkedin.com/in/anne-lodding-gabrielsen-297a6152/?originalSubdomain=no
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://uio.zoom.us/j/63601036304
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/11-20-bugge
https://uio.zoom.us/j/65159151890
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/12-04-greaker
https://https/uio.zoom.us/j/65159151890
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2020/12-11-miljoretten
https://uio.zoom.us/j/63601036304https:/uio.zoom.us/j/65159151890
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Karen Eg Taraldrud, NMBU 

Dosent Steinar Taubøll, NMBU 

Førstelektor Einar Bergsholm, NMBU 

Postdoktor Eivind Junker, NTNU 

 

Andre assosierte: 
Steinar Taubøll 
Karen Eg Taraldrud 
Einar Bergsholm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ADMINISTRASJON 

Nordisk Institutt for Sjørett er vertsinstitutt for Naturressursgruppen, og gruppen rapporterer til instituttets 

bestyrer professor Ola Mestad. Stephanie Schmölzer har i 2020 vært gruppens faste medarbeider med ansvar 

for prosjektoppfølging og –økonomi. Louis Boumans overtar etter henne i november 2020. Camilla Arnøy er 

ansvarlig for arrangementer og seminarer. 

http://www.umb.no/ilp/ansatte/steinar.tauboll
http://www.umb.no/sentraladm/ansatte/karen.taraldrud
http://www.umb.no/ilp/ansatte/einar.bergsholm

