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Da Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) rundet 75 år i 1982 skrev Øyvind Strand 
en framstilling av foreningens virke og utvikling gjennom disse årene som ble publisert i 
Kart og Plan nr. 1-1983. Strand skrev i innledningen at: «Tiden jeg har hatt til rådighet 
og omsynet til styrets ønske om en kortfattet framstilling i artikkelform, har ikke gjort 
det mulig å lage en detaljert og fullstendig historisk framstilling. Det må i tilfelle utstå til 
en seinere anledning. Jeg har derfor lagt vekt på å gi en oversikt over de vesentlige trekk i 
utviklingen av foreningen gjennom disse 75 årene.» 
 Som en historisk framstilling av foreningas første 75 år, har redaksjonen til Areal og 
eiendomsrett funnet artikkelen å være like aktuell i dag som da den første gang ble pub-
lisert, og har med tillatelse fra Øyvind Strand funnet å trykke den på nytt. De siste 25 
årene av historien til Norges Jordskiftekandidatforening er skrevet av Leiv Bjarte Mjøs 
med bistand fra Gunnar Balle. Samlet danner dette en dekkende artikkel om foreningas 
100-årige historie.

1 Øyvind strand er jordskiftekandidat fra NlH (1950) og jordskifteoverdommer i Nordland 1969–
88. Han var styremedlem i NkJf 1961–66, formann 1971–78, nordisk ombudsmann 1977–8�, for-
mann i nordisk ombudmannsråd i lantmäteri 1977–80. Han er æresmedlem i NkJf (1980) for sin 
store innsats for foreningen. 

� leiv Bjarte mjøs er jordskiftekandidat fra NlH (198�) og høgskolelektor ved HiB sidan �004. Han 
var varamedlem og medlem i styret 1994–96 og har sidan 1997 vore leiar av Norges Jordskiftekandi-
datforening.

� gunnar Balle er jordskiftekandidat fra NlH (1956). Han var statsstipendiat ved ktH, institutionen 
för fastighetsteknik, stockholm 1959–60 og visiting scholar ved mit, urban studies and Planning, 
usa 198�–84. vit. ass, høgskolelektor og førsteamanuensis ved institutt for jordskifte og eiendomsut-
forming, NlH 1956–96. redaktør av Norsk tidsskrift for Jordskifte og landmåling 1966–69 og kart 
og Plan 1970–�000. Han er æresmedlem i NJkf (198�), den ungarske landmålerforening (1994) og 
geoforum (1995).
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1 dei fØrste 75 åreNe (tidsrommet 1907–198�)

