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FORSKERGRUPPE I NATURRESSURSRETT 

ÅRSRAPPORT 2018 

 

I. INNLEDNING 

Forskergruppe i naturressursrett har i 2018 fortsatt virksomheten med mange aktiviteter, de fleste med 

tilknytning til de eksternt finansierte prosjektene.  

II. PROSJEKTER 

1. ENERGIRETTSSAMARBEID 

Les mer om energirettssamarbeidet i årsrapporten for 2017. 

2. UTMARKSPROSJEKTET 

2.1. Utmarksprosjektet  

Les mer om utmarksprosjektet i årsrapporten for 2017. 

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 vil være 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? 

En vit.ass vil bli ansatt i prosjektet. 
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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. 

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». 

 

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

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

Norges forskningsråd.  

Den første PhD-stipendiaten, Froukje Maria Platjouw, tiltrådte sommeren 2008. Avhandlingen ble levert 

sommeren 2014, og hun disputerte i april 2015. Tittel på avhandlingen: Environmental law & The Ecosystem 

Approach: Consistency in the Regulation on Value Judgments on Ecological Systems. 

«The project assessess the question of whether the legal system is actually supportive to an ecosystem 

approach or instead hampering it. The ecosystem approach requires a holistic and integrative approach to 

ecosystems. Environmental law, which is rather fragmented and contains a degree of dicretion, however 

appears to complicate the operationalisation of such an ecosystem approach. The ecosystem has not only been 

demarcated into various jurisdictional zones at different levels, ecosystem considerations are also rarely being 

integrated into decision-making processes. Besides the practical difficulties of inter-sectoral cooperation and 

scientific knowledge and uncertainty about ecosystem functioning, the architecture and nature of 

environmental law also seems to play a role in the realisation of the ecosystem approach. The project aims to 

assess the role of law more thoroughly in this regard.  

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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Den andre PhD-stipendiaten, Ingrid Wang Andersen, tiltrådte i august 2009. Hennes prosjekt gjelder 

gjennomføringen av EUs vannrammedirektiv i norsk rett og den betydningen det får blant annet for anvendelse 

av forurensnings- og vassdragslovgivningen. Direktivets reguleringsmetode gjennom miljøkvalitetsmål er et 

forholdsvis nytt og uprøvet virkemiddel i norsk rett, som i prinsippet skal bidra til større grad av konsistent 

miljøvernarbeid. Wang Andersen videreførte sitt arbeid med dette prosjektet i 2016.  

4.1 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 

Prosjektet startet høsten 2011. Det har en bevilgning fra Forskningsrådet på 3,675 mill. og har internasjonale 

partnere fra universitetene i Lund, Bremen, Groningen og Saint Louis (Brussel). 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. Internasjonalt er dette et bredt forskningsfelt både innen miljørett, 

handelsrett og miljøøkonomi. Oppgaven er først å avklare det juridiske innholdet i så vel norske regler som 

relevante internasjonale regler for å få en bedre forståelse av muligheter og begrensninger i vårt nasjonale 

lovverk. Dernest er målet å analysere reglene for å identifisere utfordringer og problemer knyttet til å redusere 

miljøeffekter av produktene.  

Hovedelementet i prosjektet 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 hadde sin midtveisevaluering våren 2015. 

I januar 2016 ble det holdt en internasjonal konferanse med alle partnerne, med  tittelen: A law and economics 

approach to product-related environmental damages. Forskningen resulterte i boken Preventing Environmental 

Damage from Products. An analysis of the Policy and Regulatory  framework in Europe (Cambridge University 

Press), 2018. Ph.D.-avhandlingen leveres i 2019. 

 

6. KLIMAPROSJEKTENE 

6.1. Prosjektet “Meeting the climate challenge: New legal instruments and issues in national and 

international energy and climate law”  

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

fra SFT/Klif og Enova. Prosjektet startet i september 2006.  

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. 

Gruppen 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. 

http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/events/16-01-14-product-related-environmental-damages.html
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/events/16-01-14-product-related-environmental-damages.html
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6.2 Prosjektet “Adapting to climate change through land use planning and nature management: 

Obligations, rights, and risks”   

Prosjektet startet i 2009 og er finansiert med kr. 4,4 mill over Norges forskningsråds program NORKLIMA. 

Eivind Junker tiltrådte stipendiatstillingen i prosjektet i juni 2010. Hans tema er ”Klimatilpasning i 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven”.  

