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Notiser

Landets første bachelorer i landmåling og 
eiendomsdesign
Ved Høgskolen i Bergen har ti høgskolekandida-
ter med toårig jordskifteutdanning valgt å stu-
dere ett år ekstra. Nå blir de Norges første
bachelorer i landmåling og eiendomsdesign.

Da de fleste av de ferske bachelorene begynte
på utdanningen for tre år siden, var det ennå in-
gen som hadde snakket høyt om muligheten for
en treårig utdanning innen jordskifte. Utdan-
ningen ble etablert i Bergen for femti år siden, i
1957. Den var ettårig frem til 1980, da den ble
toårig. Det har den vært helt frem til i fjor.

Tok ett år ekstra
Det første kullet som ble tatt opp på den nye
treårige bachelorgraden, begynte dermed på
høgskolen i fjor, og er ennå ikke ferdig utdan-
net. Men parallelt med at den treårige utdan-
ningen startet opp, opprettet høgskolen også et
påbyggingsår i eiendomsfag for høgskolekandi-
dater som allerede hadde fullført to års jord-
skifteutdanning. Det er disse studentene som
er blitt tildelt bachelorgraden. Nye obligatoris-
ke fag (10 studiepoeng) som tilbys er blant an-
net: Prosess med fokus på sivilprosess, jordskif-
teprosess og skjønnsprosess, et eiendomsfaglig
kurs bestående av jordskifte, grunnerverv og
verdsetting, GIS analyse og visualisering og in-
geniørlandmåling. Nye valgfag (5 studiepoeng)
er forhandling og konfliktløsning, jordskifte og
eiendomsforhold i andre land, boligrett og an-
leggsteknikk for å nevne noen.

Populær utdanning 
Søkertallene til den nye bachelorgraden taler
sitt tydelige språk: Søkningen doblet seg i fjor da
utdanningen ble treårig, og tallene for årets opp-
tak er like gode. Ved et avslutningsarrangement
for studentene berømte rektor Eli Bergsvik In-
stitutt for bygg- og jordskiftefag for å ha vært
fremsynte. – Det er godt å se at vi holder tritt
med tiden og har fremsynte fagfolk som kjenner
behovet for nye utdanningstilbud, sa hun.

Alle har fått jobb 
Alle de ti ferske bachelorerne i landmåling og
eiendomsdesign har fått seg jobb. De fleste av
dem går til stillinger i privat sektor. Mens kom-
binasjonen av eiendomsfag og landmåling tidli-
gere har vært mest etterspurt i offentlig sektor,
spiller industrimåling og dimensjonskontroll
nå en stadig viktigere rolle i privat sektor.

Framtidsplaner
Det er startet innledende samtaler med juri-
disk fakultet ved Universitetet i Bergen om et
mulig opplegg for en samarbeidsmaster, hvor
målet er å utdanne kandidater som kan søke på
dommerembeter i jordskifterettene. 

Med det aller første vil man også lage et opp-
legg som gjør at en kan ta tre år ved Høgskolen
i Bergen og senere to år på Universitet for mil-
jø- og biovitenskap, slik at man kan få graden
master i eiendomsfag.

For de som ikke ønsker å utvide utdannel-
sen, er det allerede inngått en avtale med Uni-
versity of Santiago de Compostela hvor norske
studenter kan studere et halvt år i Spania som
en del av bachelorgraden i landmåling og eien-
domsdesign.




