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REDAKTØRENES ORD

Hei igjen! 

Semesteret nærmer seg slutten og vi har fått med oss at folket er redde for å 
gå tom for lesestoff i jula. Frykt ikke! Denne utgaven er feit og stappa med 
snadder – slik enhver juleutgave bør være (det være seg  menneske eller 
verdenskjent tidsskrift).

Som vanlig er det en god dose (juridisk) litteratur. Blant annet har vi tatt 
oss den frihet i å gi dere en oppfriskning i oppdragelsen før julebordene 
slår til! Vi har også en ekstra fyldig Jus’t eat med både oppskrifter og tes-
ter. Ellers ser det ut til at det går en skremmende regionalistisk strømning 
i redaksjonen. Les derfor både julebrus- og akevitt anmeldelsene med et 
kritisk øye.

Vi har selvfølgelig også svært saklige artikler om både miljørett, normal-
fordelingen og samtykkeloven. Med andre ord noe for alle, enten du er 
nisse eller Grinch.

God lesing og god jul! 

Ta deg nå ei pause og en gløgg eller noe, bare legg fra deg pensum!

Gudbrand A. Wiig Lo
Redaktør

 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 95 864

Hanna Dahl
Redaktør

2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 466 26 131



CMS is an international law firm  
that helps clients to thrive through  
technical rigour, strategic expertise  
and a deep focus on partnerships.

cms.law

Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar

cms.law/karriere 
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Jus i media
Tekst: Vetle H. Ufsvatn

Høsten går mot slutten og julen nærmer seg med stormskritt, så det er på tide å gi et kort tilbakeblikk på noen 
spennende saken som har beveget seg i det juridiske miljøet. 

Ankenektelser i alvorlige straffesaker

Siden to-instans reformen ble innført i 1995 har alle saker startet i tingretten, for å deretter måtte ankes til 
lagmannsretten, og deretter potensielt til Høyesterett. Før 1 januar 2020 ble var det likevel et viktig skille i 
straffeprosesslovens ankeregler. For de såkalte ”alvorlige straffesakene” eller bare ”seksårssakene”, var det en 
ubetinget ankerett jf. straffeprosessloven § 321 tredje ledd. Kjennetegnet for slike saker var at de hadde en 
strafferamme høyere en 6 år. For saker som ikke hadde seks års strafferamme, kunne lagmannsretten nekte 
anken fremmet dersom det var ”klart at anken ikke ville føre frem” jf. § 321 andre ledd første punktum. Etter 
1 januar 2020 er straffeprosessloven § 321 tredje ledd endret, slike at det ikke lenger skilles mellom de såkalte 
”seksårssakene” og mindre alvorlige straffesaker. I utgangspunktet kan lagmannsretten nekte alle saker frem-
met dersom det er ”klart at anken ikke ville føre frem” jf. § 321 andre ledd første punktum.

En ulempe med en slik adgang til å nekte anker fremmet til lagmannsretten, er at dette skjer ved skriftlig 
behandling uten meddommere. Dette står i strid med utgangspunktet om muntlighet i norsk straffeprosess. 
Som et utgangspunkt skal derfor ankespørsmål kun behandles skriftlig dersom dette skjer ”forsvarlig” (Rt. 
2012 s. 1342). For alvorlige straffesaker hvor det særlig bygger på troverdighetsbetraktninger og forklaringer 
fra vitner, vil det være vanskeligere å kunne foreta en grundig vurdering av om anken skal nektes fremmet. 
Dette var tilfellet i HR-2021-2058.

Saksforholdet i HR-2021-2058-A gjaldt lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over en straffesak som 
gjaldt overtredelse av straffeloven (2005) § 292 jf. § 291 (voldtekt) og § 273 (kroppsskade). Avgjørelsen i ting-
retten var i stor grad basert vitneforklaring fra fornærmede, som ikke var sammenfallende med forklaringen 
fra tiltalte. Høyesterett mente at domfellelse som i stor grad bygde på ”troverdigheten av fornærmedes og 
tiltaltes forklaring”, ikke ville gi en reell overprøving uten ”muntlig ankeforhandling der retten får forklarin-
gene” (avsnitt 65). På denne bakgrunn var ikke lagmannsrettens ankebeslutning tilstrekkelig begrunnet, og 
lagmannsrettens beslutning ble opphevet.

Høyesterett kom med flere avklaringer tilknyttet reglene om ankesiling etter straffeprosessloven § 321 annet 
ledd. For det første er ikke ordningen med ankesiling i seg selv i strid med retten til rettferdig rettergang etter 
EMK art. 6 nr. 1 (avsnitt 53). Høyesterett legger også til grunn at det stilles strengere krav til begrunnelse for å 
nekte anke i seksårssakene (avsnitt 42), og at det er ikke tilstrekkelig at lagmannsretten tiltrer tingrettens vur-
dering, men må lagmannsretten må vise at den har foretatt en reell overprøving (avsnitt 40). Når det gjelder 
det konkrete spørsmålet om anken skal nektes fremmet, må lagmannsretten ha et ”forsvarlig grunnlag for å 
avgjøre saken uten å gjennomføre en muntlig ankeforhandling” (avsnitt 27). Ved vurderingen vil det ”kon-
krete bevisbildet” være ”sentralt”. Dersom fornærmedes forklaring står sentralt, og denne ikke er samsvarende 
med tiltaltes forklaring, må det i de fleste tilfeller foreligger tekniske bevis som underbygger fornærmedes 
forklaring (avsnitt 33), ellers må anken tillates fremmet for lagmannsretten.
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Manglende edruelighet som vilkår for tilbakekall av førerkort

Som de fleste er kjent med er det ikke lovlig å føre motorvogn under påvirkning av rusmidler, og dette kan 
straffes med bøter eller fengsel, jf. vegtrafikkloven § 22 første ledd jf. § 31. En noe mindre kjent bestemmelse er 
kravet til at innehaver av førerkort må være ”edruelig”, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Det nærmere innhol-
det av bestemmelsen har vært noe uklart, men har blitt nærmere avklart i Høyesteretts avgjørelse i HR-2021-
2050-A.

I HR-2021-2050-A gjaldt saken tilbakekall av førerkort til person som følge av regelmessig bruk av rusmidler. 
Saken gjaldt spørsmålet om en politiets vedtak om å frata A førerkortet som følge av bruk at bruk av rusmid-
ler tilsa at han ikke var «edruelig» etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Tingretten hadde lagt til grunn at A 
hadde røyket cannabis et par ganger i måneden. Politiet mente dette var tilstrekkelig til at førerkortet kunne 
tilbakekalles. Høyesterett mener dette ikke var tilstrekkelig og gir føringer for hvordan vilkåret «edruelig» skal 
forstås.

Høyesterett slår for det første fast at vilkåret «edruelig» er lovbundet skjønn, og kan prøves fullt ut av dom-
stolen (avsnitt 36). Det er heller ikke grunnlag for å skille mellom lovlig og ulovlige rusmidler i vurderingen av 
om vilkåret er oppfylt (avsnitt 38). Det kunne derfor ikke ha betydning at A ble fratatt førerkortet som følge av 
cannabisbruk. Det avgjørende er om fratakelse av førerkortet ivaretar «trafikkhensyn», det er ikke anledning 
til å frata førerkortet av ruspolitiske formål (avsnitt 39). 

Når det gjelder forståelsen av «edruelig» har ikke dette noe rettslig definisjon, og vil omfatte «avhold fra og 
måteholden eller nøktern bruk av rusmidler» (avsnitt 37). Høyesterett påpeker likevel at det kreves «bruk av 
rusmidler i et visst omfang og med en viss hyppighet». Det kreves ikke at omfanget er «regelmessig» og det 
må ikke foreligge «rusavhengighet i medisinsk forstand». Det er likevel ikke tilstrekkelig med «enkeltstående 
tilfeller og mer sporadisk – i betydningen sjelden – rusmiddelbruk». (avsnitt 45). Den konkrete terskelen må 
bero på om det er en «reell grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å kjøre i ruspåvirket tilstand, slik 
at han ikke anses skikket til å kjøre motorvogn» (avsnitt 48). 

 Høyesterett la til grunn at det ikke kunne etableres en «nedre grense for manglende edruelighet» basert på 
antall tilfeller av bruk i en måned (avsnitt 52), men i den konkrete saken var 3 ganger på en måned neppe 
tilstrekkelig alene. (avsnitt 53). Motsatt kreves det konkrete holdepunkter for å si at en person er «edruelig» 
dersom han bruker cannabis mer enn 3 ganger i måneden. (avsnitt 54). I den konkrete vurderingen la Høyes-
terett til grunn at A hadde brukt cannabis kun 2-3 ganger i måneden, og dette var ikke tilstrekkelig til å si at 
han ikke var «edruelig» i lovens forstand. Vedtaket fra politidirektoratet var derfor ugyldig. 



Vårt tilbud til deg 
som student!
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg gjennom våre studenttilbud. 
Målet vårt er at du skal få et innblikk i hva vi jobber med, hvordan 
vi jobber og hvilke muligheter du har som ansatt hos oss. Les mer 
om våre studenttilbud på wiersholm.no/karriere

Følg oss!
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Eksamensrapport 2021

Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: @juristforeningen på IG

Som mange kanskje har fått med seg, la fakultetet ut eksamensrapporten 
for 2021 i modulen «Kvalitetssikring» i «Fellesrom juridisk fakultet» i Canvas. 
Rapporten viser statistikk for karakterer for 1.-5.-avdeling, samt for klager og 
fusk ved eksamenene som ble avholdt våren 2021. At rapporten publiseres 
gjør gjennomføringen av eksamen transparent, og det fremstår som ryddig at 
studentene får et innblikk i hvordan det arbeides med eksamenene både før, 
under og etter gjennomføringen.  

Rapporten tar utgangspunkt i den velkjente normalfordelingen. Normalforde-
ling tilsier at 10% av studentene skal få A, 25% av studentene skal få B, 30% av 
studentene skal få C, 25% av studentene skal få D, og 10% av studentene skal 
få E. Det vil, naturlig nok, være avvik fra denne fordelingen. Målsettingen skal, 
slik det framgår av rapporten, være at karakterene over tid skal samsvare med 
modellen.

Rapporten viser, som jeg vil komme tilbake til, at målsettingen om normal-
fordelingen over tid ikke har vært oppnådd for enkelte av eksamenene, og 
at snittet varierer en del fra eksamen til eksamen, uten at det er en særskilt 
begrunnelse for dette. I denne artikkelen ønsker jeg å si noe om rapporten 
generelt, samt de mulige tiltakene fakultetet kan iverksette for å sørge for at 
normalfordelingen blir mer sikret enn hva den er i dag. 

Etterprøving av oppgaver og sensorer

Av eksamensrapporten kan det leses at fakultetet mot-
tok 337 klager på eksamenskarakterene våren 2021. 
Antall klager har økt markant våren 2020 og 2021, noe 
fakultetet begrunner i at justerende muntlig høring 
i etterkant av hjemmeeksamen har falt bort, samt at 
endringen på JUR-1004 gjør at denne eksamenen 
også kan påklages. 
Tallene fra rapporten er her noe problematiske. 
Rapporten gir uttrykk for at 337 klager kom inn til 
fakultetet våren 2021. Videre opplyses det at det kom 
inn 60 klager på 1. avdeling, 87 på 2. avdeling, 82 på 
3. avdeling og 96 på 4. avdeling. Samlet sett blir disse 
tallene 325 klager. 

Rapporten går videre inn på hva resultatet av klagene 
ble. For våren 2021 førte 47,2% av klagene ikke frem, 
altså at karakteren ble stående på ordinær sensur. 
28,8% av klagene førte til endring til studentenes 
gunst, og 14,4% av klagene førte til at karakteren ble 
endret til ugunst for studenten. Dette regnestykket gir 
oversikt over 90,4% av de innkomne klagene til fakul-
tetet. Denne prosenten utgjør 305 av de 337 klagene. 

I rapportens avsnitt om klager fremstiller fakultetet 
altså tre forskjellige antall klager, hvor det første er 337, 
deretter 325, og så 305. I forbindelse med utarbeidel-
sen av denne artikkelen, har jeg derfor vært i kontakt 
med fakultetet for å få avklart uklarhetene rundt 
dette. Årsaken til at tallene er noe ulike, begrunnes i at 
klagene for masteravhandlinger og spesialfag ikke er 
inkludert i oppsummeringen av klagene, samt at de 
klagene som er trukket ikke er med i statistikken. 

Det som det ikke foreligger statistikk for, er hvor man-
ge klager som blir satt opp eller ned mer enn 2 karak-
terer. Dersom en klage risikerer å gå fra for eksempel 
en D til en B, skal fakultetet gi beskjed til klageren, og 
gi mulighet til å trekke klagen. Dersom klagen ikke blir 
trukket, skal den bli vurdert en tredje gang, for å av-
gjøre endelig karakter. Dette åpner for at èn besvarelse 
kan få tre forskjellige karakterer, dersom besvarelsen 
etter tredje sensur blir satt til en C. At dette overhodet 
er en mulighet gjør at tilliten til karakterfastsettelsen 
svikter. Karakterfastsettelsen fremstår vilkårlig, og hvor-
dan kan studentene, og for så vidt arbeidsgiver, være 
sikker på at karakterene som fremgår av vitnemålet er 
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sikret ved første sensur, når det er mulighet for en slik 
drastisk endring etter andre sensur?
Jeg har forsøkt å få statistikk fra fakultetet over hvor man-
ge klager dette gjelder, men har ikke fått informasjonen 
ved publiseringen av denne artikkelen. 

Sensorkorpset
På UIT’s hjemmesider fremgår kriteriene for hvilke vil-
kår som stilles til sensorene i sensorkorpset. Kriteriene 
er blant annet at det må ha gått to år fra uteksamina-
sjon og til en kan være sensor på eksamen, samt at for 
å være ekstern sensor må du ha overvekt av karakteren 
B. For interne sensorer gjelder ikke det samme karak-
terkravet, det er nok å være ansatt ved universitetet. 

Det som derimot ikke er et kriterie, er kursing i hvor-
dan å sensurere oppgaver. Det forventes at så fremt en 
har et godt snitt eller er ansatt ved universitetet, vil en 
også være skikket til å sensurere besvarelser i diverse 
emner, uten videre opplæring. En sensor må kunne 
skille mellom de ulike karakterene, og studentene må 
kunne forvente at det er gitt tilstrekkelig opplæring i 
hvordan dette gjøres. Da dette ikke er et kriterium for å 
være sensor, vil en kunne risikere at sensureringen kun 
baserer seg på sensorveiledningen, noe som i enkelte 
tilfeller vil være uheldig, som jeg kommer tilbake til 
nedenfor. 