Ph.D-prosjektet til Eivind Junker dreier seg om rettslige regler for tilpassing til klimaendringer. Det konkrete 

rettsområdet som behandles er arealplanlegging, og særlig kommunenes ansvar for å utrede og forebygge 

skadelige, klimaendringsrelaterte konsekvenser i forbindelse med dette arbeidet. Sentralt blant plan- og 

bygningslovens mange formål og hensyn, står generell samfunnssikkerhet og beskyttelse av befolkningens liv, 

helse og materielle verdier. Senere års naturhendelser (pinseflommen på Østlandet i 2011, orkanen "Berit" i 

november samme år, samt vårflommene i 2012 og 2013) har tydelig vist hvordan arealdisponering kan innvirke 

på slike hendelsers skadepotensiale.  

 

Plan- og bygningsloven gir kommunen plikt til å sørge for såkalte risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

utbyggingsplaner. Fare og risiko skal avmerkes som hensynssoner, og skader og tap forebygges. Et eget kapittel 

behandler usikkerhet og risiko som elementer i forvaltningens avgjørelser. Avhandlingen vil gjøre rede for 

gjeldende regler om utredning av og tilpasning til klimaendringer i kommunal arealplanlegging. Basert på dette 

vil det vurderes om reguleringen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å oppnå de fastsatte mål. 

 

Eivind Junker leverte inn sin avhandling høsten 2016, med tittelen: «Klimatilpasning i arealplanlegging». Junker 

disputerte våren 2017. 

 

7.  KYSTSONEPROSJEKTET 

                                                                                                                                                                                                   

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 - 19. 

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. 

https://www.nmbu.no/prosjekter/node/27846
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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».  

 

III. KONFERANSER/SEMINARER 

 

19. januar – Lunsjseminar: "Integrert" styring og forvaltning av kyst og hav, særlig om 
tverrfaglighet 

 Styringsteoretiske perspektiver, ved universitetslektor Martin Lund-Iversen, NMBU. 

 Prosjektpresentasjon ved stipendiat Lena Schøning, UiT. 

9. februar – Klimajuridisk seminar: Klimakvotesystemet  

 Knut Kroepelien, Energi Norge: Om kvotesystemet og dets rolle innenfor EUs klimapolitikk. 

 Betraktninger om klimakvotesystemet basert på egne erfaringer og tanker, ved Stig Schjølset og Dag 

Erlend Henriksen. 

21. mars – Grunnlovens § 112 – en symbolerklæring eller en rettslig forpliktelse?  

Med bakgrunn i det pågående klimasøksmålet rettet mot staten inviterer forskergruppene Konstitusjon og 

rettigheter og Naturressursrett til et miljørettseminar som diskuterer Grunnlovens paragraf 112. 

Naturressursgruppen arrangerte seminaret innen miljørett sammen med Institutt for offentlig rett. 

7. juni – Seminar om kapasitetsmekanismer 

 Lars Bergman, CREEs styreleder og tidligere rektor ved handelshøyskolen i Stockholm: "Hva er 

kapasitetsmekanismer? " 

 Håkon Egeland, Vice-president, Statkraft: "Status for kapasitetsmekanismer i Nordvest-Europa" 

 Catherine Banet, førsteamanuensis, det juridiske fakultet /CREE: "Utenlandsk deltagelse i nasjonale 

kapasitetsmekanismer: en juridisk analyse" 

 Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør, Statnett: "Et norsk TSO-perspektiv på 

kapasitetsmekanismer" 

10. oktober – Ekspropriasjonsseminar hos Statens vegvesen 

Tema som ble presentert på møtet: 

 «Overflateeiers rett til erstatning ved tunnelinngrep under egen tomt». Vitenskapelig assistent Marie 
Engebakken Kvam presenterer sin masteroppgave. 

 Hvem har eiendomsretten til deponerte tunnelmasser? Erstatningsrettslige spørsmål som har meldt 
seg i forbindelse med Rogfastprosjektet (Undersjøiske tunneler under Boknafjorden) v/ Dagfinn 
Løyland, Vegdirektoratet 

 Presentasjon av ny masteroppgave: Kapitaliseringsrentefoten. Rettstilstanden etter Skeidardommen v/ 
Sondre Nilsen Rødevand. 

 Presentasjon av masteroppgave: Den senere tids rettsutvikling av bruksverdi-prinsippet etter 
ekspropriasjonserstatningsloven v/ Eivind Virik, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. 
 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/konstitusjon-rettigheter/index.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/konstitusjon-rettigheter/index.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/
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IV. INTERNE SEMINARER M.V.                                                                                                                               

12. januar                                                                                                                                                                

Naturressurslunsj: Tingrettens dom i klimasaken.                                                                                                           

Innledning ved professor Ole Kristian Fauchald.  

