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Festskrift for August Røsnes
Den 27. mars i år ble professor August Røsnes 70 år.
Dette nummeret av Kart og Plan er tilegnet ham.

Røsnes har vært tilknyttet Universitetet på Ås i
mange år. Både som student, stipendiat, forsker og
professor. Nå er Røsnes professor emeritus ved Insti-
tutt for landskapsplanlegging. Innenfor faget by- og
regionsplanlegging har han et mangfoldig og vidt in-
teressefelt, som spenner fra juridiske spørsmål til
mekling og ledelse. Det faglige tyngdepunktet er like-
vel knyttet til prosjektgjennomføring i vid forstand,
med andre ord hvordan forskjellige arealplaner i
praksis blir gjennomført. I den senere tid har Røsnes
også arbeidet mye med eiendomsutvikling, hvor
spørsmål om erverv, stiftelse og utnyttelse av eien-
dom til bygging og byutvikling har stått sentralt.

Festskriftet inneholder artikler fra ulike fagom-
råder. Både juss, eiendomsfag og byplanlegging er
godt representert. Mange av forfatterne har dessu-
ten et langt og vennskapelig forhold til jubilanten.

Det må sies at mange er glade for at Røsnes får
denne oppmerksomheten. Ikke minst på grunn av
alle sine bidrag til Kart og Plan, både som fagre-
daktør for arealplanlegging og som forfatter av en
rekke vitenskapelige artikler.

Jeg vil også benytte anledningen til nok en gang
å takke redaksjonen i Kart og Plan – som fra første
stund har vært positive til dette festskriftet – for et
godt samarbeid.

Einar Bergsholm

Einar har skrevet en fin leder, men jeg vil gjerne få
tilføye noen linjer. Jeg har hatt gleden av å studere
i samme kull som August og sammen med to av for-
fatterne i dette heftet, Harald S. Haraldstad og
Helge Onsrud. Vi skilte litt lag faglig, men jeg fikk
igjen god kontakt med August i redaksjonen for
Kart og Plan, når jeg ble ansvarlig for 10 år siden.
Jeg kjenner August som en omtenksom og positiv
person. Han er kunnskapsrik og har vært en god
støtte i arbeidet med Kart og Plan. August har sagt
han vil fortsette som fagredaktør, og jeg regner
med at han vil være der i noen år til, som en faglig
aktiv pensjonist. 

Det må også nevnes at Institutt for landskaps-
planlegging finansierer dette heftet. Jeg må takke
instituttet både for dette heftet og for flere ganger
å ha foreslått tema og stilt som gjesteredaktører.
Det er flere tilknyttet ILP som fortjener en takk,
kanskje særlig instituttleder Eva Falleth, og for
dette heftet gjesteredaktør Einar Bergsholm.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

5-2013 Blå planlegging 01.10.2013 Desember

1-2014 Våre fag i 200 år 1814–2014 15.01.2014 Mars