1.1 Startfasen 

framsynte og organisasjonsbevisste utskiftningskandidater sendte ved juletider 1906 et 
opprop til de kandidater (�7) som på det tidspunkt var ansatt som utskiftningsassisten-
ter i utskiftningsetaten. oppropet gikk ut på å starte en «forening av utskiftningskandi-
dater». motiveringen for å danne forening var, foruten å utgi eget fagorgan, «å fremme 
godt kollegialt samarbeid» og «å værne om standens økonomiske interesser».
 Høgskoleutdanningen av kandidater til utskiftningsetaten kom i gang ved Norges 
landbrukshøgskole fra 1898 etter at stortinget året før hadde godkjent en utvidelse og 
omgjøring av «den høiere landbrugsskole i aas» med fem fagavdelinger, deriblant 
egen utskiftningsavdeling (�-årig). i 1906 hadde i alt �7 personer avlagt eksamen ved 
avdelingen, og det var disse som ble oppfordret til å stifte en landsforening. 
 «utskiftningskandidaternes landsforening» ble konstituert i 1907 med �� med-
lemmer. utskiftningsassistent Albert Berg ble valgt til formann. styret utarbeidet for-
slag til «lover» for foreningen, og disse ble vedtatt i desember samme år. foreningen 
var dermed etablert som en landsomfattende kandidatforening.
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 en av de første oppgavene foreningen tok opp var å starte utgivelsen av eget fag-
tidsskrift. «tidsskrift for det norske utskiftningsvæsen» kom ut med sitt første num-
mer i 1908. 
 Navnet på tidsskriftet har i løpet av den tiden som har gått siden starten, endret seg 
etter endringer i faguttrykk og fagområder. fra 1970 fikk tidsskriftet navnet kart og 
PlaN.
 gjennom tidsskriftet og fagmøter ivaretok foreningen medlemmenes faglige in-
teresser ved siden av å arbeide for å bedre lønns- og ansettelsesforholdene i utskift-
ningsetaten. disse var særlig dårlige på den tiden da bl.a. alle medlemmene var tilsatt i 
underordnede stillinger. i etaten var det bare �4 utskiftningsformenn i faste stillinger; 
19 formenn og 64 assistenter (derav �9 kandidater) var daglønnet med kr �–4 pr. dag. 
Halvparten av assistentene var tilsatt «inntil videre», og for de øvrige måtte det søkes 
forlengelse for hvert halvår.
 kandidatforeningen hadde sine medlemmer ansatt i jordskifteverket, men de ut-
gjorde bare en fjerdedel av etaten. tre fjerdedeler var utelukket fra medlemskap i for-
eningen. dette var noe kunstig, men historisk betinget. etaten hadde eksistert i over 
40 år da de første kandidater ble uteksaminert fra høgskolen, og de øvrige hadde svært 
variert utdannelse og bakgrunn, mange med lang etatsopplæring og spesielle utskift-
ningskurs enten i sverige eller Norge. 
 foreningens utvikling de første femti år henger nøye sammen med jordskifteeta-
tens utvikling i denne periode. i formålsparagrafen sto det således at foreningen skulle 
arbeide for utskiftningens fremme, og fagtidsskriftet var organ «for det norske utskift-
ningsvesen».
 lønns- og tilsettingsspørsmål og utdanningsspørsmålet, var blitt diskutert på de 
såkalte utskiftningsformannsmøtene, bl.a. i 188�, 1898 og 190�. utskiftningsassisten-
tenes landsforening ble startet under et kurs på ås for eldre utskiftningsassistenter i 
190�. foreningen fungerte dårlig og var opphørt å eksistere før opptaket til å starte 
kandidatforeningen ble gjort. 

1.2 To foreninger, samarbeid og sammenslutning 

fram til 191� var kandidatforeningen eneste organiserte sammenslutning av «tjenes-
temenn» i jordskifteetaten. dette år ble imidlertid utskiftningsformennenes lands-
forening stiftet med �7 medlemmer.4 også for denne forening inntok lønns- og anset-
telsesforholdene en sentral plass. Bare �0 av 47 utskiftningsformenn var ennå ansatt 
med fast årslønn – de øvrige hadde daglønn med et årlig lønnstillegg på 400–1�00 
kroner. 
 direktør Hirsch ved høgskolen refererte i en artikkel i landbrukstidende i 191� fra 