Sensorveiledninger

Rapporten sier lite om hvordan sensorveiledninger på-
virker karaktersettingen for de ulike eksamenene, og, 
så vidt jeg ser, er det ingen retningslinjer på UIT sine 
sider for utformingen av sensorveiledninger. Sensor-
veiledninger er et viktig hjelpemiddel for sensorene 
for å sensurere eksamensbesvarelser. Av de sensorvei-
ledninger jeg har sett i løpet av de siste 3,5 årene på 
fakultetet, forekommer det store forskjeller i innhold, 
lengde og instruksjoner til sensorer. 

Jeg har snakket med studenter som har ringt til sin 
sensor, og enten fått beskjed om at sensorveilednin-
gen holder en slik standard at det ikke er mulig å rette 
en besvarelse etter den, eller at sensoren er uenig med 
veiledningen, og derfor har valgt å gå bort ifra den. 

Som eksempel på dette kan nevnes sensorveilednin-
gen for JUR-2002 fra våren 2020. Denne sensorveiled-
ningen besto av en «mønsterbesvarelse», og inneholdt 
lite eller ingen retningslinjer for sensorer for hva som 
skulle telle positivt eller negativt ved studentenes

 besvarelse. At sensorer og studenter ikke får noen 
spesifikk forståelse av hva som skal til for å oppnå de 
ulike karakterene, gjør at selve karaktersettingen blir 
vanskelig og vilkårlig fra sensorenes side, samt at det 
blir vanskelig for studenter å vurdere hvordan egen 
oppgave stiller seg sett opp mot sensorveiledningen. 

Det skal sies at dette er basert på egne erfaringer, men 
i de sensorveiledningene jeg har hatt selv eller lest 
i løpet av min tid på UIT, har variasjonen i kvaliteten 
vært stor.

Et konkret tiltak fakultetet kan gjøre for å gjøre karak-
terfastsettelsen mer forutberegnelig for eksamenene 
våren 2022, er å lage faste retningslinjer for hva en 
sensorveiledning skal inneholde, og etterfølge at 
veiledningen blir fulgt av fakultetets sensorkorps. På 
denne måten blir det også lettere for studentene å 
vurdere hvor egen besvarelse ligger i forhold til veiled-
ningen, og kan da lettere avgjøre om karakteren skal 
klages på eller ikke.

BØ: Alle jusstudentene (+ Erlend Elias) fikk seg en støkk da 
normalfordelingen dukket opp på årets halloweenfest.
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Normalfordeling og tiltak for å sikre den

Som nevnt innledningsvis, opererer det juridiske fakul-
tet i Tromsø med en målsetning om normalfordeling. 
Det som kan leses av rapporten er at det jevnt over, 
og spesielt for 2. og 3. avdeling, er en for liten andel av 
studentene som får karakterene A eller B. Spesielt A’en 
henger svært høyt, og har gjort det over tid. 
Av konkrete tiltak som gjøres for å rette opp i dette, 
nevner fakultetet at det spesielt må arbeides med at 
oppgavene som gis til eksamen ikke må ha et for stort 
omfang. Dette er for så vidt greit nok, men i de tilfeller 
oppgaven som blir gitt av fakultetet viser seg å være 
for stor, bør det være et sikkerhetsnett som sørger for 
at en slik blemme fra fakultet ikke går negativt ut over 
studentenes snitt. 
Som eksempel på et slikt sikkerhetsnett går det juri-
diske fakultet i Oslo i bresjen. I dekanvedtak av 21. mai 
2019 fremgår det at i de tilfeller snittet på studieårsek-
samener avviker markant fra målsettingen om normal-
fordelingen, settes det i gang ekstra tiltak for å sørge 
for at normalfordelingen blir nådd. 

Vedtaket går ut på at sensorene legger frem resultatet 
fra karaktersettingen to dager før sensur må gis. Der-
som prosentandelen for A på de enkelte eksamenene 
er lavere enn 6-7%, sender fakultetet ut en melding til 
samtlige sensorer, og ber de se på besvarelsene igjen, 
og særlig her de som blir vurdert til en sterk B. 

Vedtaket gjelder kun dersom ikke prosentandelen for 
karakteren A blir oppnådd. Det kan virke urettferdig at 
kun de sterkeste karakterene vil få muligheten til å få 
en «revurdering» av sin besvarelse. Vedtaket er be-
grunnet i at det er denne karakteren som over tid ved 
eksamener i Oslo har visst seg å ikke nå opp til de 10% 
som normalfordelingen krever, slik som også er tilfellet 
for enkelte eksamener ved UIT. 

Det at det er forskjell i praksis for de ulike juridiske 
fakultetene i landet, er svært uheldig for studentene 
for de ulike fakultetene, og spesielt for de som ikke har 
truffet et slik vedtak som UIO gjorde i 2019. Studente-
ne skal ut på det samme jobbmarkedet, og vedtaket 
sørger for at en større andel av studenter ved det 
juridiske fakultet i Oslo får toppkarakter, enn studenter 
ved de andre fakultetene.
 
Etter eksamensrapporten for 2021 er et slikt vedtak et 
klart tiltak det juridiske fakultet i Tromsø bør gjøre for å 
sikre sine studenter. Det er synd at dette vedtaket ikke 

er noe studentene er gjort bedre kjent med, men jeg 
håper at denne artikkelen kan rette søkelyset mot de 
tiltak som kan gjøres for å sikre en forsvarlig gjennom-
føring av eksamenene i 2022. 

Som eksempel på at tiltaket i Oslo følges, kan jeg vise 
en mail mottatt av en som tok en eksamen ved det 
juridiske fakultet i Oslo våren 2021: 

Link til dekanvedtaket: 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/
aktuelle-saker/dekanvedtak/2019/Dekanved-
takJF%20201916Ekstraniv%C3%A5kontroll-
vedavvikp%C3%A5studie%C3%A5rseksame-
nerpdf?fbclid=IwAR2mbjzJYQs6J5NJpZpsLFR9Ds-
qhOgJ3ofw0-MoCVw9FT5IUaEYc-rgidYs

Link til UIT’s rettningslinjer for sensorer: 

https://uit.no/regelverk#v-pills-664671
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Advokatfirmaet Thommessen AS • Oslo • Bergen • Stavanger • London 
thommessen.no

Vi investerer i vår viktigste 
ressurs: medarbeideren

PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE
Som første store advokatfirma i Norge 
kurser vi alle våre medar bei dere i 
prosjektledelse, med påføl gende 
høyskoleeksamen. På den måten er vi 
rustet til å sette sammen gode team som 
utfyller hverandre og som jobber tett 
sammen med klientene. 

Profesjonell prosjekt ledelse hjelper alle 
på teamet til å forstå sin rolle og sine 
oppgaver som ledd i en større helhet. 
Vi lykkes nemlig best når hver enkelt 
opplever at de er en viktig del av teamet 
og bidrar i prosjektene – for klientene, 
for kollegaene og for seg selv. 

THOMMESSENSKOLEN
Gjennom ThommessenSkolen har vi et 
omfattende program for kontinuerlig 
kompetanseutvikling for alle våre 
medarbeidere. I 2021 har vi jobbet 
med å utvikle ThommessenSkolen til 
å bli bransjens beste onboarding- og 
opplæringsprogram, fordi vi er opptatt 
av kontinuerlig læring og utvikling for 
alle i firmaet. Dette målet kommer vi til 
å fortsette å arbeide mot fremover, da vi 
ser at det bidrar til at man trives og har 
det gøy på jobb – år etter år.

@advokatfirmaet_thommessen

/AdvokatfirmaetThommessen
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1. Pynt deg i dine fineste kjoler og 
dresser! 

Nå skal finstasen på.

2. Kom presis!

Nei du trenger ikke vorse med gutta før du kommer. 

5. Lets dance

Julebordsesongen taler for energisk dansing til all I want 
for christmas, og det er tid for å slippe seg løs på dansegul-
vet. Men hold deg unna rekedansen.  

4. Styr unna for mye skolesnakk

Ikke bruk hele kvelden på å snakke om eksamen du akku-
rat har hatt, og hva du burde gjort annerledes. 

3. Slå av en prat men en du ikke kjenner

Snakk med noen du ikke prater så mye med ellers. Årets 
julebord er en god mulighet til å catche opp med gamle 
kjenninger, eller bli kjent med nye folk. 

Do’s and dont’s på julebord
Tekst: Tina Furnes
            Dina Svenning

Julesesongen har nå startet, og invitasjonene til fest tikker inn. Just har dermed skrevet 
10 do´s and dont´s som du kan tenke over før du skal på julebord med din avdeling 
eller jobben. 



13JUS’T

6. Bring med deg en overnight starter-
pack

Husk å pakke med deg tyggis og parfyme i vesken i tilfelle 
du skulle være på heldig å få nap. Prøv å holde deg unna 
de du ser på PJ hver dag ;)

7. Vis deg fra din beste/værste side.

Tolk det som du vil. 

8. Kontroller alkoholinntaket

Dersom du befinner deg på et julebord med jobben, kan 
det være en lur ide  holde deg en enhet under hva sjefen 
din har drukket for å forhindre fylleangst dagen derpå. 

9. Instagramkoden:

Prøv å unngå å legge ut x antall bilder av jentegjengen 
med reinsdyrhorn og nisseluer på hodet med caption: 
«julebord med bestejentene!!<333», enn så mye det måtte 
friste.

10. Proper footwear:

Dersom du er en fashionista som liker å pynte deg med 
hæler eller glatte dressko, kan det være lurt å ta med skif-
tesko til du skal begynne ferden hjem fra festlighetene. 

HAVE FUN!!
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Fem på Jurfak
Tekst: Nora Lind
Foto: Privat

?
Navn:
   Avdeling:
   Alder:
   Hjemsted:

1.Hva er din favoritt julefilm?

2.Rød eller brun julebrus?

3.Hva står øverst på ønskelis-
ten?

4.Hva er din favorittjulekake?

5.Når er det greit å begynne å 
høre på julemusikk?

6.Hva er din favoritt julesang?

7.Hvis du kunne dratt på sle-
detur med hvem som helst, 
hvem hadde det vært?

Mille Sofie Torvund
   1.Avdeling
   18 år
   Bergen (Bæææærgen)

1.Hjemme alene

2.Julebrus er julebrus

3.En omvisning i kårboligen på 
Orderud gård😊Eventuelt fred 
på jord.

4.Pepperkaker funker

5.I desember. Helst kl.14 på lille 
julaften så du rekker bli lei før 
selve julaften. 

6.The Christmas song – Tabata 
remix

7.Trude Drevland og Lilli Bendris 
om det er plass til tre😊

Harald Seljåsen Miller
   2.avdeling
   20 år
   Arendal

1.Hjemme alene 2

2.Brun julebrus<3

3.Ferie står øverst på listen, alt 
for undervurdert

4.Liker alt av julekaker, men må 
vell bli krumkaker

5.Bikker det 1.november, er jule-
sanger helt innafor

6. «Sleigh ride» er en gøyal en

7.Tenker man må bruke det for 
det det er verdt, jeg hadde dratt 
på sledetur med Prinsesse Ingrid 
Alexandra 
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Anja Fjetland 
   3.avdeling
   23 år
   Tjelta, ofte omtalt som Norges
   navle. (Utenfor Stavanger)

1.Klarer ikke å velge bare en, 
for jeg er en sucker for alt som 
gir meg julestemning. Har lav 
standard på julefilmer så lende 
de inneholder julepynt og snø.

2. Ja takk begge deler

3.Elektriske varmesokker, for jeg 
fryser kronisk på føttene her i 
nord.

4.Vanskelig valg, men kanskje 
brune pinner

5.Akkurat når du har lyst – for-
står ikke hvorfor folk er så stren-
ge der. Gir det deg glede å gøre 
på julemusikk i okrober så er det 
vell bare å høre på julemusikk i 
oktober.

6.Det er kanskje her jeg burde 
svare nordnorsk julesalme 

7.Tror jeg må gå for Anne-Elisa-
beth Hagen. Vil vite.

Leykun Thomassen
   4.avdeling
   23 år
   Nordlysbyen/perla i nord, av 
   mange omtalt som Alta

1.Må være enten Notting Hill 
eller Love Actually

2.Finnes det noen som drikker 
rød julebrus?

3.Der er jeg faktisk helt blank

4.Ikke så veldig glad i kaker, så 
må nok gå for ferske. Litt  varme 
smultringer

5.Rundt slutten av november må 
være greit

6.It´s beginning to look a lot like 
christmas av Michael Bublé eller 
Snowman av Sia

7.Den er tricky, men måtte nok 
enten blitt Jennifer Anitson eller 
Michael Jordan

Anna Trondsen
5.avdeling
25 år
Tromsø

1.Hjemme alene 2

2.ja takk, begge deler!

3.Her burde jeg sikkert kommet 
med noe bra, som f.eks. vann-
scooter eller fred på jorden, 
men egentlig ønsker jeg meg en 
elektrisk tannbørste. 

4.Sjokoladeflarn

5.Tenker 22.november er helt 
perfekt

6.Have Yourself a Merry Little 
Christmas med Frank Sinatra

7.Lille Bendriss, i håp om å velge 
riktig nyttårsforsett
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JuVel-aksjonen 2021

Tekst: Johanne B. Flaterud
Foto: Privat

JuVel-aksjonen gikk endelig av stabelen 8.november-14.november, etter flere 
måneders planlegging. JuVel er Juristforeningens årlige veldedighetsuke, der 
en komite avgjør hvem som blir årets formål. Videre avholdes det ulike arran-
gement i løpet av aksjonen, som er åpne for alle. Målet er å samle inn så mye 
midler som mulig, som går uavkortet til et valgt formål.

Årets formål var Framtiden i våre hender Nord. Bakgrunnen 
for valget av FIVH Nord var viktigheten av å belyse klima- og 
miljøproblematikken. Avgjørende for at organisasjonen fikk 
komiteens flertall under avstemningen, var måten de jobber 
så aktivt i praksis. Herunder arrangerer FIVH Nord blant annet 
ukentlige fiksekvelder, de jobber for å forbedre arbeidsvilkåre-
ne i klesindustrien og har aktivt påvirket myndighetene for å 
innføre ny matkastelov. FIVH snakker ikke bare om klimakrisen, 
men er en organisasjon som faktisk handler. Dette er arbeid vi i 
JuVel-komiteen virkelig ønsket å støtte. 

JuVel utgikk i 2020 på grunn av en viss basilusk. Komiteen av-
holdt derfor en liten formålsstand før selve aksjonen var i gang. 
Det var ekstra nyttig med en liten oppfriskning/introduksjon på 
hva aksjonen går ut på. 