16. februar                                                                                                                                                                

Naturressurslunsj: Hankø-saken: Eiendomsutvikling i strandsonen – næringsutbygging eller fritidsboliger? 

Innledning ved advokat Rasmus Asbjørnsen. 

2. mars                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Gir lovverket tilstrekkelig rettsbeskyttelse for samiske rettigheter?                                               

Innledning ved Innledning ved advokat Knut Helge Hurum. Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil kommentere 

Hurums innledning. 

 9. mars                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Overflateeiers rett til erstatning ved tunnelinngrep under egen tomt.                                         

Innledning ved vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam, som presenterer temaet for sin 

mastergradsavhandling. 

16. mars                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Trafikklyssystemet i oppdrettsnæringen – nedjustering av produksjonskapasitet.                              

Innledning ved vitenskapelig assistent Håvard Bentzen, som presenterer temaet for sin mastergradsavhandling. 

23. mars                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Grunneiers erstatningskrav ved naturvernreguleringer.                                                       

Innledning ved vitenskapelig assistent Håkon Plener Fredriksen, som presenterer temaet for sin 

mastergradsavhandling. 

6. april 

Naturressurslunsj: Norske el-sertifikater og statsstøttereglene.                                                                                 

Innledning ved vitenskapelig assistent Hanne Bjurstrøm Jahren, som presenterer temaet for sin 

mastergradsavhandling. 

13. april 

Naturressurslunsj: Konsesjons- og sanksjonssystemet i fiskeri- og havbrukslovgivningen.                                      

Innledning ved Guri Hjallen Eriksen, næringsstipendiat ved Universitetet i Oslo/SALT Lofoten AS. 

 

20. april  

Naturressurslunsj: Prosumers in the Energy Market.                                                                                                      

Innledning ved forsker Henri van Soest. 

 

27. april                                                                                                                                                                      

Naturressurslunsj: Regulating Vessel-Source Air Pollution - Standard-Setting in the Regulation of SOx Emissions. 

Innledning ved Philip Almestrand Linné, PhD Environmental Law, Goteborgs Universitet. 

4. mai  

Naturressurslunsj: Beiteprosjektet presenterer seg .                                                                                                      

Innledning ved Bjørn Egil Flø, NIBIO, og professor Geir Stenseth. 

 

 

 

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/02-16-asbjornsen.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/02-16-asbjornsen.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/03-02-hurum.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/03-09-kvam.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/03-16-berntzen.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/03-23-.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/04-06-jahren.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/04-13-eriksen.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/04-27-linne.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/05-04-beiteprosjektet.html
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25. mai 

Naturressurslunsj: The polluter pays principle in Norwegian and Swiss law in regard of soil remediation.      

Innledning ved stud. jur. Karl Jacob Kammler. 

1. juni 

Naturressurslunsj: Tilbakevirkningsforbudets rolle ved pålegg om kostnadsansvar for forurensning som skriver 

seg fra før forurensningslovgivningen.                                                                                                                         

Innledning ved vitenskapelig assistent Mikkel Hamar, som presenterer temaet for sin mastergradsavhandling. 

4. juni 

Naturressurslunsj: Smart Meters and Smart Energy Technologies, Privacy and Consumer Protection Laws in 
Australia and Germany.                                                                                                                                                      
Innledning ved professor Lee Godden, Director, Centre for Resources, Energy and Environmental Law, 
Melbourne Law School, Australia. 

 

8. juni 

Naturressurslunsj: Sikkerhetsstillelse etter petroleumsloven § 10-7.                                                                            

Innledning ved vitenskapelig assistent Magne Kielland, som presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.. 

22. juni 

Naturressurslunsj: The Comparative Institutions Approach to Wildlife Governance.                                               

Innledning ved professor Dean Lueck, Indiana University. 

17. august 

Naturressurslunsj: Vannrettigheter i Skottland og Louisiana. 

Innledning ved professor Jill Robbie, University of Glasgow. 

 

31. august 

Naturressurslunsj: Ivaretakelse av kommunalt selvstyre i statlig klagesaksbehandling.                                        

Innledning ved stud. jur. Andreas Dalaker. 

7. september 

(Utvidet) naturressurslunsj: Ostrom og norsk naturressursrett.                                                                                 

Innledninger ved bla. Audun Sandberg, Erling Berge, Gunnhild Solli og Guri Eriksen. 

 

14. september 

Naturressurslunsj: Upland Commons in England: taking a multi-partner collaborative approach to resolving 

challenges.                                                                                                                                                                              

Innledning ved professor Chris Short, Senior Research Fellow CCRI. 