4 foreningens første formann var Carl Johan Bjørseth (red. anm.).
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et brev til en utskiftningsassistent som nylig hadde forlovet seg. i den anledning fikk 
han et gratulasjonsbrev fra en kollega som bl.a. skrev følgende: «Jeg taler av erfaring 
naar jeg sier, at det er et dristig skridt av en utskiftningsassistent at indtree i den hellige 
og gud velbehagelige ægtestand. du forstaar ikke hvad du gaar ind til, og du forstaar 
vel ikke selv, hvad du indbye den du holder mest av i hele verden til at dele med dig. 
sorgen for utkommet vil snart ta glæden fra dig», - - - og så til slutt: «gid jeg bare 
kunde kommet meg ud av denne elendighet».
 det må tiløyes at noen få «kom seg ut» av etaten og gikk over i annen virksom-
het som f.eks. gullsmed, fylkesagronom, lærer, emigrerte osv. kanskje de fleste tross 
alt trivdes ganske bra. kanskje var det entusiasmen som holdt «skomakeren ved sin 
lest».
 det første offentlige lønnsregulativ kom i stand i 1914, og forholdene bedret seg 
noe. 
 de to foreninger samarbeidet på lønnssektoren. kandidatforeningen var ellers 
sterkt engasjert på utdanningssektoren, i lovspørsmål, økonomisk kartverk, verdset-
ting, forvaltning og ledelse av jordskifteetaten, endring av kontorholdet som formen-
nene hadde i hjemmet osv.
 det ble arbeidet for å koordinere virksomheten til de to foreningene, og albert 
Berg var en drivkraft i dette. Han foreslo for kandidatforeningen i 191� navnebytte 
og å åpne foreningen for alle tilsatte i jordskifteetaten. interessene var jo stort sett de 
samme hos alle. dette arbeid ble ikke ført videre med samme glød av de to nye styrene 
i foreningen i perioden 191�–16.
 Berg ble på ny valgt til formann fra 1917 og fungerte til sin plutselige død i 19�0. i 
1915 var han blitt tilsatt som utskiftningsformann, og i 19�0 var han formann i begge 
foreninger. i 19�6 ble det foretatt en pengeinnsamling til reising av en minnestein 
over albert Berg for hans store organisasjonsinnsats. minnesteinen ble reist på albert 
Bergs grav på Nordre gravlund i oslo. resterende midler ble avsatt til et fond som fikk 
navnet: «albert Bergs minnefond». fondets midler nyttes til dekning av utgifter ved 
vedlikehold av gravstedet og disponeres ellers av styret.
 i årene 19�0 og 19�� holdt de to foreninger felles landsmøter i trondheim og 
Bergen. På landsmøtet i trondheim ble det fattet vedtak for sammenslutning av for-
manns- og kandidatforeningen. det ble nedsatt en sammenslutningskomité som utar-
beidet forslag til det endelige vedtak på Bergensmøtet i 19��. fra 1. januar 19�4 ble de 
to foreninger slått sammen under navnet Utskiftningsfunksjonærenes Landsforening.
 Økonomisk gikk en fra midten av 19�0-årene inn i strammere tider uten nye stil-
linger og etter hvert også inndragning av ledige stillinger og lønnsreduksjoner. mot 
slutten av denne periode ble en del ledige kandidater fra 19�0-årene tilsatt i jordskif-
teetaten. tross alt opprettholdt foreningen sin virksomhet. et utvalg med professor 
thunæs som formann utarbeidet et utkast til revisjon av skylddelingsloven, hvor bl.a. 
faglig kontroll ble foreslått. forslaget ble trykt og overlevert landbruksdepartemen-
tet. 
 På landsmøtet i 19�4 i oslo markertes 75-årsjubileet for jordskifteverket som etat, 
en ung jubilant sammenlignet med våre naboland. 
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1.3 Nordisk samarbeid

det første nordiske landmålermøte fant sted i københavn i 19�0 med den danske 
landinspektørforening som vert. det �. Nordiske landsmøte ble arrangert i oslo i 
19�4 med den nye foreningen, utskiftningsfunksjonærenes landsforening, som vert. 
det �. møte ble holdt i stockholm i 19�8, kombinert med �00-års jubileet for det svens-
ke lantmäteriet. fem år senere ble tilsvarende �00-års jubileum for det finske lantmä-
teriet feiret under det 4. nordiske landsmålermøte i Helsingfors i 19��. den første rin-
gen for de nordiske landmålerkongresser var nå sluttet: danmark 19�0, Norge 19�4, 
sverige 19�8 og finland i 19��. 
 det 5. nordiske landmålermøte ble holdt i københavn 19�7 med store faglige inn-
slag om bl.a. den fotogrammetriske målemetoden, grensemerkingsmetoder og fær-
øyiske jordproblemer. ved avslutningen av møtet ble deltakerne ønsket velkommen 
til det 6. nordiske landmålermøte i Norge i 1941. krigsutbruddet i 1940 hindret det 
nordiske samarbeidet, og foreningens øvrige virksomhet hvilte i krigsårene 1940–45. 
 det 6. nordiske landmålermøte ble holdt i oslo 1949, 1� år etter københavn-mø-
tet. sterkt inntrykk på oss studenter den gang gjorde «norden-veteranen», professor 
arvid Wiialas foredrag om kolonisasjonen i finland etter krigen, selv om vi hadde 
vårt finnmark. i 195� ble det nordiske landmålermøte avviklet i stockholm. Her ble 
det vedtatt nye «stadgar», eller vedtekter, for de nordiske landmålerkongressene. På 
kongressen i Helsingfors i 1956 ble det etter forslag fra professor Wiiala vedtatt at hvert 
land skulle utpeke hver sin nordiske ombudsmann og viseombudsmann for å bedre 
kontakten og samarbeidet i tiden mellom kongressene. 
 senere har de nordiske kongresser vært holdt hvert fjerde år, københavn 1960, 
lillehammer 1964, göteborg 1968, åbo 197�, ålborg 1976, ås 1980. det ligger mye 
frivillig arbeid bak et slikt arrangement, og noen bærer større byrder enn andre. det er 
grunn til å huske innsatsen til avdelingssjef Olav Hedne, sekretær i foreningen i 1964 
og generalsekretær for kongressen i 1980.
 Nordisk ombudsmannsråd har årlige møter avvekslende i de nordiske land. 
ombudsmennene avgir bl.a. sine rapporter som trykkes i årets nordiske hefte av de 
fire nordiske lands fagtidsskrifter. kart og Plan har utgitt Nordisk hefte i 1970, 1974, 
1978 og 198�. 

