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Jordskifteretten 150 år
Jordskifteretten feiret seg selv i Trondheim 29.–30.
oktober. Denne milepælen ble blant annet markert
ved utgivelsen av en fagbok. Perspektiver på jord-
skifte utgitt på Gyldendal akademisk. Boken har
blitt til ved en stor, felles innsats i jordskiftemiljøet. 

I dette heftet ser bidragsyterne fremover. Anton
S. Bachke gir en gjennomgang av høringsutkastet
til ny jordskiftelov. Det er flere viktige ting som blir
trukket frem, blant annet forslag til endring av an-
keordningen i jordskiftesaker. Loven er omstruktu-
rert og skal nå være enklere å finne frem i. Lovut-
kastet har flere paragrafer enn gjeldende lov så det
vil nok fortsatt være krevende å ha oversikt over lo-
ven hvis dette utkastet blir vedtatt.

Øyvind Ravnas første artikkel i dette nummeret
drøfter hensynet til samisk språk og kultur ved or-
ganisering av domstolene. Han konkluderer med at
det er et misforhold mellom lovgivers vilje, uttrykt
gjennom grunnlovsvedtak og andre lovvedtak, og
evne til å etterleve disse hos forvaltningsorganene
som er satt til å administrere jordskiftedomstolene.
Artikkelen er fagfellevurdert.

Per Kåre Sky ser i sin artikkel fremover når det
gjelder utdanning av morgendagens jordskiftedom-
mere. Siden høringsutkastet til ny jordskiftelov åp-
ner for at monopolet som UMB har hatt til å utdan-
ne jordskiftekandidater avvikles, foreslås en ut-
danning i Bergen. Det er et samarbeid mellom juri-
disk fakultet ved Universitetet i Bergen og Høgsko-
len i Bergen. Ravnas andre artikkel følger opp Skys
tema og foreslår at det etableres en jordskifteut-
danning i Nord-Norge. Uansett hvordan det går
med disse forslagene er det helt nødvendig at det
samarbeides på tvers av utdanningsinstitusjonene
i tiden som kommer. En viktig grunn til dette er
mangelen vi har på kompetente lærekrefter innen-
for fagfeltet. 

Solfrid Mykland m.fl. presenterer funn fra en
studie av rettsforlik i de ordinære domstolene. En
generell trend ser ut til å være at rettsmeklingspro-
sessen faktisk bidrar til å gi partene bedre og mer
kreative avtaler enn det en dom ville gitt. Man ser
også at dommerne i tingrettene utvikler bruksord-
ninger for partene på lik linje med det som jordskif-
teretten gjør.

Avslutningsvis har Håvard Steinsholt et bidrag
under aktuell debatt hvor han reflekterer rundt
hvordan jordskifterettens oppgaver kan komme til
å endre seg i tiden frem mot 2020. Denne artikke-
len følger opp ett tilsvarende innlegg som han had-
de i 1990.

Artiklene i dette heftet belyser derfor på viktige
og forskjellige måter sentrale utfordringer som
jordskifterettene og jordskiftemiljøet kan møte
fremover. God lesning.

Solfrid Mykland Per Kåre Sky
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