På mandagen braket det endelig løs med aksjon! Vi avholdt 
stand både mandag og onsdag utenfor hovedkantinen med 
gratis servering av boller, brownies, kaffe og vipps-konkurranse 
med fete premier. Engasjementet var over all forventing, da 
dere var helt rå med vipps-tommelen.  
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Tirsdagen bød på foredrag om «Klimadugnad» på Pust Kafé, 
med Svein Gunnar Karlstrøm fra Framtiden i våre hender Nord. 
Det var et svært interessant og viktig foredrag som knyttet seg 
til dagens miljøsituasjon. Avslutningsvis ble det avholdt en litta 
Kahoot, der de fleste oppmøtte vant premier fra Pust Lifestyle 
og andre flotte gevinster fra årets sponsorer. Alperosa Tromsø 
hadde laget i stand en helt nydelig bukett, som ble delt ut til 
Karlstrøm etter endt foredrag. 

Onsdag og endelig tid for bingo. «Eh, bingo?», tenker du 
kanskje. I tradisjons tro og i ekte JuVel-ånd ble årets bingo 
arrangert, men denne gangen på Driv Studentersamfunn. 
Lasse Brustad Horn og Edvard Fridtjofsen stilte opp som 
knakande gode bingoverter, med mektig uttale av kveldens 
bingotall. 45 minutter før oppstart strømmet det på med 
folk, klare for å knabbe til seg de elleville premiene. Fullt hus, 
ekstraordinær underholdning av Knut Ørjavik og entusiasme 
langt opp til taket. 
På bingoen samlet vi inn hele 13 670 kr til FIVH Nord. 
FOR EN STEIKEBRA KVELD DET BLE!

Dessverre fikk JuVel-aksjonen 2021 en litt bråere slutt enn planlagt. På torsdagen skulle det i utgangs-
punktet avholdes en avsluttende 80s-fest på Gründer, men grunnet Tromsøs nye lokale restriksjoner 
måtte arrangementet avlyses. Tross en god dose uflaks og uventede endringer, ble årets aksjon særde-
les vellykket. Til sammen samlet vi inn hele 27 540 kr til Framtiden i våre hender Nord.  Det er så forban-
na rått! Herunder donerte CMS Kluge/Juristforeningen et beløp på 10 000 kr til formålet. En særlig takk 
rettes til de lokale aktørene for spons av helt suverene premier – dere har muliggjort gjennomføringen 
av årets JuVel-aksjon. Ikke minst er vi takknemlig for absolutt alle bidrag fra dere! Det har vært så kjekt 
med engasjementet som har blitt vist. Med det takker, bukker og neier JuVel-komiteen 2021 for seg, 
 PÅ GJENSYN! 
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Kluge-Cup!Kluge-Cup!
Kluge-cup ble avholdt 15. oktober i Krafthallen. Idretten det ble konkurrert i var Kluge-cup ble avholdt 15. oktober i Krafthallen. Idretten det ble konkurrert i var 
futsal, og det var mildt sagt dedikerte spillere som møtte opp. Cupen har vært en futsal, og det var mildt sagt dedikerte spillere som møtte opp. Cupen har vært en 
fast tradisjon på Det juridiske fakultet gjennom mange år, og det ryktes at det var fast tradisjon på Det juridiske fakultet gjennom mange år, og det ryktes at det var 
vår alles Tord Pedersen som startet opp hele kalaset i hans studiedager. Syv lag vår alles Tord Pedersen som startet opp hele kalaset i hans studiedager. Syv lag 
kjempet om det sagnomsuste trofeet, og det var til slutt Invincibles som gikk av kjempet om det sagnomsuste trofeet, og det var til slutt Invincibles som gikk av 
med seieren. Vi i Juristforeningen vil igjen takke alle spillere og publikummere for med seieren. Vi i Juristforeningen vil igjen takke alle spillere og publikummere for 

en heidundrende dag på Kraft, vi gleder oss allerede til neste år <3 en heidundrende dag på Kraft, vi gleder oss allerede til neste år <3 
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🏔 Lovkommentar til fjellvettreglene 🏔
Tekst: Johan Abrahamsen
Foto: Adobe Stock / mRGB

Med vinterens anmarsj og fjelltopper dekt i nysnø nærmer skisesongen seg 
med stormskritt. I den sammenheng kan det være greit med en oppfriskning 
av de beryktede Fjellvettreglene, eller for noen kanskje til og med en første-
gangs innføring. Hva passer ikke da bedre enn utgivelsen av historiens første 
«Fjellvettreglenes lovkommentar»?

For oss jusstudenter er det essensielt å ikke bare gjøre oss kjent med regler, men 
også vite hvordan de skal anvendes i praksis, samt hvilke formål som ligger 
bak dem. Denne artikkelen vil derfor redegjøre for Fjellvettreglenes historis-
ke bakgrunn, hvilke formål de søker å ivareta, samt kommentere en knippe 
utvalg av de mest sentrale bestemmelsene.

Historisk bakgrunn

Forløperen til det som i dag er Fjellvettreglene kom i 1934, da Den Norske Turforeningen (DNT) ga ut håndbo-
ken «Til fjells på ski». Håndboken inneholdt råd om bruk av kart og kompass, bekledning, førstehjelp og fjellets 
mange farer. 

En liste med 9 fjellvettregler kom først i kjølvannet av en rekke ulykker som skjedde påsken 1950. De nye reglene 
søkte å forhindre framtidige ulykker, og kan med det sies å ha tjent et preventivt formål. Reglene har siden blitt 
revidert flere ganger, med den nyeste revisjonen gjennomført i 2016. De nye reglene fokuserer på den enkeltes 
ansvar for å gjøre turen trygg, og er ment å være et planleggingsverktøy som kan utgjøre forskjellen mellom liv 
og død. 

Dagens fjellvettregler ble utformet av et ekspertutvalget, bestående av representanter fra Røde Kors Hjelpe-
korps, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), DNT og ekspedisjonsfareren Cecilie Skog. Utvalget kan ut 
fra dette hevdes å representere bredt, bestående av både offentlige og private aktører, samt privat fagkyndig 
kompetanse. I hvilken grad lovgiver hefter demokratisk legitimitet er imidlertid et omtvistet tema, og kan stilles 
spørsmålstegn ved. Undertegnede nøyer seg i dette fora med å vise til debatten, og overlater spørsmål av prinsi-
piell rettsstatlig betydning til de lærde fjellvetteoretikerne. 



20 JUS’T

Lov om ferd og opphold i fjellet [fjellvettreglene]

Klima- og miljødepartementet

LOV-2016-06-23-8

Allemannsrett ► Fjell ► Vett og sunn fornuft

Fjellvettreglene – fjvr

LOV-1950-04-17-3

§ 1. 
       Planlegg turen og meld fra hvor du går. 

Bestemmelsen konstaterer en lovfestet meldeplikt, og blir ofte sammenliknet med straffelovens § 36, som gjel-
der «særvilkår om meldeplikt» i strafferettslig sammenheng. Straff for brudd på meldeplikten etter fjvr. § 1 synes 
imidlertid å være noe mildere enn brudd på strl. § 36, men fjellvettreglenes meldeplikten er likevel ikke noe å 
skimse av. En vil definitivt ikke ha fjellvettreglenes påtalemyndigheter – Lars Monsen – på nakken. 

Lovteksten gir i seg selv ikke noen nærmere konkret anvisning til hvordan melding skal gjennomføres. Langva-
rig praksis er dog den kjente «skrytesnappen» på my-story, eller eventuelt et Instagram-innlegg eller fire hvor en 
sørger for å fortelle alle følgene sine hvor fint vær og pudrete puddersnø det var.  #fjvr. § 1

§ 2. 
       Tilpass turen etter evne og forhold.

Bestemmelsene legger opp til at en selv foretar en konkret skjønnsmessig status quo-vurdering av sin fysiske 
form og helse. Blir en andpusten og sliten av PJs trapper – ja da bør en kanskje ikke legge ut på den mest straba-
siøse tindebestigningen i nærmeste framtid.

§ 3. 
        Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 

§ 4. 
        Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.  
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§ 5. 
       Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 

Hva som skal forstås med «utstyr» kan ofte være uklart. Det er ingen tvil om at vanlige artikler som gode tur-
klær, egnede sko og kart og kompass faller inn under definisjonen. Turpraksis taler og for at ordlyden må kunne 
tolkes utvidende, slik at den populære, tradisjonelle, nasjonalromantiske, blodsukkerreddende og taktiske 
kvikklunsjen på innerlomma også faller inn under utstyrsplikten. 

Lovteksten oppstiller vilkår om at utstyret en tar med seg på tur er «nødvendig». Det kan derfor antitetisk sluttes 
at unødvendig utstyr faller utenfor utstyrsplikten. Hva slags utstyr som er «nødvendig» beror på en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor flere vurderingsmomenter er relevante. Årstid, turens omfang og vanskelig-
hetsgrad, samt værforhold er blant momenter som inngår i vurderingen. 

Hva som er «nødvendig» vil og kunne nyansers ut fra hvilken tid en er i. Under den beryktede covid-19 pan-
demien var det eksempelvis ansett «nødvendig» å ha med seg munnbind på tur, i tilfelle en skulle møte andre 
turgåere uten mulighet til å overholde smittevernreglene om avstand på 1-/2-meter.  

§ 6. 
        Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

§ 7. 
       Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

Ordlyden «kart og kompass» må tolkes strengt. Benytter en seg av snapchats kartfunksjon som medium for 
orientering på fjelltur, ja da har en begått grovt regelbrudd på fjvr. § 7. 

Pålegget om et at en «alltid» skal vite hvor en befinner seg er kritikkverdig. Reelle hensyn tilsier at det innenfor 
rimelighetens grenser ikke er fysisk mulig å «alltid» være bevisst på hvor en befinner seg. Ordlyden kan derfor 
ikke tas på ordet, og lovgiver må forstå dette som en oppfordring til lovendring. 

§ 8. 
        Vend i tide, det er ingen skam å snu. 

§ 9. 
        Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.
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Paris-avtalen, klimasøksmål og domstolskontroll 
med miljøpolitikken
Tekst: Erik Amundsen
Foto: Privat

«Vil vi ved en smule selvtukt og en fornuftig planlegging beholde og vide-
reutvikle livsmangfoldet på jorden eller vil vi la «humla suse» og overlate 
det til naturkreftene å skaffe likevekt?».1  Dette spørsmålet stilte filosofen og 
naturvernsforkjemperen Arne Næss på 70-tallet, i møte med hva han beskrev 
som «eksponensialt tiltagende, tilnærmelsesvis eller totalt irreversible miljøfor-
ringelser eller ødeleggelser». Spørsmålet har mildt sagt blitt mer aktuelt opp 
gjennom årene, og forringelsen av biodiversitet og ødeleggelsen av miljøet har 
ikke akkurat avtatt siden 70-tallet. Vi lever nå i den sjette masseutryddelsen av 
arter på jorden, hovedsakelig forårsaket av menneskelig aktivitet.2 Uavhengig 
av om man personlig anser at naturen og livsmangfoldet på jorden har en 
egenverdi eller ikke, representerer nedgangen i biologisk mangfold en trussel 
mot oss mennesker. Kyststater i Sørøst-Asia er for eksempel avhengig av turis-
me og fiske i korallrevene, som nå ødelegges grunnet økt havtemperatur. 

Spørsmålet Næss stiller medfører vanskelige avveiinger og problemstillinger i 
møte med vår tids kanskje største og mest eksistensielle utfordring. Det kan nå 
synes som man gjennom internasjonalt samarbeid har kommet til en slags 
konsensus om at det ikke er så lurt å «la humla suse». Likevel ga den nyeste 
rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) tidligere i år oss en påminnelse om at vi 
fremdeles er på en urovekkende kurs.3  

Hvilken rolle spiller så retten – internasjonalt og nasjonalt – i å sikre en slik 
«smule selvtukt» som Næss taler om, og en «fornuftig planlegging» som kan 
«beholde og videreutvikle livsmangfoldet på jorden», for å unngå de mest 
dystopiske scenariene postulert av IPCC? Det er dette spørsmålet jeg vil drøfte i 
denne artikkelen. Paris-avtalen og utfordringene tilknyttet dens effektivitet vil 
diskuteres. Domstolenes rolle i kontroll med klima- og miljøpolitikk, gjennom 
eksempler fra klimasøksmål i Norge og Europa, vil også drøftes. 
1 Næss, A. (1976). Økologi, samfunn og livsstil, 5. utg. Universitetsforlaget. s. 11.
2 Dirzo, Rodolfo; Young, Hillary S.; Galetti, Mauro; Ceballos, Gerardo; Isaac, Nick J. B.; Collen, Ben (2014). Defaunation in the 
Anthropocene. Science. 345 (6195): 401–406.
3 IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. MassonDelmotte, V., et al. Cam-
bridge University Press. In Press.
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1 Paris-avtalen, soft law & avstand mellom mål 
og politikk

Paris-avtalen ble vedtatt under FNs klimatoppmø-
te i 2015. Traktaten ble ratifisert av de aller fleste av 
verdens stater, og kan derfor fremstå som et stort skritt 
i riktig retning, da den tyder på at verdenssamfunnet 
er enige om å begrense utslipp. En folkerettslig avtale 
med så mange parter har imidlertid sine begrensnin-
ger, først og fremst fordi det er vanskelig å fastsette 
konkrete plikter alle er enige om. Avtalen er derfor 
preget av «soft law» – ikke bindende regler og mål – 
og få rettslige forpliktelser. Avtalens mest sentrale og 
kjente bestemmelse uttrykker enighet om å begrense 
global oppvarming oppad til 2°C. Det heter i artikkel 
2 (1) at avtalen «aims to strengthen» den globale 
responsen mot trusselen av klimaendringer. Dette 
skal etter art. 2 (1) (a) gjøres ved å holde den globale 
gjennomsnittstemperaturen «well below 2°C above 
pre-industrial levels» og «pursue efforts» mot å holde 
den under 1,5°C. Ordlyden utviser en klar enighet om 
å holde oppvarmingen under to grader, mens målet 
om 1,5°C fremstår noe mer usikkert. Likevel gjentok 
verdens statsledere på COP26 at målet skulle være 
1,5°C til tross for de negative prognosene siden avta-
len ble vedtatt i 2015. Selvfølgelig er ikke en vedtatt 
ordlyd noen garanti for at målet oppnås, og målet er 
derfor avhengig av at stater – særlig de med høyest 
utslipp – føler seg forpliktet til og ansvarlige for å gjøre 
deres del. 