1.4 Endringer i lov og forening 

første landsmøte etter krigen ble holdt våren 1946 med meget stor deltakelse. forslag 
til ny jordskiftelov ble diskutert i to hele dager etter innledning av den nye utskift-
ningssjefen Torleif Grendahl. forarbeidene var i stor grad lagt til rette av lederen av 
etaten i �0 år, tidligere utskiftningssjef, professor Ola Juvkam. sammen med professor 
Lars Loe og Albert Berg var Juvkam en av initiativtakerne til dannelsen av kandidatfo-
reningen i 1906, og han var også medlem av foreningens første styre. ola Juvkam ble 
utnevnt til foreningens æresmedlem sammen med sin forgjenger og kollega, professor 
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thunæs. thunæs var fast medarbeider i tidsskriftet fra starten og fram til årene før �. 
verdenskrig. 
 foreningen var medlem av embetsmennenes landsforbund og søkte å gjøre seg 
gjeldende ved utarbeidelsen av det nye lønnsregulativ av 1948. i 1950 ble Norges Aka-
demikersamband stiftet, og vår forening ble med fra starten. dette med «livslønn» i 
forhold til utdannelsen skulle bli sterkere fokusert, likeså skattespørsmål mv. det var 
en tid på tale å overlate lønnsforhandlingene for «akademikerne» til sambandet, men 
det ble holdt fast ved el – senere af. 
 den nye jordskifteloven av 1950 trådte i kraft fra 1. november 1951. Begrepet «ut-
skiftning» – ble byttet ut med «jordskifte». foreningen hadde på dette tidspunkt 158 
medlemmer, og ganske få av disse var ansatt utenfor jordskifteverket. lovrevisjonen 
fikk derfor virkning for omtrent alle medlemmene. «utskiftningsformann» ble erstat-
tet med «jordskiftedommer». det ble opprettet egne ledere av overrettene, jordskifte-
overdommere, et krav foreningen hadde satt fram helt fra starten.
 den gamle loven hadde benevnelsen utskiftningsassistent for landmålere. dette 
hang nok sammen med etatsopplæringen. departementet og foreningen hadde i lang 
tid gått over til «utskiftningslandmåler». Professor skeie foreslo nå «jordskiftemæ-
lar», mens det i ot.prp. ble tatt opp «jordskiftemålar». styret i foreningen gikk inn for 
«jordskiftelandmålar», og slik ble sluttresultatet. 
 foreningens navn måtte også endres. etter intens debatt på landsmøtet i 1951 ble 
navnet «Norges jordskiftedommer- og landmålersamband» (NJls). foreningen end-
ret ikke karakter, men var fortsatt en etatsforening for jordskifteverket. foruten stan-
dardformålene om å ivareta medlemmenes interesser sosialt, økonomisk, kollegialt 
og utdanningsmessig, skulle foreningen således fortsatt «virke for jordskifteverkets 
utvikling og fremgang» (vedtektenes § 1). medlemmene måtte som før ha eksamen 
fra Norges landbrukshøgskoles jordskifteavdeling. 
 Jorskiftesjefstillingen ble i 1947 gjort om til jordskiftedirektør. Jordskifteoverdom-
merne ble regelmessig innkalt til drøftinger. etaten fikk en mer markert «styring» i 
nær kontakt med foreningen, særlig fram til begynnelsen av 1960-årene. 

