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Universitet og Københavns Universitet

Støtteformålet
Der ydes støtte til konferencen ”Sustainable Management of Natural Resources – Legal 
Approaches and Instruments”, som afholdes den 30. august – 1. september 2017 med 
Aarhus Universitet og Københavns Universitet som værter. De konferenceansvarlige er 
professor Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut, AU og professor Helle Tegner Anker, 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU. Konferencen afholdes i regi af 
European Environmental Law Forum (EELF), der er et europæisk netværk for alle, der 
arbejder eller forsker inden for miljø-, energi og klimaretten, se nærmere www.eelf.org.

Til konferencen er knyttet et bogprojekt, hvor de bedste og mest relevante bidrag – set i 
lyset af konferencens tema – vil blive udvalgt med henblik på publicering. Bogen 
forventes udgivet i foråret 2018 som en offentligt tilgængelig publikation.

Konferencens tema
Konferencetemaet er forholdsvist bredt og har fokus på, hvordan retlige tiltag kan 
bidrage til og understøtte en bæredygtig ressourceanvendelse, særligt i relation til vand, 
biodiversitet og natur, luft samt råstoffer og affald. Der er accepteret ca. 120 abstracts, 
som vil blive præsenteret på parallelsessioner hen over konferencens 3 dage. De 
indleverede abstracts dækker et bredt felt af miljøretlige emner bl.a. bæredygtighed, 
cirkulær økonomi, affaldshåndtering, råstofindvinding, vandmiljø, havmiljø, biodiversitet, 
naturbeskyttelse, landbrug, klimatilpasning, miljøansvar, strafferet, offentlighedens 
inddragelse mv. 

Konferencens forløb
Der forventes ca. 140 deltagere, herunder en stor andel yngre forskere, ph.d.-
studerende og postdocs/adjunkter, inden for miljø-, klima- og energiretten. Konferencen 
vil være bygget op omkring plenum sessioner med keynote-talere, der vil indlede de 
enkelte konferencedage, hvorefter der vil være en række parallelle sessioner inden for 
konferencens undertemaer. På disse sessioner vil forskere samt andre, der arbejder 
inden for miljø-, klima- og energiretten, f.eks. i centralforvaltningen, i virksomheder eller 
interesseorganisationer, kunne præsentere deres projekter og resultater. Der er særligt 
fokus på at give yngre forskere en mulighed for at præsentere deres forskning og 
modtage feedback fra den mere etablerede forskerverden. 