Avtalen har imidlertid ingen rettslige forpliktelser som 
skal sikre dette, og hviler på et system hvor stater selv 
skal fastsette omfanget av klimagassutslipp de anser 
som rimelig å kutte. Dette skjer gjennom såkalte «nati-
onally determined contributions» (NDC), som blir fast-
satt hvert femte år i samband med klimatoppmøtene. 
Systemet med NDCer må sies å være lite effektivt, da 
det store flertallet av stater enten har NDCer som ikke 
er kompatible med målene i Paris-avtalen, eller ikke 
handler i tråd med egne NDCer. Dette illustreres på 
kartet nedenfor, fra Climate Action Tracker, som bl.a. 
undersøker NDC, politikk og handling for å avgjøre 
hvordan staters innsats sammenfaller med Paris-avta-
lens mål. 4

4 (https://climateactiontracker.org/countries/) Det må tas forbehold om at slike illustrasjoner aldri vil kunne gi helt presise bilder, da de omfatter en stor mengde data som skal 
representeres på en tilgjengelig måte utfra generaliserte kategorier. Det er også en rekke stater som ikke er blitt undersøkt, som er grå på kartet.
5  Climate Action Tracker (2021). Warming Projections Global Update, november 2021. (https://climateactiontracker.org/documents/997/CAT_2021-11-09_Briefing_Glo-
bal-Update_Glasgow2030CredibilityGap.pdf)
6  Lawrence, P., & Wong, D. (2017). Soft law in the Paris Climate Agreement: Strength or weakness?. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 
26(3), 276-286.
7 Bang, G., Hovi, J., & Skodvin, T. (2016). The Paris Agreement: Short-term and long-term effectiveness. Politics and Governance, 4(3), 209-218.

 
Figur 1: Svart: ”critically insufficient”, rødt: ”highly insufficient”, oransje: ”insuffi-
cient”,  gult: ”almost sufficient” 

Det er på det rene at hver stats NDCer i sammenheng 
med statenes politikk for å nå dem, er langt fra tilstrek-
kelig for å nå til og med to-graders-målet i Paris-avta-
len. Med de nye NDCene som ble presentert for 2030, 
på COP26 er det estimert at kloden vil nå oppvarming 
på ca. 2,4°C (intervall mellom 1,9°C og 3°C).5  Etter det-
te kan enigheten om å «pursue efforts» mot å avgren-
se oppvarming til 1,5 grader fremsto illusorisk. 

Rett nok har det blant Paris-avtalens forkjempere blitt 
argumentert med at det ikke ville vært mulig å opp-
nå enighet om en avtale med inngripende rettslige 
virkemidler og forpliktelser. Et slik argument får støtte 
av at den andre Kyoto-protokollen, forgjengeren til 
Paris-avtalen, aldri tredde i kraft grunnet manglende 
ratifisering. Avtalen inneholdt større grad av rettslige 
forpliktelser, som var vanskelig å godta. Det kan derfor 
hevdes at en soft-law-basert avtale, bygget på frivillig-
het, er den eneste måten å få til internasjonalt klima-
samarbeid. 

Slik argumentasjon er imidlertid også blitt kritisert og 
utfordret, grunnet den lave graden av gjennomføring 
som sikres av avtalen. I juridisk teori er det blitt argu-
mentert med at soft law og systemet med NDC er 
en svakhet i avtalen, da dette «has come at a cost in 
terms of likely effectiveness».6  En artikkel i Politics and 
Governance konkluderte med at avtalens «Achilles’ 
heel will likely be compliance».7  Likevel kom forfatter-
ne til at Paris-avtalen bidrar til at det blir vanskeligere 
for stater og selskaper å ignorere ønsket om å kutte 
klimagassutslipp. Det er etter dette klart at interna-
sjonalt samarbeid gjennom folkerettslige avtaler og 
mekanismer bidrar til lavere utslipp. Samtidig er det 
grunnlag for å anta at man ikke vil nå avtalens mål 
gjennom slike mekanismer, uten mindre soft law, og 
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flere rettslig bindende forpliktelser i dem. 

2 Klimasøksmål i Norge & i Europa

2.1 Klimadommen i HR-2020-2472-P
I de senere årene har det vært en rekke klimasøksmål 
hvor stater er blitt saksøkt for nasjonale domstoler, 
grunnet påstander om brudd på internasjonale eller 
internrettslige klimarelaterte forpliktelser. Vi er nok 
mest kjent med saken hvor Natur og Ungdom og 
Greenpeace saksøkte den norske staten for brudd på 
Grunnloven (Grl.) § 112, ved tildeling av utvinnings-
tillatelser i Barentshavet. Naturvernorganisasjonene 
tapte da retten enstemmig kom til at § 112 kun i svært 
begrenset grad ga individuelle rettigheter i HR-2020-
2472-P. 

I sin kommentar til dommen, uttalte Hans Petter 
Graver at Høyesterett unnlot å gripe muligheten til å 
veilede den norske klimapolitikken «inn i et forsvarlig 
spor».8  Graver kritiserte også Høyesteretts argumen-
tasjon som «nærsynt og lite prinsipiel[l]». Kritikken av 
dommen, kan tolkes ut fra hvordan Høyesterett avviser 
at klimapolitikk utøvd av storting eller regjering kan 
prøves utover enkeltstående vedtak. Ved prøvingen 
av tildelingen ble det av flertallet heller ikke trukket 
inn betraktninger som gikk utover de helt konkrete 
utslippene og konsekvensene i Norge. Ut fra utslipps-
målene Norge har forpliktet seg til, realiteten av klima-
krisen, og klimasøksmål i andre europeiske stater som 
beskrives nedenfor, kan man begynne å forstå hvorfor 
Høyesteretts fortolkning av Grl. § 112 kan beskrives 
som «nærsynt». 

2.1.1 Prøving av enkeltvedtak eller klimapolitikk?
Ved tolkningen av Grunnloven § 112 behandler før-
stvoterende i avsnitt 148 spørsmålet om miljøkonse-
kvensene av tildelingsvedtaket skal vurderes isolert el-
ler «saman med andre utslepp». Prinsippet om samlet 
belastning, jf. naturmangfoldloven § 10, nevnes, men 
legges likevel ikke til grunn. Det uttales at man på den 
8 Graver, Hans P. (2020). Kommentar til Høyesteretts dom i klimasøksmålet - En nærsynt dom. Juridika. (https://juridika.no/innsikt/en-n%C3%A6rsynt-dom)

ene side må ta utgangspunkt i det konkrete vedtaket, 
men at man på den annen side må se det «som ein 
del av heilskapen». Førstvoterende uttaler imidlertid i 
neste setning at man ved angrep på et enkeltstående 
vedtak ikke kan «ta eit generaloppgjer med heile mil-
jø-, klima- eller petroleumspolitikken», noe som jo kan 
fremstå logisk. Likevel er det god grunn til å spørre seg 
hvilken «heilskap» vedtaket skal ses i sammenheng 
med, om dette ikke er nettopp den samlede belastnin-
gen av Norges klimapolitikk. Om det er slik at dom-
stolene ikke skal vurdere enkeltavgjørelser som del av 
klimapolitikken vil § 112 raskt miste sin rekkevidde. 
Dersom hvert vedtak vurderes isolert, vil de nesten 
kategorisk anses å overholde plikten til å fatte tiltak for 
å ivareta eller unnlate å fatte tiltak som går på bekost-
ning av «grunnsetningene» i første og annet ledd. Det 
er ikke tildelingen av et knippe utvinningstillatelser 
i en avgrenset konsesjonsrunde som representerer 
trusselen mot «et miljø som sikrer helsen, og til en 
natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og 
forvaltning «ut fra en langsiktig og allsidig betraktning 
som ivaretar denne rett også for etterslekten», men 
nettopp politikken i sin helhet. Følgelig er det vanske-
lig å tenke seg en egentlig realitet for honnørordene i 
bestemmelsen. 

2.1.2 Tolkningen av § 112
Det presise rettslige innholdet i Grunnloven § 112 var 
uklart frem til Høyesteretts dom, som tross alt er en av 
grunnene til at saken ble behandlet i plenum i Norges 
øverste domstol. Det kan ikke påstås at tolkningen 
av bestemmelsen var uforsvarlig ut fra alminnelig 
rettskildelære. Det er imidlertid påfallende at retten 
selv bemerker at kildene – ordlyd, forhistorie, forar-
beider – ikke gir klare svar på hvordan bestemmelsen 
kan forstås. Til tross for dette er førstvoterende klar på 
tolkningsresultatet: Grl. § 112 står i en «mellomstilling» 
hvor den kun kan prøves som rettighetsbestemmelse 
når Stortinget enten grovt har tilsidesatt sine plikter 
etter første ledd, eller hvor Stortinget ikke har truffet 
vedtak. Dette resultatet synes å springe ut av en avvei-
ning av fundamentale statsrettslige prinsipper; hen-
synet til maktfordeling og folkesuverenitet. Men det 
vies ikke mye plass til denne avveiningen, som i det 
vesentlige foretas i to kjappe setninger om rettsstats-
hensyn kontra maktfordelingshensyn i avsnitt 141. 

Et tolkningsresultat som ga § 112 større rettslig realitet 
ville vært fullt forsvarlig, særlig med tanke på Høyes-
teretts tradisjon med å fortolke grunnlovsrettigheter 
videre enn hva Stortinget opprinnelig har ment med 
dem. Her er et illustrerende eksempel utviklingen av 

Foto: Adobe Stock /  smolaw11
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det strafferettslige legalitetsprinsippet, med innfortolk-
ningen av et klarhetskrav i nyere rettspraksis, under 
omsyn til utviklingen i EMD. Etter dette kan det rettes 
et kritisk blikk mot dommens utforming, i det førstvo-
terende i sin tolkning bruker mest plass- og vier størst 
grundighet til tolkningen av rettskildefaktorer som 
ikke gir klare svar.  De reelle hensyn drøftes likevel kort-
fattet, uten å trekke inn momenter som våre vedtatte 
og forpliktede klimamål, eller de faktiske forhold med 
dagens utslippsnivå sett opp mot klimaprognosene 
for fremtiden.  
Dommen i det norske klimasøksmålet belyser vanske-
lige og omdiskuterte problemstillinger om motstrid 
mellom hensyn til domstolsprøving av grunnlovsret-
tigheter, og allmennviljen representert av Stortinget. 
I det hele kom maktfordelingshensynet seirende ut 
som begrunnelse for å ikke gripe inn i Stortinget og 
Regjeringens klimapolitikk. I andre klimasøksmål fra de 
siste årene, i andre europeiske stater, legger domstole-
ne imidlertid til grunn en mer progressiv tilnærming i 
prøvingen, hvor den faktiske trusselen om katastrofale 
klimaendringer vektes tyngre, og folkeforsamlingens 
syn vektes mindre. 

2.2 Frankrike – Commune de Grande-Synthe v. 
France
I juli i år ble det i den høyeste forvaltningsdomstolen 
i Frankrike – Conseil d’État – avsagt dom i en sak hvor 
kommunen Grande-Synthe hadde saksøkt den franske 
staten for manglende tiltak overfor klimaendringer.9  
Kommunen var med sin lavtliggende beliggenhet 
ved Frankrikes kyst særlig utsatt for stigende havnivå, 
som resultat av global oppvarming. Saken er spesiell 
sammenlignet med klimasøksmålet i Høyesterett, da 
den franske kommunen ikke angrep et enkeltvedtak, 
eller en konkret politisk handling fra staten som stri-
dende mot eksisterende rettsregler. Det ble heller med 
grunnlag i bl.a. fransk klimalovgivning, Paris-avtalen og 
EMK krevd at retten skulle pålegge staten å foreta lov-
givningsmessige og regulatoriske tiltak som prioriterte 
handling mot klimaendringer, samt å forby tiltak som 
ville øke klimagassutslipp.10

Retten ga saksøker medhold, og «annullerte» i dom-
men artikkel 1 Statens motsetning mot å iverksette 
nødvendige tiltak for å sikre kompatibilitet med 
klimamålene fastsatt i fransk lov, og EU-forordning 
2018/842.11  I dommen artikkel 2 ble Statsministeren 
pålagt å treffe alle nødvendige tiltak («toutes mesures 

9 Commune de Grande-Synthe v. France (https://climate-laws.org/geographies/france/litigation_cases/commune-de-grande-synthe-v-france)
10 Op cit., «Summary»
11 Commune de Grande-Synthe v. France , Décision du 1er juillet 2021, s. 7 (http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-ca-
se-documents/2021/20210701_Not-Yet-Available_decision.pdf). De nevnte klimamålene fulgte av den franske code de l’énergie art. L. 100-4, samt vedlegg 30. mai 2018 til 
forordningen Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030

utiles permettant») for å minske klimagassutslipp fra 
fransk territorium slik at det ville være forsikret at ut-
slippene er i tråd med målene om reduksjon i EU-for-
ordningen og fransk lov. Ordlyden gjør det klart at 
staten pålegges å føre lovgivning og forvaltning på en 
måte som er forenelig med utslippsmålene. Statsmi-
nisteren er her øverste representant for den lovgiven-
de heller enn utøvende makt, ettersom Frankrike er en 
republikk.

En slik avgjørelse fra Conseil d’État i maktfordelings-
prinsippets opprinnelsessted kan fremstå merkverdig, 
da domstolen direkte grep inn i lovgivers kompetanse. 
Avgjørelsen kan på den annen side tjene som et argu-
ment for at påstander om maktfordeling ikke bør være 
til hinder for at domstolene holder lovgiver ansvarlig 
for manglende handlekraft med hensyn til forpliktelser 
og målsetninger lovgiver selv har påtatt seg. Det er 
jo tross alt slik at makt må stanse makt, i prinsippets 
lære. Det kan derfor argumenteres for at Conseil d’État 
ikke på noen måte har «glemt» maktfordelingen og 
statsmaktenes uavhengighet, men heller har lagt til 
grunn en annen forståelse enn den norske Høyeste-
rett, hvor domstolens kontroll med lovgiver vektes 
tyngre enn allmennviljens suverenitet. Rousseau vrir 
seg nok i graven av en slik tilnærming, men i den mo-
derne forstanden av ordet «demokrati» er det nettopp 
prøvingen av fundamentale regler lovgiver seg har 
sluttet seg til og utformet, som skiller styreformen fra 
et flertallets tyranni. Dommen representerer et eksem-
pel på at mellomstatlige avtaler med tilsynelatende 
svak gjennomslagskraft kan være effektive virkemidler 
gitt en rettsanvendelse hvor lovgiver anses bundet av 
tilsluttede klimamål. 

Det kan sies å være gode grunner for at Høyesterett 
i klimadommen skulle tatt større hensyn til de klima-
mål vi har sluttet oss til gjennom EU-forordninger 
via EØS-avtalen, Paris-avtalen og de vi har lovfestet i 
klimaloven. Slike mål kunne vært et tolkningsmoment 
i forståelsen av Grl. § 112. Klimaloven står tross alt i en 
merkelig rettslig særstilling, hvor den egentlig ikke kan 
tjene som annet enn en påminnelse om hva vi ønsker, 
uten muligheter for å sikre at disse målene oppnås. 
Det kan derfor argumenteres for at Høyesterett burde 
kunne prøve forvaltnings- eller stortingsvedtak opp 
mot loven, selv om dette ikke er tilfellet de lege lata. 