1.5 Samarbeidsrådet 

i 1949 gikk vår forening sammen med de andre fire kandidatlag fra Norges landbruks-
høgskole og dannet det som senere ble kalt Samarbeidsrådet for Norske Agrikultur-
kandidater. det ble her samarbeidet om viktige saker av felles interesse. således utga 
rådet i 1956 et hefte som analyserte kandidatenes utdannelse og lønnsplassering med 
konkrete krav for de enkelte stillingskategorier. 
 samarbeidsrådet fungerte særlig godt utover i 1950-årene under ledelse av Lorentz 
Rygg som var formann i vår forening 1955–6�. lønnskravene ble koordinert, og den 
utførlige redegjørelse om utdannelse, lønnsforhold og lønnskrav som ble utarbeidet i 
1956, hadde uten tvil sin betydning så vel overfor myndighetene som overfor hoved-
sammenslutningene (el og akademikersambandet).
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 Personskifte i kandidatlag og vansker med sekretariatet gjorde slutt på samarbeids-
rådet fra 1961. forstmannsforeningen meldte seg således ut av samarbeidsrådet al-
lerede i 1959. 

1.6 Etatsjubileum 

landsmøtet i 1959 dannet rammen om feiringen av hundreårsjubileet for jordskifte-
verket som statsetat. gjester fra inn- og utland deltok i festlighetene i universitetets 
aula. landsmøtet drøftet «langtidsplan for Jordskifteverket» som var bygd på en in-
tern komitéinnstilling.
 foreningen ga ut boka Jordskifteverkets tjenestemenn 1859–1959 som et supple-
ment til landbruksdepartementets jubileumsbok Jordskifteverket gjennom 100 år, 
1859–1958.
 Navn som Øyehaug, Eknes og Matre, som ledet foreningen i perioden før og etter 
krigen, er det ved siden av Rygg grunn til å huske med stor respekt. Jordskiftedommer 
Lars Eknes ble utnevnt til æresmedlem i 1951 for sitt store arbeid for foreningen. Jord-
skifteoverdommer Lorentz Rygg ble utnevnt til æresmedlem i 196� for sin mangeårige 
innsats som styremedlem og foreningens formann i åtte år.

1.7 Tiden etter 1960 

en kan slå fast at så vel jordskifteverket som organisasjonslivet gikk over i en ny fase, 
hvor det gjaldt å finne nye veger, også for vår forening. etter jordskiftedirektørens 
avgang høsten 1960 «rasjonaliserte» departementet bort direktørstillingen. den ble 
omgjort til jordskiftesjefstilling. 
 foreningen gjorde flere henvendelser så vel skriftlig som muntlig for å få beholde 
direktørstillingen, men byråkratiet framholdt bl.a. at etaten besto av særdomstoler 
som «styrte seg selv». landsmøtet i 1966 vedtok enstemmig en resolusjon til land-
bruksdepartementet om å styrke jordskifteverkets sentraladministrasjon ved å bygge 
ut jordskiftekontoret til et jordskiftedirektorat.
 foreningen utarbeidet i 196� et nytt konkret forslag til revisjon av skylddelingslo-
ven av 1909. dette forslag innebar faglig kontroll av delingene utenfor tettbygd strøk 
ved jordskifteverket. foreningen pekte på at jordloven av 1955 begrenset delingen av 
landbrukseiendommer, men tillot fradeling av tomter under � dekar. en hadde heller 
ingen kontroll av delingsmåten. delingene ble fortsatt utført av legfolk. Heller ikke 
dette forslag fra foreningen førte fram. forslaget ble også denne gangen «arkivert» 
i landbruksdepartementet. først i 1968 oppnevnte landbruksdepartementet et ut-
valg som avga innstilling i 197�, men departementet fikk ikke fullføre redigeringen av 
lovproposisjonen da forvaltningen av loven ble overført til miljøverndepartementet i 
197�. 
 På landsmøtet i 196� ble spørsmålet om større plass for opplæring i generell plan-
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legging ved NlH drøftet. etter innledningen av nåværende jordskiftesjef Øvstedal og 
styrets varaformann, ble det ellers en hel dags drøfting om hvordan jordskifteverket 
kunne tilpasse seg samfunnsutviklinga i 1960-åra. tjue år etter er det underlig lesning 
når en vet hva som ble fulgt opp. 
 samme året vedtok stortinget retningslinjene for det økonomiske kartverk. det 
var et fagområde som foreningen hadde arbeidet sterkt med ved siden av bl.a. delings-
lov og jordregister. mulighetene for å nytte elektronisk databehandling i jordskiftear-
beidet ble drøftet på landsmøtet i 1965, uten synbare reaksjoner sentralt.

