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Personalia
Tildeling av Kongens fortjenstmedalje til
Harald Sigmund Haraldstad
Pensjonert jordskiftedommer og jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett, Harald
Sigmund Haraldstad, ble tildelt Kongens fortjenstmedalje 29. desember 2014.
Tildelingen av Kongens fortjenstmedalje ble
gjort på grunnlag av Haraldstads pionerarbeid og
ekstraordinære innsats for fremme og utvikling av
jordskiftefaget.
Haraldstad har arbeidet under det øverste administrative organ for jordskiftedomstolene i over
40 år. Han var fylkesjordskiftesjef ved fylkesjordskiftekontoret i Akershus og Oslo i perioden 1990–
2001. Etter at fylkesjordskiftekontoret ble nedlagt
var Haraldstad jordskifterettsleder ved Akershus
og Oslo jordskifterett fra 2002 og til han gikk av
med pensjon i 2010. I løpet av denne perioden hadde Haraldstad også engasjement som seniorrådgiver for henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Domstoladministrasjonen.
Harald S. Haraldstad har vært, og er fremdeles,
en fremragende ambassadør for jordskifteretten
og jordskiftefaget generelt. Gjennom sitt engasjement innen informasjonsarbeid, i tillegg til sin pedagogiske, folkelige og ikke minst entusiastiske
tilnærming, har Haraldstad klart å gjøre jordskifte tilgjengelig og forståelig for alle grupper av tilhørere. Som eksempel har Haraldstad i alle år stilt
opp på kveldstid og fritid – uten vederlag – og
holdt et stort antall foredrag for blant annet folkevalgte og administrative organer og lokale foreninger og organisasjoner. Representanter fra justiskomiteen, Justis- og beredskapsdepartementet og
administrativ ledelse i Domstoladministrasjonen
har flere ganger vært på besøk hos Haraldstad og
Akershus og Oslo jordskifterett.
Det var Haraldstad som administrerte samferdselsjordskiftet ved etablering av Gardermobanen. Et jordskifte av dette omfanget, i tilknytning til utbygging av infrastruktur, var et pionerarbeid i nasjonal målestokk, som banet veg for tilsvarende saker i andre deler av landet. Før Jernbaneverket krevde saken la Haraldstad ned mye
arbeid i sin formidling av hva jordskifte innebærer, og hvilke private og samfunnsøkonomiske fordeler som kan oppnås ved å velge jordskifte fremfor tradisjonell ekspropriasjon.
Et annet resultat av Haraldstads utadrettede
virksomhet er at Akershus og Oslo jordskifterett,
som en av de første i landet, startet gjennomføring
av jordskiftesaker i forbindelse med plangjennomføring og utbygging av større områder, også kalt
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urbant jordskifte. Dette er nybrottsarbeid som har
vært av uvurderlig betydning når det gjelder å befeste og styrke jordskiftedomstolenes posisjon i
samfunnet.
Harald S. Haraldstad har vært en enestående
innovatør i sitt virke i jordskifteretten gjennom 40
år. Hans informasjons- og utviklingsarbeid har bidratt sterkt til at jordskiftedomstolene har evnet å
utvikle seg i takt med endringene i samfunnet for
øvrig. Haraldstad var også medlem av «Løken-utvalget», som la grunnlaget for dagens organisering
av jordskifterettene gjennom sin utredning i NOU
2002: 9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner.
Av tidligere parter er Haraldstad karakterisert
som en ener innen jordskiftefaget. Haraldstad er
kjent som en mester i å skape tillit og til å gi partene stor medvirkning gjennom hele jordskifteprosessen. Han blir beskrevet som lyttende, og fremfor alt, særdeles kreativ, noe som er avgjørende for
å finne de gode løsningene, enten det dreier seg om
veg-, skog-, beite- eller fiskeordninger.
Haraldstad er, og har vært mye brukt som gjesteforeleser i flere kurs og emner, og som sensor på mastergradsoppgaver, ved studiet Master i Eiendom ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
På fritiden har Haraldstad i mange år vært en
drivkraft for Rælingen historielag og Rælingen bygdetun. Han er kjent for å reparere, pusse, male og å
finne praktiske løsninger på alt, ute som inne. Ved
overgang til pensjonisttilværelsen har dette engasjementet tiltatt ytterligere. Haraldstad sitter i dag
i ledelsen for Rælingen bygdetun og har et særskilt
ansvar for bevaringer av bygninger og landskap.
Ragnhild Sæhlie Jetlund
Jordskifterettsleder
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