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Hydrologisk innvirkning på tyngdemålin-
ger ble undersøkt i Trysil. I Trysil er det ob-
servert at tyngdekraften varierer med nes-
ten 20 µgal gjennom et år. Dette skyldes i ho-
vedsak varierende hydrologi. En hydrologisk
modell basert på observerte snødybder,
grunnvannstand og nedbørsmålinger ble ut-
viklet. Modellen forklarer 64 % av tyngde-
målingenes variasjon. Det største bidraget
kommer fra snødekket innenfor 200 m fra
tyngdeobservatoriet. Alene utgjør denne
komponenten 90 %.

Avhandlingen presenterer også et første-
ordens nettverk av tyngdestasjoner i Norge.

Nettverket består av 16 stasjoner med tyng-
deverdier av nøyaktighet 3 til 4 µgal. Dette
er en størrelsesorden bedre enn tidligere pu-
bliserte verdier for området. Det forventes at
tyngdeverdiene vil endre seg med oppimot
1 µgal årlig på grunn av landhevning. 

Til sist diskuteres forsøk på å måle isbre-
ers massebalanse ved hjelp av et bakkeba-
sert relativgravimeter (LaCoste & Romberg).
Det gjenstår fremdeles å teste metoden fullt
ut i felt. Foreløpige resultater tyder likevel
på at den utviklede metoden stemmer innen-
for 10 % med tradisjonelle massebalansemå-
linger.
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Forfattarane opnar boka med å be lesaren
forestille seg eit samfunn utan grunnleg-
gjande system for forvaltning av arealressur-
sane. Eit samfunn utan rettsvern for eige-
domsretten, utan moglegheiter for å investe-
re ved å ta opp pantelån med sikkerheit i fast
eigedom, der arealutvikling skjer utan sam-
funnsmessig kontroll gjennom overordna
planlegging og regulering. 

Land Administration Systems (LAS) er
den infrastrukturen som eit samfunn har
etablert for å handtere desse oppgåvene. Et-
ter norske forhold i dag vil eit LAS først og
fremst omfatte dei systema vi har for regis-
trering og kartlegging av eigedom og eige-
domsrettar i Matrikkel og Grunnbok, og
plan- og reguleringssystemet etter Plan og
Bygningslova. 

I vår utvikla del av verda vert desse syste-
ma tatt for gitt og det har vore lite fokus på
den samfunnsmessige funksjonen, mellom
anna for at eigedomsmarknaden skal funge-
re godt. Den globale finanskrisa som har sitt
utspring i «råtne» pantelån i USA har imid-
lertid synleggjort kor viktig utforming av sli-
ke system er for samfunnsøkonomien.

Boka er delt inn i fem deler. Del 1 gjev ei
oversikt over kva Land administration er.

Det vert presentert ei inndeling med 4 sen-
trale funksjonar som fungerer i ein saman-
heng gjennom Land management paradigm:
eigedomsrett, verdsetjing, planlegging og
arealutvikling/utbygging. Det grunnleggjan-
de elementet i eitkvart LAS vil vere katas-
tersystemet (i Noreg Matrikkel og Grunn-
bok), som gjev oversikt over eigedom og eige-
domsrettar. Del 2 presenterer dei ny teoriane
som har vorte utvikla etter 1980 innanfor
fagfeltet, og har ein grundig diskusjon om
desse teoriane. Del 3 er kjernen i boka og
drøfter dei ulike sider ved etablering av LAS,
og det vert også drøfta aukande behov for for-
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valtning av ressursar i marine områder. Be-
tydningen av det romlege elementet/geogra-
fiske informasjonen (SDI – Spatial Data In-
frastructure) i eit LAS vert understreka. I
Del 4 presenterer forfattarane ulike strategi-
ar for innføring av LAS og eit verktøyskrin
for dette: «The land administration toolbox».
I den avsluttande Del 5 vert det avslutnings-
vis drøfta trendar og kva rolle LAS system
vil kunne få i framtidig samfunnsstyring og
styring av arealbruk.

Boka er rikt illustrert med bilete og figu-
rer. Boka har ei nyttig oversikt over forkort-
ingar, ei ordbok som forklarer dei sentrale
engelske omgrepa, og oversikter over littera-
tur på feltet.

Forfattarane skriv innleiingsvis at dei har
hatt som ambisjon å skrive ei bok som kan
nå fram og vere til nytte for eit breidt publi-
kum. Gjennom boka skal ikkje-ekspertar
kunne tilegne seg ei grunnleggjande forstå-
ing for eigedomsrett, eigedomsmarknad og
miljømessige og sosiale sider knytt til emnet.
Politikarar og byråkratar skal betre forstå
dei utfordringa som er knytt til fattigdom og
økonomisk utvikling, og miljøvern og res-
sursforvaltning, og urfolk sine rettar. Fagfolk
og profesjonelle skal i boka kunne finne teo-
retisk grunnlag og verktøy når ein skal utvi-
kle og forbetre systema dei forvaltar. Studen-
tar og lærarar ved utdanningsinstitusjonar
skal kunne bruke boka til opplæring og for-
sking.

Etter mi meining har forfattarane opp-
nådd dei mål dei har sett seg. Boka gjev gode
og grundige oversikter over emne og saman-
hengar knytt til eigedomsrett, planlegging
og regulering, og utbygging. Boka vil vere
nyttig, ikkje berre for utviklingsland som

skal utvikle LAS, men også for dei landa
(maksimalt 40 av 200 land) som har vel fun-
gerande system av denne typen, når fornying
av systema står for døra. Også i vårt eige
land. Boka bør vere grunnleggjande pensum
for alle som skal arbeide innanfor vårt nor-
ske system for eigedomsregistrering og plan-
legging.
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