2.3 Tyskland – Neubauer, et al. v. Germany  
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Den tyske forfatningsdomstolen – Bundesverfas-
sungsgericht – avsa dom i søksmål mot staten i år, 
hvor det enstemmig ble slått fast at statens tiltak for 
å forhindre miljøforringelse og klimagassutslipp var 
utilstrekkelig for å beskytte fremtidige generasjoner.12  
Retten dømte Staten til å innen utgangen av 2022 
forbedre sin klimalovgivning for å sikre at denne gjør 
at utslippsmål for 2030 nås. Domstolen mente det var 
inkonstitusjonelt av Staten å utsette fastsettelsen av 
utslippsmål, og at gjeldende klimalovgivning ikke var 
tilstrekkelig detaljert med hensyn til hvordan utslipps-
reduksjoner skulle skje. Av dommen avsnitt 142 følger 
det at «fundamental rights have [...] been violated», i 
det tysk klimalovgivning lempet byrden med å reduse-
re utslipp over på fremtidige generasjoner.  Fremtidige 
generasjoners rett til bærekraftig miljø var altså en 
rettighet som ble prøvd av domstolene, i slik at folke-
forsamlingens lovgivning ble forlangt endret. Saken 
likner søksmålet i Høyesterett, da loven ble påstått 
å krenke saksøkernes menneskerettigheter fastsatt i 
Tysklands grunnlov: Grundgesetz (GG). 

Bundesverfassungsgericht anså GG art. 20a å være en 
«justiciable legal provision» som skulle «commit the 
political process to a favouring of ecological interests, 
partly with a view to future generations», jf. dommen 
avsnitt 2 bokstav e. Grunnlovsbestemmelsen ble 
dermed prøvd fullt ut av domstolen, og ansett som 
en skranke for den lovgivende makt. Et interessant 
moment er at GG art. 20a ikke er utformet som noen 
rettighetsbestemmelse, men heller en retningslinje for 
staten, da ordlyden fastsetter at «the state shall protect 
the natural foundations of life and animals by legis-
lation», under omsyn til dens ansvar «towards future 
generations». Likheten er slående mellom «miljø som 
sikrer helsen [hvor] produksjonsevne og mangfold 
bevares» og «protect the natural foundations of life». 
Grunnloven taler om å bevare retten for «etterslekten» 
og Grundgesetz anerkjenner Statens ansvar overfor 
«future genarations». Den fundamentale forskjellen 
mellom de to er at Grl. § 112 (1) er formulert som en 
rettighet for den enkelte, hvor GG art. 20a er formulert 
som en påminnelse til lovgiver i utøvelsen av dens 
kompetanse. I lys av den tyske dommen kan det stilles 
spørsmål ved hvorfor ikke Høyesterett trakk inn hvor-
dan neglisjering av utslippsmål i dag forverret byrden 
for fremtidens generasjoner.13

12 Connolly, Kate (2021). ‘Historic’ German ruling says climate goals not tough enough, i The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-
ruling-says-climate-goals-not-tough-enough)
13 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html
14 Sunde, Jørn Ø. (2017). Klimaøksmål og demokrati. Nytt norsk Tidsskrift, 34(04), 354-365.
15 Meguro, M. (2020). State of the Netherlands v. Urgenda Foundation. American Journal of International Law, 114(4), 729-735.
16 Wewerinke‐Singh, M., & McCoach, A. (2021). The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: Distilling best practice and lessons learnt for future rights‐based climate 
litigation. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 30(2), 275-283.

I HR-2020-2472-P var retten klar på at hvor en grunn-
lovsbestemmelse kun tillegger Stortinget plikter kan 
ikke denne anføres som rettslig grunnlag av den en-
kelte, da «det ikkje kan utleiast konkrete rettar frå som 
kan prøvast for domstolane» (avsnitt 79). Til tross for at 
GG art. 20a kun erklærte plikter for styresmaktene ble 
den prøvd, og styresmaktene dømt etter bestemmel-
sen, i skarp kontrast til hvordan Høyesterett la til grunn 
lav prøvingsintensitet og en ekstraordinært høy terskel 
for å dømme Staten etter Grl. § 112, som tilsynelaten-
de gir individet rettigheter etter første ledd. Dette er 
interessant, i det Høyesteretts prøvingsrett er nesten 
like gammel som selve Grunnloven, mens domsto-
lenes kontroll med lov og forvaltning ikke inntrådte i 
Tyskland før etableringen av Bundesverfassungsge-
richt i 1949.14 

2.4 Nederland - Urgenda Foundation v. State of the 
Netherlands
Nederlandsk høyesterett avgjorde i 2019, altså før 
dommen i det norske klimasøksmålet ble avsagt, den 
såkalte Urgenda-saken. Retten anerkjente at global 
oppvarming er en kollektiv utfordring som ikke kan 
løses av én enkeltstående stat, men fremholdt at Ned-
erland var individuelt ansvarlig for å ikke gjøre sin del 
i å motvirke klimaendringer.15  Klimaendringer – som 
Nederland etter rettens syn gjorde for lite for å motvir-
ke – truet nytelsen av retten til liv etter EMK art. 2, og 
retten til privat- og familieliv etter art. 8. Retten fastsat-
te deretter de eksakte utslippskutt Nederland måtte 
foreta, for å handle i tråd med EMK. I juridisk teori er 
det blitt påstått at Urgenda-saken «firmly establishes» 
EMK art. 2 og art. 8 som positive forpliktelser for med-
lemsstater til å «take appropriate measures to do their 
part to address climate change».16  Det må påpekes at 
EMK art. 2 og art. 8 i seg selv ikke gir noen positiv rett 
til et bærekraftig miljø, men at høye klimagassutslipp 
og lav prioritering av miljøvern kan gå utover indivi-
ders liv og helse, og privat- og familieliv, i slik grad at 
rettighetene er krenket. 

I det norske klimasøksmålet påberopte naturvernor-
ganisasjonen seg EMK art. 2 og art. 8 som subsidiære 
grunnlag for ugyldighet. Høyesterett ga dem ikke 
medhold, i det de la til grunn en annen fortolkning av 
bestemmelsene enn den nederlandske høyesterett. 
Med grunnlag i praksis fra Den europeiske menneske-
rettsdomstolen (EMD) la Høyesterett til grunn en høy 
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terskel for at retten til liv eller privatliv skulle anses i 
saker om klima.17  Om Urgenda-saken ble det i avsnitt 
173 knyttet en kjapp bemerkning om at dommen 
hadde lite overføringsverdi, da det der var tale om en 
reduksjon av fastsatte utslippsmål, heller enn gyldig-
heten av et forvaltningsvedtak. Selve forståelsen av 
rettighetsbestemmelsene i EMK er imidlertid uavhen-
gig av sakens formalia, og tolkningen som ble lagt 
til grunn i Nederland kunne derfor med fordel blitt 
drøftet av førstvoterende i klimasøksmålet.

3 Konkluderende betraktninger
Klimasøksmål har tiltatt i mengde de siste årene, 
og det argumenteres i stor grad rettighetsbasert fra 
saksøkers side. I en artikkel i Oslo Law Review ble det 
konkludert med at retten til et sunt miljø muligvis 
tenderer til å «crystall[ize] into a fundamental human 
right, thereby pressuring judges to enforce this over 
other conflicting laws.».18  Det ville derfor kanskje 
vært mer forenlig med den internasjonale rettsutvik-
lingen om Høyesterett tolket Grl. § 112 som nettopp 
en rettighetsbestemmelse. Den typiske kritikken mot 
å se et sunt miljø som en rettighet som kan prøves, 
er at domstolene da vil drive politikk. Dette trenger 
17 HR-2020-2742-P avsnitt 164 flg. Det ble av Høyesterett særlig lagt vekt på at tildelingen av utvinningsløyver i Barentshavet ikke representerte noen «direct» eller «immediate» 
trussel mot rettighetene.
18 Colby, H., Ebbersmeyer, Ana S., Heim, Lisa M. & Røssaak, Marthe K. (2020). Judging Climate Change: The Role of the Judiciary in the Fight Against Climate Change. Oslo 
Law Review, 7(03), 168-185.

imidlertid ikke å være tilfellet, da det er et viktig skille 
mellom å føre kontroll med om statsmaktene holder 
seg innenfor rettslige rammer, og å selv foreta politiske 
vurderinger. Med andre ord kan det påstås at norske 
domstoler på ingen måte bør drive med politikk, 
men at de bør drive en langt større og mer helhetlig 
kontroll med politikken, enn hva som var tilfellet i HR-
2020-2472-P. 

Hvor den norske Høyesterett var tydelig på at klimapo-
litikken i sin helhet ikke kunne prøves av domstolene, 
synes tendensen i øvrige europeiske rettssystemer å 
være den motsatte: domstolene pålegger politikere å 
endre klimalovgivning og politikk for å samsvare med 
tilsluttede utslippsmål. Det kan etter dette hevdes at 
målene om utslippsreduksjoner fastsatt ved interna-
sjonalt samarbeid, gjennom EU og FN, ikke er så uopp-
nåelige og ineffektive som de først kan fremstå. Men 
målenes oppnåelse er helt avhengig av at nasjonale 
domstoler tar dem på alvor, når folkeforsamlingen ikke 
gjør det. 
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6 på topp for å utforske Tromsøs ”f”-punkt

Tekst: Hanna Dahl
             Dina Svenning
Foto: Privat

Mørketiden slår hardt inn i skrivende stund, men frykt ikke, vi har en toppturse-
song i vente! I denne artikkelen skal vi forsøke å gi deg en kort og presis beskri-
velse av ulike fjell for enhver smak.

Vi starter med gode gamle rødtinden. 

En av toppens positive sider, er at du kan ta buss nr. 42 fra Tromsøya til turens startsted ish. En fin tur for en ski-

bass som vil ha seg en kort skitur før eller etter lesesalen. Rødtinden passer for alle og enhver, uansett om du er 

født med ski på beina eller ei! Hvis det eneste du vil med å gå på tur er å bli sett, er dette toppen for deg!

Tverrfjellet

Mye valuta for lite strev! Toppen befinner seg på Kattfjordeiet som ligger 30-40 min unna Tromsø, her gjelder det 

å ha bil tilgjengelig. Toppen har en nice utsikt, men tar bare halvtime-time å gå opp. Fint fjell å gå opp, hvis du 

kun er interessert i det årlige instainnlegget. 
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Lille blåmann

Enda en topp du kan ta bussen til. Her er det rute 420 (😉) til Håkøybotn snuplass 

som gjelder. En fin tur å starte sesongen med, da det er noe lengde på turen, 

men ikke altfor utfordrende. Til tross for at toppen ikke tilbyr en nedkjøring med 

Skittentinden

Skittentinden er en flott tur som også ligger på Kattfjordeiet på Kvaløya. En tur 

opp Skittentinden byr på noen gode høydemeter og nydelig utsikt. Toppen er 

en litt brattere tur enn de tidligere nevnt og forutsetter en god del snø. For de litt 

mer erfarne skikjørerne blant oss, er det også renner som alternativ nedkjøring. 

Ullstinden

Starten av turen er ved den store parkeringsplassen på Snarbyeiedet. 

Startstedet ligger ca. 30 kilometer fra Kroken og er en kjøretur på rundt 

50 min. Ullstinden er et litt lengere tur, med både skog og åpnet ter-

reng. Fin tur for å tenke over livet og rense sjela for gårsdagens synder. 

Storstolpan

Toppen ligger en god kjøretur fra byen, startstedet er med eiet mellom Rekvik og Tromvik. Storstolpan er en 

klassiker sent på sesongen. På denne toppen kan du nyte flott nedkjøring til sent på vårparten. Turen byr på va-

riert terreng, dersom du klatrer opp siste biten får du nyte en over gjennomsnittet fin utsikt. Dersom du tar turen 

nærmere mai-måned er slushen i kveldsola en innertier. 
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Juleunderholdning!
Tekst: Ida-Mari Ravn Endelig jul! Men hva i alle dager skal man finne på når man ikke har jussen? 

Huska vi i det hele tatt hva underholdning og avslapping e? No need to worry, 
jus’t har en guide til ka man kan finne på i jula ;)

Baking! Og spising av bakevara!

Ka med å bake med familien 
sineingredienser og så spise 
mesteparten selv? For oss som ikke kan 
matlaging er det bare å google «enkle jule-
kaker» eller gi opp og kjøpe ferdig pepper-
kakedeig på Rema. Eller ferdige pepperkake. 
Uansett ka, spis og kos dokker!

Bruk tid på en hobby! Eller skaff 
en!

Hadde du en hobby før? Nu har du 
tida til å holde på med den!

Huska du ikke ka hobbyen din va? No 
worries! Skaff deg en ny. Du kan prøv 
å lær dæ å strikk eller hekle, høre på 
lydbøker eller podcasta eller bare ta 

Vær sosial utenfor studian!

Huska du hva et sosialt liv er? 
Nu kan du endelig oppleve det
 igjen!

Uansett om du er i Tromsø eller drar heim er det tid for å møte 
venna og familie og tilbringe tid med de nære.
Hva med å møte noen venner arrangere en filmkveld? Eller en 
romjulsfest? Eller bare møtes over en kopp kakao?

Lag og drikk kakao!
Kakao er alltid perfekt, men i jula er 
den ekstra god. Ta deg god tid og lag 
fra bunnen av (stol på mæ, en millon 
ganga bedre!)

Tips: Bruk gammel kaffe i kakao, blir 
sykt digg!

Ha en spillkveld!

Dra fram brettspillene,
 konkurranseinstinktet og julebrusen. 

Eller Mario Kart. Uansett ka er spillkveld 
en koselig ting å gjøre for å samles.

Søvn!

Etter lange tider med lite 
søvn og stress er det 
endelig på tide å sove seg 
opp for et nytt semester.

Nyt tida uten alarm på morran og sov godt kjære 
studenta!

Gå tur!

Vi er ikke kjent for å tilbringe 
mye tid ute, nu er det en 
perfekt mulighet å kle på sæ 
og gå en tur i frisk luft og det 
lille dagslyset vi har.

Gå en tur, med familien, bik-
kja, katta, venna eller alene!

Les bøker som ikke er juss!

Endelig en gylden mulighet til 
å lese bøker for morohets skyld.

Mange av de klassiske julefil-
mene (og de nye) er bøker og 
de er mye bedre enn filmen. 
Det er også innaførr å lese bø-
ker som ikke er jul. En god krim 
eller romanse slår aldri feil ;)
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Mini-guide til julefilma!
Tekst: Ida-Mari Ravn

Love Actually

En hjertevarmende klas-
siker som viser hvordan 
kjærlighet finnes i alle 
former. Samtidig som den 
er sykt artig.

Den ultimate julefilm som 
må ses.

Hjemme alene og Hjemme alene 2

Enda en klassiker som må ses. De to første filman e 
kunst, mens resten e søppel (ikke se de, ikke verdt 
tida di). Artig film om verdien av familie.