1.8 Omorganisering av etatsforeningen 

med utgangspunkt i en skriftlig henvendelse fra en del av foreningens medlemmer 
i kristiansand ble spørsmålet om omorganisering av sambandet (NJls) tatt opp til 
drøfting på landsmøtet i oslo i 1965. det ble nedsatt et utvalg til å vurdere disse spørs-
mål, spesielt forholdet til jordskiftekandidatene utenfor jordskifteverket.
 organisasjonssaken ble igjen drøftet på landsmøtet i 1966. styret ble på dette møte 
bedt om å arbeide videre med en fastere sekretariatsordning og utrede vilkårene for 
eventuell sammenslåing av etatsforeningene i landbrukssektoren. saken ble behandlet 
på flere senere landsmøter uten at vår forening kunne slutte seg til full integrering i 
et felles ås-kandidatlag med de økonomiske og derved engasjementsmessige konse-
kvenser dette ville få for foreningens faglige nordiske og internasjonale virksomhet. i 
1968 frarådde styret å innføre felles utdanningstittel for alle NlH-kandidatene (cand. 
agric.) idet en da fryktet for å miste identiteten. 
 i 1971 avga det såkalte tandeutvalget, som styret oppnevnte i 1970, innstilling om 
ny organisasjonsform. innstillingen ble behandlet på landsmøtet i 1971, men lands-
møtet fattet kun vedtak om at styret skulle arbeide videre med organisasjonsformen og 
også vurdere eventuell tilknytning til andre organisasjoner. alternativene var selvsten-
dig forening for alle jordskiftekandidater med lønnet sekretær, eller full tilknytning til 
Nlf. Økonomiske kalkyler viste to ting: stor kontingentforhøyelse eller nedtrapping 
av den faglige og kollegiale virksomhet. videre en forutsetning at jordskiftekandida-
tene utenfor jordskifteverket gikk med. 
 i 197� kom representanter for styrene i Nlf og NJls fram til en konkret sam-
arbeidsavtale. det gjaldt kontaktmøter i relasjon til høgskolens ledelse, felles infor-
masjon til studentene, åpent for dobbeltmedlemskap («fagmedlem») med redusert 
kontingent og formidling av fullt medlemskap når bare den andre organisasjonen har 
forhandlingsrett. videre forutsettes gjensidig representasjon på årsmøtene. 
 i 197� vedtok landsmøtet enstemmig de foreslåtte endringer av vedtektene. i for-
målsparagrafen ble tilknytningen til jordskifteverket byttet ut med «samarbeide med 
andre organisasjoner …», og medlemsbetingelsene for opptak og styrerepresentasjo-
nen ble utvidet til alle medlemsgrupper. «fagmedlemmene» ble sikret styrerepresen-
tasjon. 
 i 1975 godkjente landsmøtet styrets vedtak om å gå inn for å være med på å utgi en 
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felles NlH-kandidatmatrikkel. fellesmatrikkelen ble utgitt i 1981 og omfattet årene 
19��–74. et supplementshefte ble utgitt samtidig for jordskiftekandidatene og omfat-
tet årene 1900–�0 og 1976–80. førsteamanuensis gunnar Balle samlet inn opplysnin-
gene og redigerte matrikkelen over jordskiftekandidatene. 
 landsmøtet på lillehammer i 1976 påla styret å utrede den framtidige organisa-
sjonsstruktur for jordskiftekandidatene. 
 landsmøtet på klekken i 1977 ga styret mandat til å forhandle videre med Nlf 
innenfor en ramme hvor foreningen «beholdt sin selvstendige organisasjonsstatus et-
ter vedtektene med forhandlingsrett …».
