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Digitale forelesninger

Pandemien har ført til at mange av forelesningene nå er digitale og kan gjenbrukes. Det gir
oss nye muligheter for å tilrettelegge undervisningen på en annen måte enn tidligere. Vi kan
for eksempel bruke mer tid i undervisningen på diskusjon og oppgaveløsning.

Forskergruppeside
Forskergruppesida er nå i ny drakt og vi forsøker etter beste evne å holde den fortløpende
oppdatert. https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/forskning/forskningsgrupper/node/30946
Vi har to jordskiftefaglige forskningsprosjekt under arbeid, LANDFRAG og FUTGRAZE.

Artikler basert på masteroppgaver
Bearbeiding av jordskiftefaglige masteroppgaver for publisering i fagtidsskrift er en bevisst
strategi fra instituttets side.
Tre masteroppgaver som har fått støtte fra Domstoladministrasjonen er publisert de siste
årene.
Håvard Bergheim (2020). Kreativitet i rettsforlik fra jordskifteretten. Kart og Plan, Vol.
113(1), s. 4-22.
Marte Birkeland og Natasa Sandvold (2019). Nyttefordeling i jordskiftelova. Kart og Plan,
Vol. 112(1), s. 4-19.
Vibeke Marie Svendsen (2017). Lagmannsrettens sammensetning i den nye jordskifteloven.
Kart og Plan, Vol. 77(4), s. 314-320
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Jordskiftedebatt
Ane Margrethe Lyng og Per Kåre Sky, debattinnlegg i Nationen 22. juni 2020. Bærekraftig
jordskifte?
Per Kåre Sky og Helén Elisabeth Elvestad, kronikk i Nationen 26. april 2020. Jordskifteretten
er viktig for en mer effektiv utnyttelse av utmarka.

Diverse:
•

Fredrik Holth holdt innlegg for arbeidsgruppen som Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har nedsatt for å vurdere forbedringer i "regelverk,
praksis, organisering mv. av betydning for gjennomføring av tradisjonelt jordskifte og
urbant jordskifte i forbindelse med fortetting og transformasjon av områder i byer og
tettsteder etter plan- og bygningsloven" 7. mai 2020.

•

Ph.d.-student Heidi Udnes hadde sitt oppstartsseminar om tiltaksjordskifte 30. juni
2020.

•

Jordskifteseminaret som var planlagt i august måtte avlyses. Vi har ikke tatt stilling til
om og eventuelt når vi skal sette det på dagsorden igjen.

•

Feltkurset i eiendomsfag blir i år på Ås med saker fra Østfold jordskifterett og
Akershus og Oslo jordskifterett. Feltarbeidet foregår i perioden 24. til 28. august. For
femte året på rad deltar også masterstudenter i areal og eiendom fra Høgskulen på
Vestlandet. Einar Hegstad er emneansvarlig for EIE304.

•

FAO publiserte nylig sin Legal Guide on Land Consolidation. Per Kåre Sky bidro i
dette arbeidet som ekstern ekspert.
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