Familie gløm ongen sin hjemme i jula da to inn-
bruddstyva kommer. Ongen utsette tyvan for grov 
vold.

Klaus

Søteste julefilmen på 
mange år. Absolutt 
nydelig. Bonuspoeng 
for å være den eneste 
julefilmen som inklu-
dere samisk kultur og 
samer.

Anbefales på det 
varmeste.

Grinchen som stjal julen

Enda en klassiker som handle om menin-
ga bak jula. Grinchen ble mobba og hata 
jula og bestemte sæ for å si fuck it og stjal 
heile jula fra en by.

Både en søt og veldig artig film.

The Santa Clause

Mann dreper julenissen og 
blir tvunget til å bli nissen.

Koselig og artig familie-
film.

Reisen til julestjernen

En norsk klassiker, uansett om du fore-
trekker den gamle eller nye varianten. 
Et koselig eventyr for hele familien.

A Christmas Carol
Klassiker, moderne eller muppet. Film fra 
Charles Dickens bok som vise meninga 
med jula på en fin måte. Du kan også lese 
boka hvis du føle for det.
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Kan man virkelig si nei til ny samtykkelov?

Tekst: Frida Drechsler
            Frida J. Lindegaard

Nær én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet 
av livet. Er det slik at en samtykkelov vil endre dette?

Debatten er uunngåelig - den er fremmet gjennom Amnestys underskrifts-
kampanje, plakater rundt om på campus (bare se oppslagstavlen på vei inn til 
PJ), influencere og privatpersoner, samt et sentralt spørsmål i valgkampen. 

Amnesty har påpekt at man alt for ofte blir møtt med fordommer og myter 
knyttet til voldtekt. Kvinnen lyver, hun hevner seg på mannen mv. Amnesty 
viser til at få voldtektssaker blir anmeldt, behandlingstiden er for lang og at 
nærmest ingen saker fører til domfellelse. Amnesty har til og med gått så langt 
som å hevde at vi har tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge. Har Norge 
straffefrihet for voldtekt? I såfall - hvorfor sier vi nei til en samtykkelov? 

Synet på voldtekt har utvilsomt forandret seg. Før 
snakket man om overfallsvoldtekt - typisk den ukjen-
te mannen som slepte kvinnen inn i et mørkt trangt 
smug og voldtok henne. I et slikt tilfelle forelå det 
åpenbart ikke noe samtykke. I dag er det sovevoldtekt 
og festvoldtekt som stjeler overskriftene. I slike tilfel-
ler er det vanskelig å fastslå hvorvidt det foreligger 
samtykke og hva man eventuelt har samtykket til. 
Kanskje drar man hjem sammen på kvelden, og drar 
fra hverandre neste morgen med helt ulike oppfatnin-
ger av hva som skjedde. Eller kanskje man faktisk ga 
uttrykk for at man ikke hadde lyst til å ha sex. Var jeg 
tydelig nok i ord og handling? Hvorfor ropte jeg ikke? 
Hvorfor klorte og slo jeg ikke? Var det min feil? Jeg la 
meg jo i hans seng? Oppmuntret jeg til dette? Misfor-
stod han? Var vi begge for beruset? Det som beskrives 
her er gråsoner, og det er det som gjør dagens debatt 
om voldtekt mer komplisert enn tidligere.

Ta en perspektivpille før du trekker den endelige 
slutningen. Husk at ved en voldtekt har det ikke bare 
oppstått én tragedie, men to. Også gjerningspersonen 
rammes. (Her tenker du sikkert, hvordan i alle dager 
kan man syntes synd på en “voldtektsmann”?) Før var 
det ofte tale om gjerningspersonen som et typisk 
“monster”. Nå til dags er det slik at de aller fleste går 
inn i dette med et utgangspunkt om at sex skal skje 
på frivillig basis, og i den grad det ikke gjør det, må 
samfunnet selvsagt ha virkemidler for å håndtere det. 
Spørsmålet er om straff da er det beste virkemiddelet. 
Det er ofte snakk om unge menneskers liv, som blir 
knust ved en straffedom - balanse og perspektiv er 

viktig i denne debatten.  
Husk også det menneskerettslige perspektivet der 
Norge er forpliktet til å ha effektive virkemidler mot 
denne type uønskede handlinger. En del av det er 
utvilsomt strafferettens ansvar. Spørsmålet er hvilken 
form man skal gjøre dette på, slik at man på den ene 
siden kan ivareta den personen som er markert som 
“offeret”, mens på den andre siden må man ikke glem-
me den andre personen som får stempelet “gjernings-
person” som også har sine rettigheter. 

For å belyse argumentene for og imot samtykkeloven, 
vil vi ta utgangspunkt i debatten om samtykkeloven 
avholdt 8. November - arrangert av CF. Forhåpentligvis 
vil denne artikkelen gi noe mer klarhet i forhold til det 
å danne seg en egen mening om samtykkelov proble-
matikken, eller bare være oppklarende ift. hva debat-
ten dreier seg om. 

Utfordringen med dagens lovgivning

De som er positive til samtykkeloven mener at vold-
tektslovgivningen i Norge ikke er bra nok. Hovedsake-
lig er den ikke bra nok fordi manglende samtykke ale-
ne ikke defineres som en voldtekt. Når noen markerer 
at den aktuelle seksuelle omgangen ikke er ønsket ved 
å si “nei”, “stopp”, “jeg vil ikke”, “gå bort”, “vær så snill ikke 
gjør det”, rister på hodet, gråter eller liknende, vil saken 
likevel henlegges - med mindre - det kan bevises at 
den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av et 
minimum av trusler, tvang eller vold. 
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Dette skriver Bistandsadvokatutvalget i et innspill til 
Straffelovrådet. De som er positive til samtykkeloven 
ønsker at sex uten samtykke skal stå svart på hvitt i lo-
ven som voldtekt. Hvorfor de ønsker dette er jo ganske 
åpenbart: sex uten samtykke i dag er jo voldtekt, og 
det er alle enige om. Får vi en egen voldtektsbestem-
melse vil det kunne føre til flere domfellelser og bedre 
rettsvern. Utover dette, har også FN kritisert Norges 
voldtektslovgivning i lang tid, og under Globaliserings-
konferansen i 2012 bemerket FNs kvinnekomité at 
Norge har manglende vilje til å ta tak i problemet - til 
tross for komiteens rapport som belyser hvor proble-
matisk voldtektslovgivningen i Norge faktisk er. I lys 
av dette mener de som er positive til samtykkeloven 
at det er nødvendig med en modernisering. En egen 
samtykkelov vil skape et større rettsvern for de som 
blir utsatt for voldtekt. 
Så hva mener kritikerne? De er i all hovedsak skeptiske 
til om endring av voldtektslovgivningen vil gjøre noe 
forskjell i praksis. Peter Frølich, stortingsrepresentant 
for Høyre og jurist, sier “Et godt slagord kan være dårlig 
juss”. 

I forhold til aktuelle lovbestemmelse (§ 291) poengte-
res det av Advokat i Elden Anett Beatrix Osnes Fause: 
«det er vanskelig å oppdage at den aktuelle lovteksten 
egentlig sikter til, er hvorvidt denne personen var ute 
av stand til å «ta stilling til» om vedkommende ønsket 
den seksuelle omgangen eller ikke. Det er et pedagogisk 
poeng som ofte forsvinner, og det var det som gikk galt i 
den såkalte hemsedalsaken, der lekdommerne ikke forsto 
at det var det som var spørsmålet fremfor om det var gitt 
fysisk motstand eller ikke. Det blir en litt forenkling av det 
som egentlig står i lovteksten. Det kunne vært en aktuell 
løsning å omformulere dagens bestemmelse til et spørs-
mål «om vedkommende var ute av stand til å samtykke». 
Å fokusere på samtykkekompetansen fremfor hva som 
rent faktisk var gitt av motstand.” 

Videre hevdet statsadvokat Hugo Heinstein at spørs-

målet om samtykke aldri har vært et problem, og 
mener at ingen av hans saker kunne blitt løst bedre 
med en samtykkelov. 

Bevissituasjonen er det vanskeligste. Igjen kommente-
rer Statsadvokaten – «alle er enige i at det er fortvilende 
at så mange jenter ikke blir trodd. Vi kjenner til beviskravet 
i straffesaker - man skal være overbevist utover enhver 
rimelig tvil, for å kunne dømme noen. Er man 94 % sikker, 
skal vedkommende ikke dømmes. En samtykkelov forstås 
utfra dette som en form for lovgiveroptimisme. Nå til dags 
kan «voldtekten» til og med være filmet, men det er fort-
satt ikke nok for å domfelle. Dette er begrunnet ved at på 
videoen så ser det ut som alt skjer frivillig og begge parter 
har det bra. Dessverre er det «umulig å vite hva partene 
tenker og opplever med mindre noen hyler, skriker eller 
ellers gir motstand. Flere er derfor redd for at en slik lov 
vil være med på å senke terskelen for domfellelse, for flere 
domfellelser vil helt klart gjøre at flere jenter blir trodd, 
men også at flere uskyldige blir dømt - det er ikke greit». 

For øvrig mener kritikerne at vi har oppfylt våre inter-
nasjonale forpliktelser og Justisdepartementet konklu-
derte i 2008 med at Norge ikke er pliktige til å endre 
straffeloven til tross for at FNs kvinnekomite mener at 
den norske voldtektslovgivningen strider mot men-
neskerettighetene. 

Burde Norge følge etter Sveriges lovgivning? 

Sverige innførte en form for samtykkelov i 2018. Hen-
ger Norge etter? Antallet domfellelser har gått kraftig 
opp etter innføringen av egen samtykkelov i Sverige.

Domfellelser for sovevoldtekter har økt. Imidlertid har 
vi hatt slike domfellelser i Norge i over 20 år. 

Problemet i Sverige syntes fortsatt å være – hvorvidt 
det foreligger et samtykke og hvor langt det eventu-
elt går. Samtykket ifølge loven gir seg utslag i noen 
ytre omstendigheter som det lar seg føre bevis rundt. 
Følgelig ender man opp med en utfordrende bevisbe-
dømmelse, tilsvarende den norske modellen.  

Samtidig med samtykkeloven innførte Sverige dom-
fellelse for uaktsom voldtekt.  Dette har trolig bidratt 
til en økning av domfellelser.  I Norge ble uaktsom 
voldtekt straffbart fra 2009. 

Hvordan bør en samtykkelov fungere? 

Foto: Amnesty 
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Et av de sterkeste argumentene for en samtykkelov 
er at det ikke holder at jurister og lekdommere forstår 
loven. Vanlige folk må også det. Både dem som blir 
utsatt for vold, nettopp for å vite om det er grunn til å 
anmelde hendelsen eller ikke, men også for eventu-
elle gjerningspersoner. Gjerningspersonen har også 
krav på å vite hvor grensene går, slik at det ikke er noe 
uklarhet på når man har begått en voldtekt og når 
man ikke har det. Tydelighet er derfor ekstremt viktig. 
Loven burde være entydig. 
I debatten påpeker Statsadvokaten – «I forhold til de 
anmeldelser som kommer til politiet er det ikke slik at 
folk som mener de er utsatt for noe urett sitter og leser 
loven for å finne ut om de kan gå og anmelde hendel-
sen eller ikke. Man opplever seg krenket, man opplever 
noe ugreit - man anmelder. På samme måte som ingen 
fornærmede leser seg opp på straffeloven før de drar og 
anmelder en hendelse så er det få “berusende gutter” 
(som det ofte er) som går og lurer på “hmm hvor er det 
egentlig de straffbare grensene går for hva jeg kan gjøre 
med hun som ligger og sover på det rommet der?”. 

Det er viktig at folk vet når og om det er begått vold-
tekt eller ikke - før man går til politiet. Under dette 
punktet ble det presisert av Anett Beatrix Osnes Fause 
«i loven er det rundt 43 eller 44 ulike måter å kombinere 
seksualoppbruddene på i straffeloven, ikke bare dette 
omdiskuterte straffebudet i § 297. Så om man er usikker 
på om det er en voldtekt eller ikke så er ikke det avgjøren-
de for straffbarheten. Det er derfor ingen grunn til å være 
usikker på om man skal gå til politiet hvis man har vært 
utsatt for en seksuell krenkelse. Gå til politiet å la dem 
avgjøre hva som blir neste steg».  

Et sentralt spørsmål er - hvordan tenker man at et 
eventuelt samtykke skal foregå?  Hvordan skal sam-
tykkelov bidra til å styrke bevisets stilling i en sak og 
hvordan skal samtykke dokumenteres. 

Da danske politikere skulle presentere sin nye samtyk-
kelov fikk de problemer allerede ved første spørsmål 
fra journalistene – hva er et samtykke? Er det å dra 
hjem sammen med noen et samtykke? Er kyssing et 
samtykke, kanskje ut kvelden? Hvordan ta tilbake et 
samtykke? Betyr nytelseslyder samtykke? Denne pro-
blemstillingen har foreløpig ingen klar løsning. 

Helt fint om det blir normen at man uttrykkelig spør 
om samtykke, men bevisspørsmålet vil fortsatt være 
problematisk i en mulig domfellelse. Den fornærmede 

vil hevde at det ikke var samtykke, mens den siktede 
vil hevde at det forelå samtykke – igjen blir problemet 
ord mot ord. 

Hva har man samtykket til, og hva skal man ha sam-
tykke for? Eksempelvis hvis du har sett for deg en type 
sex også blir det en helt annen, er det voldtekt? Hvis 
du har samtykket til sex med kondom også blir det 
ikke brukt kondom, er det voldtekt? For hvert spørsmål 
man besvarer i retning av å definere samtykke, opp-
står det flere. Man må derfor passe på hvordan man 
utreder loven ift. rettssikkerhet, forutberegnelighet og 
likhet for loven.

I sammenheng med hva et samtykke skal innebære 
kan man løfte problemstillingen - hvem er det som 
skal samtykke? Det kan være uklart hvem som er 
gjerningspersonen. Det kan skje når begge parter er 
i ustand til å samtykke, og kommer i en slik situasjon. 
Skal det da være slik at det er den av de som springer 
først til politistasjonen som blir «offeret i saken»? 

Et viktig poeng fra Anett Beatrix Osnes Fause i forhold 
til hvordan samtykke skal foregå «Om det er gitt et 
samtykke eller ikke må man basere på en vurdering av 
ytre omstendigheter i den grad v man ikke har en form for 
dokumentasjon for å bevise om det er gitt samtykke eller 
ikke. Hva «gjerningspersonen» har i sin bevissthet på det 
tidspunktet denne seksuelle omgangen skjer er umulig å 
vite. Da man ikke vet hva denne personen har i sitt hode 
må man basere det på hvordan «han» har opptrådt, 
hvordan «hun» har opptrådt, hvordan har de involverte 
personene opptrådt. Disse vurderingene kommer man 
ikke foruten. Adferdsbaserte vurderinger er eneste måte å 
gjøre dette på - hvis man ikke snur bevisbyrden på hodet 
og sier at - med mindre denne gjerningspersonen kan do-
kumentere samtykke så er det straff. Denne løsningen vil 
være svært problematisk i forhold til alle de andre rettslige 
standardene vi har i Norge». 

