
ÅRSBERETNING 2018 – Norsk forening for miljørett 

 

Styrets sammensetning 

Styret har etter årsmøtet 3. mai 2018 bestått av følgende representanter: 

styreleder, Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UIO og førsteamanuensis II ved 

NMBU 

styremedlem, Maja Dinéh Sørheim, miljørådgiver for naturmangfold i Ski kommune 

styremedlem Malin Fosse, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet 

styremedlem Stein Erik Stinessen, partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA 

styremedlem Benedikte Strøm, seniorrådgiver i Miljødirektoratet 

varamedlem, Elisabeth Rastad, politiadvokat i Øst politidistrikt 

varamedlem, Gjermund Aasbrenn, utreder i Høyesterett 

 

Økonomi og revisjon 

Foreningen hadde ved årsskiftet kr 42 213,34 innestående i banken.  

Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 15 458,59.  

Regnskapet er revidert av Per Knut Vistad, spesialetterforsker ved ØKOKRIMs miljøkrimavdeling og 

statsautorisert revisor. 

 

Medlemstall 

Ved utgangen av 2018 hadde foreningen 106 enkeltpersoner og 15 foreninger/foretak som 

betalende medlemmer. Til sammenligning hadde foreningen 128 enkeltpersoner og 8 

foreninger/foretak som medlemmer ved utgangen av 2017. 

 

Årsmøte og medlemsmøter i 2018 

Det ble gjennomført tre møter i 2018 

Den 25. januar 2018 arrangerte foreningen debattmøte om rettslig styring og kontroll av 
akvakulturnæringen. Innlederne var Ingunn Myklebust (professor ved juridiske fakultet UiB),  
Bjørn Sørgård (partner i Arntzen de Besche Advokatfirma), Maren Esmark (generalsekretær i 
Naturvernforbundet) og Ellen Sofie Grefsrud (forsker ved Havforskningsinstituttet). 
 
Den 3. mai 2018 avholdt foreningen årsmøte. Møtet ble avsluttet med foredrag og diskusjon om 
friluftsloven. Marianne Reusch innledet. Marianne Reusch foreleser, skriver og arrangerer 
løsningsverksted om fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett og friluftslivets lov og rett. 
 



Den 8. oktober 2018 arrangerte foreningen et debattmøte om overprøving og kontroll i 
miljøforvaltningen i Norge, Sverige og Danmark. Innlederne var Nikolai K. Winge (styreleder i 
foreningen, førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UIO og førsteamanuensis II ved NMBU), Fredrik 
Holth (dosent i juridiske fag ved NMBU), Jan Darpö (professor i miljørett ved Uppsala universitet og 
leder av Århuskonvensjonens Task Force on Access to Justice) og Helle T. Anker (professor i 
rettsvitenskap ved Københavns Universitet). 
 

Styrets arbeid 

Styret har hatt tre møter i 2018. Møtene ble gjennomført 28. februar, 18. juni og 22. november. 

Styremøtene har hovedsakelig blitt brukt til å planlegge kommende medlemsmøter i foreningen. 

Styret har utpekt Maja Dinéh Sørheim som kasserer og Benedikte Strøm som sekretær.  

 


