Naturskyddsföreningen i Umeå med
Omnejd hälsar dig välkommen till en

Miljödjur idisk dag
I Folkets hus, lördagen den 12 mars
En dag med föreläsningar och utbildning i
hur du som privatperson eller förening kan
engagera dig i kampen för vår natur.
Dagens teman och föreläsare:
Miljöbalken - Rebecka Nordenstam
Gruvor/mineraler - Gunilla Högberg Björck
Art & habitat-direktivet - Johanna Parikka Altenstedt
Vattenjuridik - Christer Borg och Margaretha Svenning
Moderator - Arne Müller
Dagen börjar kl. 09.00 och slutar ca 16.30. Deltagandet är gratis och lunch
ingår. Anmäl dig via denna länk: https://forms.gle/NzXFH1JmzKFpHkad9
(klistra in denna länk i din webläsare) eller maila din anmälan till
kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se

Mer om föreläsarna
Rebecka Nordenstam - Jur.kand. med specialitet miljörätt anställd på
Naturskyddsföreningens rikskansli. Arbetar just nu mycket med tillståndsprocessen av
Cementas verksamhet i Slite, skydd av arter i skogen, och hur klimatfrågan ska angripas
rättsligt. Har tidigare arbetat på Kammarkollegiet och i domstol.
Gunilla Högberg Björck avlade sin juristexamen 1990 och har sedan dess arbetat enbart
med miljörätt. Inledningsvis med forskning och utbildning vid bl.a. Uppsala universitet,
men senare även som anställd jurist hos bl a Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i
Uppsala län. Sitt första miljömål i domstol hade hon 1998 och sedan 2009 driver hon en
egen juristbyrå på heltid, GBH Miljörätt, och företräder enbart miljöorganisationer och
privatpersoner i miljömål. GBH Miljörätt har företrätt privatpersoner och
miljöorganisationer i både mark- och miljödomstolar, förvaltningsdomstolar, Högsta
domstolen, EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Just när det
gäller mål om täktverksamhet och gruvor, som ofta har snarlik problematik, har hon
under årens lopp drivit uppemot ett 30-tal. När det gäller gruvor företräder hon (eller har
företrätt) flera av Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar samt andra
miljöorganisationer och enskilda i mål om Liikavaara i Gällivare, Laver i Älsvbyn,
Rönnbäck i Tärnaby, Brickagruvan i Hudiksvall, Vindfall och Sörtärnan i Gävle, Jugansbo
i Sala/Heby, Havsmon i Karlsborg, Zinkgruvan i Askersund, Norra Kärr i
Jönköping/Ödeshög, Odin Mineral i Dalsland, och Tosterup, Virrestad, Flagabro och
Gislövshammar på Österlen. I Norra Kärr-målet lyckades hon få ett regeringsbeslut för
gruvbrytning upphävt genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Domen har
blivit vägledande för andra ansökningar om gruvor och har lett till att flera andra
gruvprojekt har fått omprövas. Vid sidan av sina ombudsuppdrag undervisar och
gästföreläser hon i miljörätt på universitet och för organisationer.
Johanna Parikka Altenstedt är sociolog, journalist och forskare med många järn i elden.
Hon har arbetat ideellt med rovdjursfrågan under två årtionden. Under de senaste åren
har hon tagit juristexamen och skrivit sin masteruppsats i rättsvetenskap om art- och
habitatdirektivet eftersom hon upplevde att kunskaperna om EU-rätten här i Sverige är
så låga. Hon kommer även att beröra Århuskonventionen och berätta hur Finlands
djurrättsjurister arbetar för att få in djurens grundrättigheter i grundlagen där med en
förhoppning om inspiration även här. Hon är idag aktiv i DRIS - Djurens röst i Sverige.
Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation
Generalist inom vattenkraft, vilket innebär goda kunskaper om de biologiska problemen,
god kännedom om tekniken som sådan, om elsystemet, och den politiska arenan och
diskursen kring vattenkraft och miljö vs "grön industrialisering".
Margaretha Svenning, doktor i miljörätt, skribent, kommersiell och akademisk föreläsare
och för närvarande miljöjurist hos Älvräddarna.
Skrivit delar av Seveso-utredningen, kommenterar regelbundet i Norsteds Juridik. +10 år
i staten hos länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Arbetat med tillsyn kring
vattenverksamheter och miljöfarlig verksamhet. Deltagit i mål med hundratals
domstolstimmar bakom sig gällande tung industri, vattenkraft och gruvverksamheter, för
staten och för Älvräddarna. Skrivit bok om allemansrätten på regeringsuppdrag och
arbetat som specialiserad naturvårdsjurist inom länsstyrelsen, samt flera år hos EPA,
USA:s "naturvårdsverk" och vid amerikanska universitet.

