
ÅRSBERETNING 2020 – NORSK FORENING FOR MILJØRETT 

 

Styrets sammensetning 

Styret har etter årsmøtet 4. juni 2020 bestått av følgende representanter: 

styreleder Ole Kristian Fauchald, professor ved Universitetet i Oslo 

styremedlem Gjermund Aasbrenn, konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett 

styremedlem Maja Dinéh Sørheim, miljørådgiver i Nordre Follo kommune 

styremedlem Malin Fosse, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet 

styremedlem Benedikte Strøm, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet 

varamedlem Caroline Lund, partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA 

varamedlem Maria Bache Dahl, konstituert statsadvokat ved Økokrim  

 

Økonomi og revisjon 

Foreningen hadde ved årsskiftet kr 84 573,54 innestående i banken. Årsregnskapet for 2020 viser et 

overskudd på kr 13 290,60. Regnskapet for 2020 ble revidert av Per Knut Vistad. 

 

Medlemstall 

Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 50 enkeltpersoner og 10 foreninger/foretak som 

medlemmer. Dette er en markant reduksjon fra 2019. Styret antar at reduksjonen har sammenheng 

med lavere møteaktivitet i 2020 pga. covid-19 pandemien. 

 

Årsmøte og medlemsmøter i 2020 

Det ble gjennomført tre møter i 2020. 

 

Den 12. februar 2020 arrangerte foreningen møte om lagmannsrettens dom i klimasøksmålet, med 
hovedvekt på menneskerettslige, forfatningsrettslige og folkerettslige aspekter. Innlederne var Ole 
Kristian Fauchald (professor ved Universitetet i Oslo), Adele Matheson Mestad (direktør ved Norges 
institusjon for menneskerettigheter), Benedikte Moltumyr Høgberg (professor ved Universitetet i 
Oslo) og Christina Voigt (professor ved Universitetet i Oslo). Møtet ble gjennomført som et fysisk 
møte. 
 
Den 4. juni 2020 avholdt foreningen årsmøtet. Pga. covid-19 pandemien ble møtet avholdt 
heldigitalt. 
 
Den 6. oktober 2020 avholdt foreningen debattmøte om forvaltningen av skogen og skogbruksloven. 
Innlederne var Frida Linnea Skjæraasen (seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet), Ivar Ekanger 
(avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet) og Erik Framstad (seniorforsker ved Norsk 
institutt for naturforskning, NINA). Møtet ble avholdt som en kombinert fysisk og digitalt møte. 
 

Styrets arbeid 

Styret har hatt tre møter i 2020. Møtene ble gjennomført 9. mars, 28. april og 4. oktober. 

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

 

Styret opprettet også en miljørettsblogg på foreningens nettsider. I 2020 ble det publisert tre 

blogginnlegg:  

 Gjermund Aasbrenn, Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf (bokanmeldelse av 

Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith (red.), Mellom jus og politikk: Grunnloven § 112, 

Fagbokforlaget 2019),  



 Elisabeth Raastad, Første dom om REACH-forskriften (om Fredrikstad tingretts dom av 23. 

september 2019 mot daglig leder og styreformann i et felgverksted, som ble dømt for 

overtredelser av arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og produktkontrolloven) 

 Hans Morten Haugen, Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen (sak knyttet til en ny 

Heathrow-rullebane) 

 

Styret har utpekt Maja Dinéh Sørheim som kasserer og Malin Fosse og Maria Bache Dahl som 

sekretærer.  


