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Tomteakkvirering og grunnerverv
Denne leders tittel angir hovedtemaet for heftet.
Vi har med to artikler innen dette temaet, en av
Jørgen Biørn og August E. Røsnes og en av Sølve
Bærug og Mads Unneberg. 

I tillegg har vi fire artikler relatert til GIS. Ofte
har jeg merket meg at vi har geografisk informa-
sjonsteknologi og vi har anvendelser. GIS dekker
både praktisk bruk og teknologi. GIS er derfor et
veldig bredt felt. Min mentale modell av GIS er en
kule der kjernen er teknologi  med en enorm ytre
ring av anvendelser. I dette heftet er det tre arti-
kler om tre forskjellige anvendelser. Dessuten er
det en Inspire artikkel. Inspire er navnet på et EU
direktiv om infrastruktur for romlig (spatial) infor-
masjon i Europa. Inspire vil sannsynlig få stor be-
tydning for oss både som brukere og som leveran-
dører av informasjon.

NJKFs informasjonsstrategi og Kart og Plan
Norges Jordskiftekandidatforening skal nå iverk-
sette en prosess for å se på sine informasjonskana-
ler og utvikle sin informasjonsstrategi.

Kart og Plan er utviklet som et vitenskapelig
tidsskrift (nivå 1 i det norske tellekantsystemet)
med fagredaktører, med setter og med språkkonsu-
lent for engelsk tekst. Kart og Plan er avhengig av
at høyt kvalifiserte folk stiller opp og hjelper oss
gratis. Vi er avhengige av at forfattere publiserer
uten økonomisk godtgjøring, og det gis ikke økono-
misk godtgjøring for vitenskapelig vurdering av
artikler.

I første omgang er det viktig å få Kart og Plan
tilgjengelig på nett. Det regner jeg med er en sak vi
må ta tak nokså umiddelbart. Det neste kan bli et
spørsmål om vi i det hele tatt skal ha en papirut-
gave.

Våre danske kolleger har nettopp gjennomført
en evaluering av sin profil. De er kommet til at de
i framtiden skal ha en vevside, et fagblad og et tids-
skrift.

Kun fagbladet kommer ut på papir. 70% av stof-
fet i fagbladet skal være «journalistisk behandlet»
og 30% notiser. En journalist skal tilsettes som an-
svarlig redaktør

Det nye danske tidsskriftet vil kun være elek-
tronisk og utgis i samarbeid med Ålborg universi-
tet. Det vil være tidsskriftet på nett, som nærmest
blir en fortsettelse av «Landinspektøren».

Det kan bli spennende å se hvordan det går med
den danske modellen og selvsagt hva vår forening
kommer fram til.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

4-2008 Konflikthåndtering og jordskifte 01.09.2008 Desember

1-2009 Byutvikling og planlegging 15.01.2009 Mars
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