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Personalia

Professor dr. juris Øyvind Ravna
Den 13. april 2012 ble dr. juris Øyvind Ravna
formelt professor i rettsvitenskap. Dette
fremgår av møtereferat fra fakultetsstyret
ved Det juridiske fakultet på Universitetet i
Tromsø. En enstemmig komité bestående av
høyesterettsdommer, professor dr. juris Jens
Edvin A. Skoghøy (leder), professor dr. juris
Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen, og
professor jur.dr. Bertil Bengtsson, Uppsala,
Sverige avga den 2. mars 2012 sin innstilling
om at Ravna utvilsomt er kompetent til opp-
rykk til professor. Grunnlaget for bedømmel-
sen var 15 vitenskapelige arbeider blant an-
net publisert i norske og internasjonale fag-
tidsskrifter. To av arbeidene er publisert i
Kart og Plan. Det er: «Avgjørelsesformene i
jordskifteprosessen – med vekt på lovrevisjo-
nen av 1998 og noen utilsiktede virkninger»,
nr. 2 i 2005 og «Jordskifterettens saklige kom-
petanse i grensegangssaker» nr. 4 i 2007.

Ravna er jordskiftekandidat fra Norges
landbrukshøgskole (1987). Han har blant an-
net vært fylkesjordskiftesjef i Finnmark i pe-
rioden 1993-2001 og jordskifterettsleder
2001-2004. Ravna har fra han startet som
stipendiat på Universitetet i Tromsø i 2004,
via doktorgrad våren 2008 og førsteamanu-
ensis / post doctor i rettsvitenskap fra 2008
ved samme universitet, jobbet målbevisst
mot å bli professor i rettsvitenskap. Vi som
har fulgt Ravnas forskning er imponert både
over kvaliteten, av omfanget og ikke minst
hans store arbeidskapasitet. Han behersker
hele spekteret fra det tungt vitenskapelige
til de mer populærvitenskapelige fremstillin-
ger. I 2011 ble han nominert til formidlings-
prisen på Universitetet i Tromsø. Han har
vært redaktør for to omfattende fagbøker
«Areal og eiendomsrett» (Universitetsforla-
get 2007) og «Perspektiver på jordskifte» (Gyl-
dendal akademisk 2009). Han er også redak-
tør for tidsskriftet Arctic Review on Law and
Politics som utgis av Gyldendal. 

Jeg vil trekke frem et par ting som kanskje
ikke er like kjent for Kart og Plans lesere.
Ravna har en omfattende produksjon når det
gjelder fotodokumentarbøker og filmer. Hele
7 bøker og bidrag i 5 dokumentarfilmer har
det blitt. Flere av filmene er vist på NRK og
på Tromsø internasjonale filmfestival. Den
mest kjente filmen er «Reisen tilbake», som
handler om urfolks rettigheter. I tillegg er
han en anerkjent fotograf. 

Han er for tiden på forskningsopphold ved
University of Montana, Native American
Center and Law School, Missoula, Canada.

Vi gratulerer Øyvind Ravna og ønsker
ham lykke til videre. 

Per Kåre Sky


