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Natur, rett, historie – boklansering 10. september 2010 

Presentasjon av forfatterne: 

Andreas Aure 

Hans Christian Bugge 

Gunnar Eriksen 

Aage Thor Falkanger 

Katrine Broch Hauge 

Susann Funderud Skogvang 

Geir Stenseth 

Christina Voigt 

Nikolai Winge 

 

Bakgrunnen for boken er et seminar arrangert av Forskergruppen ”Rett, samfunn og 

historisk endring” i samarbeid med forskergruppen i Naturressursrett. 

Naturressursrett spenner vidt, og hvordan skulle vi gå frem i valg av temaer? Vi 

spurte rett og slett medlemmene i Naturressursgruppensom  arbeidet med en 

dr.avhandling eller annet prosjekt om de ville se på det rettshistoriske aspekt ved sitt 

arbeid.  

Begge forskergrupper har også kontakt med fakultetene i Bergen og Tromsø, og vi 

ønsket også deltagelse fra dem. Hele tre av forfatterne er fra Tromsø. 

En er for tiden i Berlin.  

Bidragene i boken viser et vidt spenn i emner og i rettshistorisk tilbakeblikk.  

Innenfor naturressursretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang 

historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til 

fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringene er av langt 

nyere dato. 
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Boken begynner med to bidrag med utgangspunkt i naturretten. 

Den starter med Andreas Aures redegjørelse for Hugo Grotius lære om det frie hav. 

Og neste kapittel er Gunnar Eriksens om hevd og alders tids bruk. 

Begge disse bidragene drøfter bruk som rettsskapende faktor.Andreas  Aure redegjør 

for  Grotius’ oppfatning om at bruk - nærmere bestemt skipsfartens bruk - ikke kan 

etablere eksklusive rettigheter over havet som sådan, blant annet fordi bruk av havet 

etter sin natur er en allemannsrett.  

På landjorden har bruk vært en viktig rettsstiftende faktor, og er det fortsatt gjennom 

reglene om hevd og alders tids bruk.  Gunnar Eriksen beskriver en viktig fase i 

utviklingen av de norske reglene om hevd og alders tids bruk på 1700- og 

begynnelsen av 1800-tallet. 

Dette var også en viktig periode for utviklingen av vår allmenningsrett. Kongens 

påstand om at de store allmenningsområdene tilhørte ham, ble møtt med protester 

fra bøndene som mente at allmenningene tilhørte dem gjennom den bruk de hadde 

utøvet fra gammelt av.  Dette er temaet i det neste kapittelet  hvor Geir Stenseths 

skriver  om bygdeallmenninger. Geir Stenseth viser at det historisk ikke var noe 

skarpt skille mellom allmenninger og rene jordsameier, men at reglene over tid har 

utviklet seg i ulike retninger. Spesielt bygeallmenningene står i dag overfor store 

utfordringer i forbindelse med endringene i landbruket og nedleggelser av 

gårdsbruk.  

I Katrine Broch Hauges studie av det Philske Sameiet får vi illustrert hvordan et sameie 

til et utmarksområde i Hedmark fylke gjennom 200 år har beveget seg fra en 

allmenning til å bli et sameie - og for så for få år siden bli omdannet til et 

aksjeselskap.  
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Inntektene fra skogen har vært en meget viktig inntektskilde for blant andre mange 

bygdeallmenninger. Riktig forvaltning av skogen er påkrevet for å sikre inntektene 

fra skogen også i fremtiden.  Her hentet man på 1800-tallet ideer fra Tyskland. Det er 

nettopp disse ideene som Christina Voigt undersøker i sitt bidrag Den evige skog – 

opprinnelsen til konseptet bærekraftig bruk. 

Begrepet ”bærekraftig bruk” peker fremover mot de siste tiårenes streben etter en 

helhetlige og bærekraftig forvaltning av vår utmark.  Denne utviklingen har Nikolai 

Winge  beskrevet i det neste kapittelet, Fremveksten av helhetstekningen i norsk 

utmarksforvaltning.  

Bokens neste to kapitler tar begge for seg forurensning. Selv om et mer overordnet 

miljøperspektiv er av nyere dato, viser Hans Christian Bugge i kapittelet, 

Forurensningsrettens røtter, at man alt i de norske landskapslovene var opptatt av å 

beskytte sine leveområder mot forsøpling. 

Aage Thor Falkanger beskriver en langt nyere rettshistorie, fra 1960-tallet, knyttet til 

oljesøl fra skipsfarten. Her ser vi hvordan de gamle rettsteoriene om havets folkerett i 

dag møter nye miljøutfordringer som fremtvinger nye rettslige løsninger. 

Boken avsluttes med den yngste rettshistoriske studie.  Susann Funderud Skogvang 

redegjør for innføringen fartøyskvoter for torsk. På bakgrunn av fiskerikrisen på 

1980-tallet, ble det i 1990 innført en midlertidig ordning med fartøyskvoter for 

kystflåten.  Ordningen  som altså var tenkt å være midlertidig, har imidlertid blitt en 

varig ordning, og er blitt sterkt førende for dagen fiskeriregulering.  

Boken starter med en 400 år gammel rettsteori og slutter med 20 år gammel historie. 

Men det er en sammenheng mellom disse. Grotius lære om det frie hav har vært en 

viktig premiss for de siste 60 års fiskeriforvaltning i Norge. 

 