Foto: Samtykkelov.no 
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Det er vanskelig å regulere seg bort fra gråsonen. Vi 
alle er enige i at sex skal skje frivillig. Sex uten sam-
tykke er voldtekt og i Norge er det alt for mange som 
opplever voldtekt. Om det er lovteksten som er pro-
blemet – må den endres. 

Om en løsning kan være å innføre andre tiltak, 
eksempelvis holdningsbaserte tiltak, spesialisere 
polititjenesten, endre allerede eksisterende lovtekst 
eller få bedre og raskere etterforskning – MÅ NORGE 
GJØRE DET. 

Kilder: 

“Et godt slagord kan være dårlig juss” - 
 https://www.tv2.no/a/14042376/ 
FN globaliseringskonferanse kilde 
 https://amnesty.no/fn-kritisk-til-arbeidet-
 mot-voldtekt-i-norge 
Bistandsadvokatutvalget 
 https://www.advokatbladet.no/bistandsad
 vokater-samtykkelov-straffepro
 sess/a-si-klart-og-tydelig-nei-ikke-
 nok/165222. 
https://amnesty.no/voldtekt/samtykkelov
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ROSENKÅL
Tekst: Anna B. Lagaard 
             (ft. Gulla)
Foto: Privat

Jus’t Eat er tilbake, denne gangen som en julespesial. Er du en som syns tilbe-
høret til julematen er kjedeligere enn forelesning kl 14 på en fredag? Får du 
samme reaksjon som deltakerne på The biggest loser når de skal prøve seg på 
en grønnsak? Gruer du deg som en hund til julematen fordi du VET du må fylle 
på med hvertfall noe grønt på tallerkenen? Jeg har i så fall redningen til deg, 
min venn. Oppskriften jeg serverer i denne utgaven er en liten hemmelighet 
som får den sunneste grønnsak til å smake som den beste snacksen du kan 
tenke deg. Jeg er vanligvis ikke en person som uironisk sier at sunne ting sma-
ker like godt som usunne ting, men for dette gjør jeg et sjeldent unntak.. Denne 
oppskriften er lett å lage, og vil imponere både store og små. Vegetariansk og 
muligens vegansk er den også. Vi snakker rosenkål med glaze.

Denne utgaven av Jus’t Eat! er ikke ment som et komisk innslag i et ellers seri-
øst tidskrift. Her kommer en seriøs oppskrift på en seriøst god rett. Enjoy. 

Du trenger: 
• Rosenkål (enten 1 pakke frosne eller 2 pakker ferske) Tre rødbeter av 

god, og helst lik, størrelse 
• Salt & pepper 
• Olivenolje
• ½ dl honning
• ½ dl rødvinseddik 
• 3 spiseskjeer meierismør

Mål opp honning i et lite desilitermål. Hot tip her er å 
smøre innsiden av målebegeret med litt olje, på denne 
måten slipper honningen markant bedre når du senere 
skal ha det i kjelen. Bruk også en oppvarmet skje til å måle 
opp honningen. 

Smelt honning i en liten kjele på medium høy varme. 
Honningen skal få en litt dypere farge enn hva den hadde 
når du startet. Visp hyppig så den ikke brenner seg. Dette 
tar ca 3-4 minutter. 

Når honningen har fått en dypere gylden farge, tar du 
kjelen av varmen og har i rødvinseddiken. Her er det viktig 
at du visper godt. 

Du gjør: 

1.1

1.2

1.3

Vi starter med glazen:
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1.4

1.5

Dersom du bruker fersk rosenkål deler du hver enkelt kål 
i to, og har det i en bolle. Dette trengs ikke dersom du 
bruker frossen, da disse normalt er noe mindre i størrelse.  

Ha en god klunk olivenolje, salt og pepper på rosenkålen, 
og bland godt. 

Legg rosenkålen på en bakepapirdekt stekeplate, og stek 
nederst i ovnen på 225 grader i ca 20-25 minutter. Ro-
senkålen skal være crisp og gjennomstekt før du tar de ut. 

Ta ut av ovnen, legg i en bolle egnet for servering og ha 
på glazen. Server umiddelbart til sultne gjester.

2.4

2.1
Rosenkål neste:

2.2

2.3

Sett kjelen tilbake på platen, denne gangen på medium 
lav varme, og ha i smør.  Visp underveis mens smøret 
smelter. Blandingen skal bli noe tykkere og glatt. Ha i en 
liten knipe salt. 

Når kalaset har blitt glatt og litt tykt, er glazen ferdig. Ta 
det av varmen og la det hvile. 

(Det går helt fint å lage glazen på forskudd, og eventuelt lage 
i større mengder, for deretter å oppbevare den. Den holder seg 
fint i kjøleskap i en ukes tid. Før bruk kan den varmes i mikro 
eller på kjele så den blir flytende igjen)

Ferdig Glaze, so prettyy!

Gulla approves!Gulla approves!
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SKRIVEFRUENS KAFFEKAKER
Skrivefruens kaffekaker er en julebakst som ikke krever mye arbeid, og derfor 
tenkte jeg at den passet fint for oss studenter. Jeg er selv ganske håpløs når 
det gjelder baking, fordi jeg er utålmodig og tenker at det umulig kan være så 
nøye å følge oppskriften til punkt og prikke. Jeg og min gode venn i kollektivet 
holdte tellingen i fjor på mine forsøk på å bake brød: 16 brød havnet i søpla. 

Ingen i kollektivet hadde derfor tillit til meg når vi skulle bake julekaker, men 
disse er jo umulig å mislykkes med (også er det jo ikke gjærbakst da, hehe).  Det 
var en imponert gjeng! 

Ingredienser: 
• 200 g smør (meierismør! må være mykt)
• 200 g sukker
• 1 egg
• 1 ts bakepulver
• 1 ts vaniljesukker
• 2 ss bakekakao
• 300 g hvetemel 
Glasur:
• Melis og vann alt ettersom hvor tykk du liker melisen

Pisk mykt smør og sukker til smørkrem (skal egentlig bare røres veldig 
godt, til smøret blir litt hvitere. Brukte ikke maskin selv).

Pisk inn egget. 

Bland det tørre sammen og sikt det oppi det våte. Bland til det blir en 
jevn deig (bruker bare hendene). 

Del deigen i fire, og form hver del til pølser som er litt kortere enn 
stekeplaten. 

Legg pølsa på stekeplata og trykk den flat med fingrene. 

Så setter du den inn midt i ovnen på 175 grader og la stå i 15 minutter! 

Med én gang de er tatt ut av ovnen skjærer du kakene til på skrått 
(bruk kniv eller pizzahjul) 

Legg kaken over på rist og la de avkjøle seg. 

Bland sammen vann og melis til den konsistensen du ønsker og pynt 
enten med å bare la det renne av skjeen, eller med melisen i sprøyte-
posen så du kan lage litt søte mønster. 

Som dere kan sikkert se at jeg valgte den enkle varianten.  
God jul!

Fremgangsmåte: 

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Tekst: Frida J. 
Lindegaard
Foto: Privat
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JULEBRUS-TEST!
Tekst: Ragnhild Eidissen
              Tina Furnes
Foto: Privat

Julen nærmer seg og den årlige debatten om hvilken julebrus som er best har 
startet. En debatt som forårsaker regional strid og høylytte krangler. Et splittet 
vennskap mellom team rød og team brun, en krangel som kan minne om 
Brexitdebatten. Vi har en gang for alle – som alle landets aviser, testet syv ulike 
julebrus fra over hele landet. En vinner og en taper er kåret, med hensyn til 
både smak, farge og utseende (mulig noe regional tilknytning ;)).

Dahls Julebrus

Julebrusen som opprinnelig ble produsert av E.C Dahls i Trond-

heim. Gyllenbrun farge og julekrydret lett smak. Litt kunstig 

og ikke en forfriskende fruktsmak, kan denne være inspirert av 

Lano??? Alt i alt en ok julebrus som kan kjøpes dersom den er 

på tilbud, eller ved nød. 

Terningkast: 3 

Hamar m/sukker 

Folkets favoritt som er produsert av Ringnes – tidligere pro-

dusert på Hamar. Nydelig gyllenbrun farge (dersom du vil ha 

brun julebrus da) og en smak som kan minne noe om frukt-

sjimpanse. Likevel når den ikke toppen, ikke vet vi hvorfor. 

Mulig fordi den ikke er rød???

Terningkast: 5

Hamar u/sukker 

Samme resonnementet som brusen over, men får betydelig 

trekk for at den ikke inneholder sukker. Julen er til for å kose 

seg, ikke være på diett, men til tross for den mindre søte sma-

ken er det likevel en sterk kandidat. 

Terningkast: 4
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Mack julebrus 

En soleklar favoritt. Med smak av bringebær og en jævlig god 

lukt samt en farge uten like, er dette tidenes julebrus. Hvis du 

skal bo i Tromsø de neste årene har du ikke annet valg enn å 

elske denne brusen.     WE <3 YOU MACK JULEBRUS 

Terningkast: 6

Grans julebrus

En helt jævlig brus. Unner ikke min værste fiende denne 

brusen, og vi kan meddele at vi har sendt inn klage i håp om 

at den skal fjernes fra butikkene. Dette var en brus med rar 

fjertlukt, syntetisk smak og helt tam for kullsyre. Blir ikke disket 

på grunn av ok utseende. 

Terningkast: 1

Tante Hedvigs julebrus 

En skjult skatt fra Mack?? Neppe. Mack prøvde seg på en brun 

julebrus, men vårs tips til dere – hold dere til rød. Noe fruktig 

smak, men veldig syrlig for vår smak. Step up the game. 

Terningkast: 2

Klassisk julebrus

En smak av julekrydder kombinert med fruktsmak. Dette er 

nok den eneste brusen som har kombinert julekrydder med 

bringebærsmak. En god kombo?? Tja. Litt morsk smak, men alt 

i alt en grei brus, hvis en ser bort fra den stramme ettersmaken 

av discop*kk. 

Terningkast: 3
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BLINDTEST 
Hvilken julebrus likte de best med bind foran øynene?

Testsubjekt 1

 Lasse B. Horn

 2. avdeling 

 Favoritt: Hamar u/sukker

Testsubjekt 2

 Edvard Fridtjofsen 

 2. avdeling 

 Favoritt: Hamar m/sukker

Testsubjekt 3

 Simon Willassen

 2. avdeling 

 Favoritt: Hamar m/sukker

God jul<3 Til dere 
som liker rød julebrus <

3333333
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AKEVITT REVIEW
Tekst: Johanne B. Flaterud
             Gudbrand A. Wiig Lo
Foto: Privat
            Vinmonopolet AS

Akevitt eller Aquavit er en form for brennevin som tradisjonelt sett produseres 
i Skandinavia. I Norge produseres spriten på poteter, til forskjell fra Sverige og 
Danmark hvor de bruker korn. Navnet stammer fra det latinske Aqua Vitae, 
som på Norsk betyr livets vann. 

Punkt 24 i vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 
110/2008 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, 
merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker (...) 
konstaterer følgende:
 a. Akvavit eller aquavit er en alkoholsterk drikk aromatisert med karve 
 og/eller dillfrø med et destillat av planter eller urter
 b. Akvavit eller aquavit skal ha en alkoholstyrke på minst 37,5 volum
 prosent

Akevitt som kunstform er altså i likhet med så mangt, regulert gjennom EU. 
Frem til nå har det ikke til vår kjennskap eksistert noe spesialisert panel som 
kan overse at akevitten er av riktig smak. Det er nettopp her vi kommer inn. 
Både jeg og Johanne er oppvokst i det som tidligere var Oppland fylke aka. 
Rakfiskland. Og hva er det eneste som gjør at man holder ut lukta og smaken 
av rakfisk? Du gjettet riktig: Akevitt.

Vi anser oss selv som de eneste kompetente (på jurfak.) til å guide dere gjen-
nom labyrinten som er akevitt.  Vi gjorde det harde arbeidet på en tirsdag i 
november så du ikke trenger. Np.
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Taffel akevitt

Johanne

First impression
Etiketten med lys-beige farge matcher det 
blankt-fargede innholdet. En liten båt i venstre 
hjørne skal akevitten et historisk preg, men utover 
dette er utseendet rett og slett nitrist for en real 
fargeelsker. Enkelte røde detaljer som prøver å få 
frem akevittens sensualitet er dog et lite pluss. 

Lukt
I jussens verden er hurtighet fordelaktig både 
i det faglige og ikke minst festlige laget. Jeg 
var derfor så fysen på smaksprøve at lukting og 
smaksprøve gikk om hverandre. Smaken ødela 
lukten, og akevitten luktet overhodet ikke blom-
ster og bier. Med andre ord - stramt og jævlig.

Smak
«Jeg syns ikke dette her er godt!!!». Ettersmaken 
bærer preg av en sterk Solidox tannkrem gått ut 
på dato. Den knebler både smaksløker og spise-
rør, men så fordamper smaken fortere enn den 
ble shottet. 

Terningkast: 2 - et ord: kjedelig

Gudbrand

First impression
Det første som slår meg er at innholdet er blankt, 
dårlig utgangspunkt. Når det gjelder utseende, 
så skjer det veldig mye på en gang her. Fargene 
ser solblekede ut og rødfargen kræsjer etter min 
mening med messing og gråtoner. Den er prydet 
med diverse utmerkelser som skal skape tillit til 
at dette er ekte vare. Det er tilsynelatende ingen 
utmerkelser etter 1800-tallet noe som kan tale 
mot kildenes relevans (lex posterior).

Lukt
Dårlig antibac på kiwi. Hint av lakris. Er personlig 
ikke noe glad i lakris, men skal forsøke å se bort 
ifra dette.

Smak
I det den treffer munnen er det et hint av smak. 
Etterfulgt av en fordamping i kjeften, hvor all 
smak rett og slett forsvinner. Minner litt om 
munnskyld etterpå – et forsøk på  å gi deg god 
ånde, med et hint av sprit. Kan være et pluss for 
deg som skal ha akevitt til julebord der noen du 
har et godt øye til. 

Terningkast: 2 - stusslé
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Gilde 
Juleakevitt 
2021

Johanne

First impression
Innholdet bærer preg av en gusjefarge, og appellerer 
ikke ved første øyekast. Likevel drar etiketten betyde-
lig opp denne akevitten, både med sine hoppende 
reinsdyr, einer og julekalender. Man blir oppriktig glad, 
også før akevitten inntas. Juletema slår med andre 
ord sjeldent feil. Derimot er Gilde og hoppende glade 
reinsdyr å anse som nokså motstridende parter. Det 
blir rett og slett litt for «fake» for min smak. 

