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Sentrale eiendomsfaglige emner – 
tilegnet Hans Sevatdal
Dette heftet tilegnes professor Hans Sevatdal ved Institutt for
landskapsplanlegging, Universitet for miljø- og biovitenskap
(UMB). 

Ideen til dette heftet kom under FIG-kongressen i München
høsten 2006. Noen av oss snakket sammen om viktigheten av å
utarbeide læremateriell til jordskiftekandidatutdanningen på
UMB og til det nye bachelorstudiet i landmåling og eiendoms-
design på Høgskolen i Bergen (HiB). Den som har ivret mest for
dette har vært Sevatdal. Det er ingen andre enn jordskiftekan-
didaten som kan skrive kjernestoffet i jordskiftefaget. Han har
brukt mange anledninger de siste årene til å understreke nett-
opp dette. Derfor er dette heftet forhåpentligvis en kvittering på
at dette har blitt tatt på alvor. 

Sevatdal har i år vært professor i jordskifte i snart 30 år!
Han har satt mange spor etter seg og heldigvis fortsetter han å
sette faglige spor i et fagmiljø som er lite og sårbart. Han har og
vært professor og lærer for alle som bidrar i dette heftet. Vi er
takknemmelige for den faglige iver han alltid har hatt og som
han fortsatt har i fulle mon. Vi håper at dette heftet kan brukes
som undervisningsmateriell på UMB og HiB. Heftet bringer
også sammen fagpersoner som på hver sin måte er sentrale i
fagmiljøet. Dette gjør vi blant annet for å markere at vi vil sam-
arbeide uavhengig av institusjoner om å utdanne morgenda-
gens jordskiftekandidater.

Jeg føler at vårt fagmiljø er inne i en god periode. Nylig ble
boka Areal og eiendomsrett utgitt. Det er det største faglige løf-
tet på mange tiår. I 2008 er det mulig at vi får tre nye doktorer
innenfor faget. To av dem leverer bidrag til dette heftet. Det ut-
redes en mulig masterutdanning i eiendomsfag i samarbeid
mellom universitetet i Bergen og HIB, og i tillegg har Institutt
for landskapsplanlegging startet opp med en 2-årig mastergrad
i eiendomsutvikling.

Sevatdals eget bidrag i dette heftet setter utdannelse i jord-
skiftefag i et prosessperspektiv. De øvrige artiklene følger opp
dette på ulike måter og sammen utgjør heftet en helhet.

De to tyngste bidragene er fra jordskifterene Solfrid Myk-
land og Øyvind Ravna. Begge har levert en fagfellevurdert ar-
tikkel. Mykland er i ferd med å ta doktorgraden på Norges Han-
delshøyskole og Ravna på Juridisk fakultet på Universitetet i
Tromsø. Begge har tatt uvanlige valg og begge vil være pionerer
med sine grader og gode ambassadører for jordskiftefaget. Myk-
lands artikkel fokuserer på mekling og problemdefinering. Ar-
tikkelen er skrevet sammen med Vidar Schei, også Norges Han-
delshøyskole. Ravnas artikkel er en grundig gjennomgang av
jordskifterettens kompetanse i grensegangssaker. Artikkelen
er oppdatert med ny rettspraksis.

Leiv Bjarte Mjøs publiserer fra en meget spennende under-
søkelse om kartforretningspraksis. Dette er første av flere arti-
kler fra Mjøs. Hans undersøkelse omfatter nær 200 av landets
kommuner. Dette er den første undersøkelse av sitt slag hvor en
går ned i detaljene på den enkelte kartforretning. Det i seg selv
er tankevekkende, at vi i Norge ikke har forsket mer på dette
feltet. Mjøs’ forskningsarbeid og Einar Hegstads doktoravhand-
ling om eiendomsregistrering fra 2003 etablerer en solid kunn-
skapsplattform når det gjelder eiendomsregistrering.

Magne Reitens bidrag er høyaktuelt. Det tar for seg rettsmid-
delordningen i jordskiftesaker, en ordning som er opp til grundig
vurdering. Går det mot avvikling eller styrking av jordskifteover-
retten? Svaret kan ikke Reiten gi, men artikkelen gir en gjen-
nomgang av hva som kjennetegner ankebehandlingen i jordskif-
teoverretten og han kommer med forslag til ny organisering.

Undertegnedes bidrag kommenterer de siste lovendringene i
Ot.prp. nr. 78 (2004-2005) i jordskifteloven. Artikkelen bygger
på lovforarbeidene og ikke minst diskusjoner med jordskifte-
dommerne som tok kurset: Jordskifte og mekling i byer, tettste-
der og hytteområder. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle
dem som kom med nyttige innspill under samlingene.

Vi håper dette heftet også inspirerer andre til å bidra med
eiendomsfaglige artikler i andre nummer av Kart og Plan.

Per Kåre Sky
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