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Kort om instituttet

• Det ledende fagmiljøet i Norden innen sjørett, energi- og ressursrett og 

tilgrensende fagområder. 

• Opprettet 1963 etter vedtak i Nordisk ministerråd, med nordisk styre

• Tett samarbeid med næringer som shipping, kraftproduksjon, petroleum, 

havbruk og med myndigheter

• Fokusområder: Sjørett, forsikringsrett, havrett, energirett, og energi- og 

klimarett (herunder vannkraft og regulering av kraftmarkedet, transport og 

lagring av CO2), EU/EØS-rett, havbruk, klima, naturressurser (og romrett) – og 

sentral formuerett og utvalgte forvaltningsrettsområder
– Tre (eller 2 1/3) avdelinger: Sjørett, Energi- og ressursrett, og Senter for europarett (Senter for 

europarett fylte 30 år i 2019)

• Mange vitenskapelige assistenter

• Har særskilt LLM i Maritime Law og erfaringsbasert LLM i Energy Law

• Har en ledende person på satsingen på digital undervisning



Budsjett og ansatte

Budsjett for 2020:

• Stipulert totalte inntekter: 41 mill.

• Herav 18 mill. fra bl.a. KD, og 23 mill. fra eksternfinansierte prosjekter. 

• Til enhver tid stor andel eksternfinansiert virksomhet, mellom 40% og 60%.

Ansatte ved Nifs:

 Vitenskapelige: Administrative:

- Professor: 9 - Kontorsjef og 3 andre

- Professor II: 4

- Førsteamanuensis: 4

- Postdoktor: 2

- Stipendiater: 7

- Vit.asser: 17



Pågående forskningsprosjekter (utvalg)

 Finansiering av sjørettsforskningen       

(ca. 3 mill pr år siden 60-tallet)

 Professorat ++ i forsikringsrett (40 mill.)

 Rammevilkår og regelverk i 

havbruksnæringen (havbruk) (15 mill.)

 Konsesjon og ekspropriasjon (14 mill.)

 Akademiaavtalen 2019-23 (energi- og 

klimarett), (11,1 mill.) 

 Fangst av karbondioksid, -transport og -

lagring (FME NCCS) (6,7 mill.)

 Bedre lavkarbonøkonomi ved hjelp av 

hydrogen og CCS (ELEGANCY) (3,2 mill)

 Consequences of Investments for 

National Security (COINS) (3 mill)

 Public Procurement of Critical Services -

Analysis of Effects on Societal Safety 

(ProCritS) (3 mill.)

 Eurorett 2020 (900 000 per år)

Nordisk Ministerråd

Sjøforsikringsnæringen m.fl.

FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfinansiering) 

Statens vegvesen, Bane NOR, NVE

Equinor

NFR

NFR/ Gassnova/H2020 

NFR (SAMRISK)

NFR (SAMRISK)

Lovdata



Instituttet og Strategi 2030 (1)

• Lede an mot et bærekraftig samfunn ved å 

være fremst i forskning på energi og det 

grønne skiftet

– Karbonfangst og -lagring, havvind og annen 

kraftproduksjon

– Autonome skip og ansvarlig havbruk

• Øke utdanningenes forskningsnærhet og 

arbeidslivsrelevans

– Næringsrettede prosjekter med vitenskapelige 

studentassistenter



Instituttet og Strategi 2030 (2)

• Styrke dialogen med omverdenen og 

arbeide for at kunnskap tas i bruk

• ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer 

som er synlige og tilgjengelige ved å fortsette 

våre

– Nordiske sjørettsseminar

– Internasjonale sjøretts- og energirettsseminar

– Petroleumsrettsklubber

– Havbruksrettsklubber og formidlingsseminar etc

– Energijuridiske fagmøter