Lukt
En god lukt. Karven er mer fremtredende enn den 
foregående, men spritlukten er i større grad kamuflert 
med lukten av julebrus. Nam!

Smak
Smaken er overaskende god, og står i balanse til den 
gode lukten. Selv om det er noe smak av såpe når 
væsken treffer smaksløkene, er det et hint av julebrus i 
ettersmaken. Den brenner godt slik en bra akevitt skal. 
En helhetlig vurdering trekker i retning av at Gilde har 
truffet en akevitt-skeptiker rett i hjerte. 

Terningkast: 5 - OBS: gjem denne unna barna, 
kan fort forveksles med julebrus

Gudbrand

First impression
Svært julete motiv med ville dyr (noe om klassifise-
ring) og hytter i skjønn forening. Den er gul i innhol-
det – endelig. Ligner litt på julebrus Spesielt for denne 
flasken er at den har en julekalender på ene siden. 1. 
desember er generøst tilpasset alle som fortviler over 
semesteroppgaven. Og på julaften er det selvfølgelig 
meningen å tømme flasken – god jul! Bakpå får vi vite 
at 1/3 er lagret i ett år, 1/3 er lagret i to år mens den 
siste 1/3 er en akkumulert «moderandel» som inne-
holder deler av alle de 33 tidligere årgangene. «SÅ 
GØY!» kommer det fra Johanne (bilde.)

Lukt
Hint av karamell?? Mye svakere tilstedeværelse av 
lakris, men fortsatt gjenkjennbar. Ikke fullt så sterk lukt 
av karve og heller ikke samme gufs av sprit som Taffel. 

Smak
Selv om denne smaker mere sprit, så er dette trolig 
som følge av at hele slurken ikke fordamper. Dette 
gjør også at resten av smakene forblir lengre. Etter-
smaken minner også om julebrus(?) – type den riktige 
aka. Lillehammer og Hamar bryggeri. Mulig en også 
kunne blandet disse på romjulsfester, dersom du er 
glad i julebrus burde du likevel utvise forsiktighet. Alt i 
alt egentlig ganske god, overraskende nok.

Terningkast: 5 - god jul!
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Bivrost
Aquavit 

Johanne

First impression
Første som lyser opp på etiketten er «The Aurora 
Spirit». Dette suppleres med 69 grader nord-stempel, 
hvilket er likestilt med fullstendig slakt fra underteg-
nede søring. Flasken ellers er rosa og fin (hehe), men 
innholdet har en blank, stusselig farge. Jeg savner et 
mer spicy uttrykk, som gjør at jeg vil rive flasken ut av 
hendene til Gudbrand. 

Lukt
Med lukten (og rosafargen) påfølger en assosiasjon 
til fjortisfylla og fattern’s vodkaskap. På denne tiden 
fantastisk, i nåtid svært beklagelig. Nesten barnemis-
handling (hvor er Trude & Lena?). Jeg har så lite lyst til 
å smake. 

Smak
«Jeg brakk meg ikke!!». Faktisk helt ok smak når ake-
vitten treffer tungen. Dessverre gir ikke den videre 
beskrivelsen en like fordelaktig omtale. Akevitten skal 
tydeligvis inneholde både appelsin og koriander, men 
ettersmaken trekker i retning av søksmål for feilaktige 
opplysninger. Faktum er heller frysninger og uggen 
mage.  

Terningkast: 1 - Grusomt, med stor G  (redd meg)

Gudbrand

First impression
Blankt innhold. Spenstig rosa etikett, med en klassisk 
vikingdrage. I seg selv greit nok da målet trolig er å nå 
ut til det store utland (dølauttrykk) evt. til turister. Det 
blir likevel alt, alt, alt for mye når den i tillegg til dette 
også har trøkka inn «The Aurora Spirit» og «Distilled 
and handcrafted under the Northern Lights». Toppen 
av kaka er et stempel på siden «69 grader nord». Kom 
igjen. De kunne like så godt skrevet nasjonalsangen 
inn bakpå og hatt en vikinghatt til kork. Dette blir rett 
og slett altfor corny. 

Lukt
Lukter vodka, billig vodka. Lite inviterende.

Smak
Etter å ha overvunnet trangen til å holde for nesa gikk 
den heldigvis ned uten stopp på veien. Den smaker 
likt som den ser ut, blankt. Nada annet enn et mulig 
hint av såpe og sprit. Enten er det covid eller så er den 
rett og slett bare en kamuflert vodka (dårlig kamuflert 
med tanke på fargen).

Terningkast: 1 - landssvik (kan jeg gi stryk?)
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Bivrost
Cask Aquavit 

Johanne

First impression
Innholdet har en mer tiltrekkende farge enn sin 
slektende forgjenger. Både mørk og gyllen – blir det 
bedre? Etiketten prydes av gullskrift, i fin balanse med 
de rustikke vikingdetaljene. Utseendet er viktig, og 
denne flasken kunne jeg lett vist frem med stolthet på 
Innlandet!

Lukt
Så utrolig skuffende når såpelukten trenger gjennom 
neseborene. Hadde forventet så mye mer. 

Smak
Det er lite alko som ikke går ned her i gården, men 
denne var vrien å konsumere. Tungen prikker og 
man skulle tro at den fjerde akevitten sklir glatt ned. 
Med en karve som smaker vodka hjelper det ikke at 
den er lagret på en NATO-base fra den kalde krigen. 
Nei, dessverre -denne akevitten smaker bomba piss. 
Gudbrand og jeg konkluderer med at det rett og slett 
er napalm ( Google det) for tunga -  med andre ord 
ulovlig, jf. CCW Protokoll III. Slik unødvendig lidelse 
trekker i retning av folkerettsbrudd etter Geneve-kon-
vensjonen, og kan ikke støttes. 

Terningkast: 2 - folkerettsbrudd

Gudbrand

First impression
Designmessig har jeg de same innvendingene som 
til den andre fra Bivrost, men for å holde dette kort 
og konsist viser jeg til forrige omtale. Fargen på selve 
innholdet rykter om at dette i det minste er en bedre 
kamuflert vodka enn den forrige. Kan også nevne at 
jeg foretrekker fargekombinasjonene på denne flas-
ken, sammenlignet med de andre fra Bivrost.

Lukt
Ifølge vinmonopolet skal denne ha et godt integrert 
krydderpreg. Om dette er et ordspill på importert 
krydder i et innvandringspolitisk lys – vet jeg ikke. Svir 
i nesa – jeg forbereder meg på en sterk spritsmak, 
lignende den forrige. Den lukter av noe kjent, men jeg 
er usikker på hva det er. Mulig jeg gjenkjenner en tid 
før Rosa «Bivrost» og at det er dette som treffer. Lukter 
litt som varm tequila??

Smak
Tunga er brent. Likevel mye bedre enn den rosa 
djevelen. Minner egentlig om Cognac blandet med 
Sherry. God ettersmak, litt mer ren julebrussmak enn 
Gilde sin. Er du en gammel mann som skal ha kaker 
og kaffe eller er bestemor så kan denne være for deg.

Terningkast: 3 - men den smaker ikke akevitt, svir 
fortsatt på tunga (stiller meg bak Johanne)
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Bivrost
Midsumarblot
Dill Aquavit

Johanne

First impression
Blank og noe kjedelig farge på selve innholdet. Den 
grønne etiketten derimot står fint i forhold til at sma-
ken er dill. Viser for øvrig tilbake til den rosa etiketten, 
der fellesnevneren er at begge flaskene har gørr-kje-
delige etiketter. 

Lukt
Dill for meg hører hjemme på et rekesmørbrød – IKKE 
i en satans akevitt!? Når det er sagt, så skal virkelig 
produsenten belønnes for å få til en såpass sterk dil-
lukt. Målgruppen treffes svært godt, herunder dillel-
skere, herunder Gudbrand. 

Smak
Dill med brent tunge. Jeg smakte faktisk dillen, men 
vet ikke om dette er plaseboeffekt eller realitet. Be-
klageligvis faller jeg utenfor produsentens formål, og 
forakter nok dill i akevitt (ja, jeg er en hater). Peder og 
Marte hadde sikkert likt den. Smakte i hvert fall ikke 
helt grusomt.. Konkluderer med helt pa§§e. 

Terningkast: 3.

Gudbrand

First impression
«DILL!?!?!??!» - Gudbrand og Johanne i kor, en tirsdag 
kveld. Nok en gang viser jeg til vurderingen av min 
rosa erkefiende. Til flaskens forsvar er fargen passende 
til den påståtte smaken.

Lukt
Lukta er overraskende god(??). Det er ikke et sterkt 
preg av sprit og den lukter virkelig dill. Frisk dill! Jeg er 
noe tvilende til hvordan dette kommer til å fungere 
som smak. Minner litt om rekemousse for de som har 
vært så heldige å få det servert. Vi er begge enige om 
at vi inderlig håper denne faktisk er god «Tenk om 
man kunne spist reker og drukket den på sommeren».

Smak
Smaker veldig veldig sterkt sprit. Etter å ha søkt litt 
smaker det bittelitt dill. Jeg tror jeg er skuffa, men er 
ikke helt sikker da den iallfall ikke smaker direkte drit 
med litt dill på toppen. Kunne faktisk vurdert å kjøpe 
inn denne til sommerens rekebegivenheter. Mulig 
vi her har en slager til rekenach – min personlige 
favoritt.

Terningkast: 3 - mye dall, lite dill
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Gammel 
Oppland

Johanne

First impression
Flaskens etikett bærer preg av en tematisk avgrenset 
finesse. Tittelen Gammel Oppland samsvarer med det 
tidligere fylke – og ordlyden skaper full troverdighet 
på rakfisklaget. Innholdets gullfargede preg vekker 
utvilsomt gold-digger’n i meg. I LOVE IT.

Lukt
Det første som slår meg, er en sterkere lakrislukt 
sammenlignet med de øvrige aktevittene. Håpet om å 
faktisk like akevitt er tent. Likeledes er tålmodigheten 
brukt opp – det er på tide å «hølje innpå», slik vi sier 
på Toten. 

Smak
«Ayayay». Jeg har møtt min sjelevenn. Smaken brer 
seg som en dans på tungen, og gjør meg schvett i 
luggen. «Detta lik vi» roper jeg til Gudbrand som alle-
rede sitter med et gigantisk glis om munnen. Ikke vet 
vi om det er inntaket eller den faktisk gode smaken. 
Vi velger å gå gode for sistnevnte. Gammel Oppland - 
for en sikker vinner. 

Terningkast: 6 - min trofaste kompanjong julen 
2021

Gudbrand

First impression
Gyllent innhold, altså en god start. Flasken er rett og 
slett pen, majestetisk egentlig. Det røde og gule står 
i stil med riksvåpen gammelt pass og lovsamlig – her 
oppnår man den virkningen Bivrost så alt for hardt 
prøvde å presse på folk. Den har naturkork prydet 
delikat med tradisjonelle mønster. Bakpå flasken er 
også selve glasset formet slik at det står «Gammel 
Oppland» - pluss for tilgjengelighet i mørketiden. Det 
må også nevnes at navnet i seg selv har fått nytt liv 
etter fylkessammenslåingen. Det som tidligere var 
Oppland fylkeskommune eksisterer ikke lengre og en 
kan faktisk prate om gamle Oppland.

Lukt
Lukter rett og slett himmelsk. Det er som å komme 
hjem. Som å få en varm klem. Som fønvinden som 
minner deg om at det er mer til året enn bare vinter! 
Det er sånn akevitt skal lukte. Begynner å bli noe lei av 
å skrive etter inntaket: poenget er at den lukter digg, 
diggere enn de andre.

Smak
Karve og toner av frisk sitrus er så avbalansert man får 
det og de harmonerer mye bedre enn noen til dags 
dato har prestert å klare på eksamen! Det var ikke før 
denna traff smaksløkene mine at jeg virkelig forstod 
hvorfor det heter aquavit. Dette er virkelig livets vann.
Terningkast: 6 - kjølé luggum
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Julequiz

Tekst: Anna B. Lagaard
Foto: Hvilket foto?

Årets julequiz! Om du opplever at praten går i stå på sene julekvelder vil denne 
kunne dras frem for å få fyrt opp stemningen i stugo igjen. Alt er, som vanlig, 
lov i krig og quizzing, med unntak av googling. God jul a <3

Spørsmål 1

Hva heter de fire gjestene som 

er «tilstede» i Grevinnen og 

hovmesteren? ½ poeng for 

hver riktige

Spørsmål 2

I hvilken julefilm blir dagsak-

tuelle Britney Spears omtalt 

på en noget nedverdigende 

måte? 

Spørsmål 3

Hva heter den kjente julesan-

gen til The Pogues? 

(Hint: The big apple er nevnt i 

tittelen)

Spørsmål 4

Hvem spiller karakteren Ekko i 

Jul i Blåfjell? 

Spørsmål 5

Hvilket land har fått hard med-

fart for sin tradisjon om nissens 

medhjelpere kalt Swarte Piet? 

Spørsmål 6

Hvilke kakesorter er de 7 sor-

ter? ½ poeng per riktige

Spørsmål 7

Hva heter bandet som spiller 

musikken (og er skuespillerne) i 

TV2s The Julekalender? 

(Hint: Navnet på bandet er 

sterkt inspirert av et band satt 

sammen av flere kjente artister) 

Spørsmål 8

Hvilken helgen er julenissen 

basert på? 

Spørsmål 9

Hvilke gaver ga de tre vise 

menn til Jesusbarnet ifølge 

juleevangeliet? ½ poeng per 

riktige

Spørsmål 10

Hvilket land begynte først med 

juletre? 

Spørsmål 11

Hva er det vanligst å spise på 

juleaften i Danmark? 

Spørsmål 12

Her til lands kaller vi det bare 2. 

juledag, men hva kalles denne 

dagen i Storbritannia?

Spørsmål 13

Hvem hadde en hit med san-

gen Driving home for christ-

mas?

Spørsmål 14

Hvem spiller The Grinch i i 

filmatiseringen fra 2000?

Spørsmål 15

I hvilken julefilm har USAs tid-

ligere president og tullemann 

Donald Trump hatt en kort 

opptreden?

SVAR:    1: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pomeroy og Mister Winterbottom   
2: Love Actually   3: Fairytale of New York   4: Nils Ole Oftebro   5: Nederland   6: Berlinerkranser, Fattigmann, Goro, Krumkaker, Sandka-
ker, Sirupssnipper, Smultringer (Wikipedia er fasit, beklager de krangler dette måtte kunne forårsake)   7: Travellin’ Strawberryes   8: St. 
Nicolas de Bari   9: Gull, røkelse og myrra   10: Tyskland 11: And   12: Boxing day   13: Chris Rea   14: Jim Carrey   15: Hjemme alene 2