21. september 

Naturressurslunsj: Hvilket ansvar overtar staten etter CO2-lagring og hva er vilkårene for overtakelsen? 

Innledning ved vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring, som presenterer temaet for sin 

mastergradsavhandling.. 

28. september  

Naturressurslunsj: Domsseminar. 

Innledere: Kirsti Strøm Bull, Geir Stenseth, Sondre Nilsen Rødevand og Håkon Plener Fredriksen (en dom hver). 

 

5. oktober 

Naturressurslunsj: Etter valget - "privates" adgang til bygging av mellomlandsforbindelser og norsk 

energipolitikk i EU-lys.  

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/05-25-kammler.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/06-01-hamar.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/06-01-hamar.html
https://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/events/lunch-seminars/2018/06-04-gadden
https://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/events/lunch-seminars/2018/06-04-gadden
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/06-08-kielland.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/06-22-lueck.html
http://ostromworkshop.indiana.edu/people/directors/lueck-dean.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/08-31-dalaker.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/09-14-short.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/09-14-short.html
http://www.glos.ac.uk/research/research-priority-areas/environmental-dynamics-and-governance/staff-profiles/pages/s2100637-chris-short.aspx
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/09-21-feiring
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2017/09-22-naas-bibow.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2017/09-22-naas-bibow.html
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Innledning ved post.doc-kandidat Nertila Kuraj, IOR. 

 

12. oktober 

Naturressurslunsj: Grunneiers erstatningskrav ved naturfredningsvedtak.                                                          

Innledning ved vitenskapelig assistent Håkon Plener Fredriksen. 

2. november 

Naturressurslunsj: Naturskadeforsikring - fortid, nåtid, fremtid.                                                                       

Innledning ved professor em. Hans Jacob Bull. 

9. november 

Naturressurslunsj: Ecosystem-based governance in the Arctic.                                                                                     

Innledning ved post.doc. Froukje Platjouw, NIVA. 

16. november 

Naturressurslunsj: Governance, polycentricity and the global nitrogen and phosphorus cycles.                          

Stipendiat Hanna Ahlström, IfP, innleder. 

23. november  

Naturressurslunsj: Jakten på grunnrenten - tragedier og reguleringer.                                                                                 

Innledning ved professor em. Erling Eide. 

30. november 

Naturressurslunsj: CICERO's perspective on the green bond market.                                                                         

Innledning ved Harald Francke Lund, CICERO. 

 5. desember                                                                                                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Rationales/justifications for the takings compensation requirement/rule.                           

Innledning ved professor Gideon Porchomovsky, the Hebrew University of Jerusalem.                                                                                                                                                                             

14.desember                                                                                                                                                                     

Naturressurslunsj: Sanksjoner ved krenkelse av negative servitutter. Stud.jur Ole Jørgen Kråkenes innleder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/10-12-fredriksen
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-02-bull
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-02-bull
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-09-platjouw
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-16-ahlstrom
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-23-eide
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/11-30-lund
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/12-05-parchomovski
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/interne/2018/12-14-tunold-kr%C3%A5kenes
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V. GRUPPENS MEDLEMMER PER 31.12. 2017   

 

Faste vitenskapelige ansatte: 

Professor Endre Stavang, leder fra 1.8.2015 

Førsteamanuensis Catherine Banet, nestleder 

Professor Ole Kristian Fauchald   

Professor Ulf Hammer  

Professor 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 

Førsteamanuensis Nikolai Winge 

Amanuensis Gert-Fredrik Malt 

Universitetslektor Jon Christian Nordrum 

 

Vitenskapelige assistenter i 2018: 

Sondre Nilsen Rødevand 

Mikkel Hamar 

Marie Engebakken Kvam 

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte: 

Stipendiat Ingrid Wang Larsen 

Stipendiat Eivind Junker 

                                                                                      

Stipendiat Hanne Sofie Logstein                               

Stipendiat Eléonore Maitre 

 

 

 

 

”Tilknyttede”: 

 

Professor Beate Sjåfjell, IfP, UiO 

Professor Ingunn Ikdahl, UiO 

Karen Eg Taraldrud, NMBU 

Dosent Steinar Taubøll, NMBU 

Førstelektor Einar Bergsholm, NMBU 

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, NMBU 

Forsker Froukje Maria Platjouw, NIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ADMINISTRASJON 

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

bestyrer professor Trine-Lise Wilhelmsen. Bente Lindberg Kraabøl er gruppens faste medarbeider med ansvar 

for prosjektoppfølging og –økonomi. Camilla Arnøy er ansvarlig for arrangementer og seminarer. 