 foran landsmøtet på geilo i 1978 forhandlet representanter for styrene i Nlf og 
NJls seg fram til en avtale om betinget sammenslutning. dette ble forkastet av ho-
vedstyret i Nlf. skuffelsen var stor så vel hos våre forhandlere som i Nlfs sekretariat 
og ledelse. landsmøtet konstaterte at forhandlingene om betinget medlemskap i Nlf 
ikke hadde ført fram, men at en for framtiden skulle samarbeide fra sak til sak.
 landsmøtet vedtok videre å endre foreningens navn til Norges Jordskiftekandidatfo-
rening (NJKF). formålet var å gjøre foreningen mer åpen for alle jordskiftekandidater. 
foreningen har således siden opprettelsen av fylkeskartkontorene fra 1977 også hatt 
forhandlingsrett for våre medlemmer ved disse kontorene, og for noen få enkeltstil-
linger. i alt har foreningen forhandlingsrett for omtrent halvparten av sine ca. 400 
medlemmer. den andre halvparten er såkalte «fag-medlemmer» (gruppe ii), studen-
ter (gruppe iii) og pensjonister.
 vedtektene ble språklig justert sist på landsmøtet i 1979. samtidig fikk jordskifte-
studentlaget ved NlH en fast representant i styret. 
 stikkord for noe av virksomheten i de seinere år er: Øket aktivitet i forholdet mel-
lom primærforeningene og hovedsammenslutningen (el/af) i årlige eller perma-
nente forhandlinger med staten, forberedelser til nytt lønnsregulativ fra midten av 
1970-årene, samarbeidsordningen med samarbeidsutvalg og nye kontaktformer med 
staten senere. sterke engasjement og meningsbrytinger i utformingen av nye lover og 
justeringer av eksisterende lover og forvaltningsordninger.
 oppretting av økonomisk kartverk og jordregister med uklare retningslinjer og 
varierte ad hoc-løsninger, med kompetansestrid og misforståelser både før en fikk 
fylkeskartkontorene og etter at de var etablert, strandplan og senere fjellplanlov som vi 
sa ikke kunne fungere før den ble prøvd, engasjement i den generelle planleggingslov, 
veglov og ikke minst den nye jordskifteloven og delingsloven – foruten en rekke andre 
lover og forvaltningssaker av betydning for våre medlemmer. 
 sentralt har også koordineringen av landbruksetatens virksomhet stått og står for 
jordskifteetaten, og svært omstridte løsninger lanseres. 
 foruten Nlf er Norges karttekniske forbund vår nærmeste samarbeidspartner. 
våre landsmøter har både i 197� og i 198� vært kombinert med kartdagene. vi har 
samarbeidsavtale med Nktf om tidsskriftet «kart og Plan». 
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1.9 Kart og Plan 

utviklingen av tidsskriftet har fulgt utviklingen av foreningen fra starten i 1908. den 
har vært særlig sterk i de siste 15–�0 årene, også når det gjelder tidsskriftet. i 1964 ble 
tanken om et felles fagtidsskrift innen fagområdene landmåling, jordskifte og planleg-
ging tatt opp mellom foreningen og forløperen for Nktf, Norsk oppmålingsteknisk 
forbund. ideen om et tidsskrift med navnet kart og PlaN ble lansert i tidsskriftet 
nr. 1 1964 av daværende sekretær i forbundet, Bjørn unneberg. et prøvehefte av tids-
skriftet som da bar navnet Norsk tidsskrift for jordskifte og landmåling, nr. �, 1964, 
som fikk undertittelen kart og PlaN, ble utgitt i samarbeid mellom de to orga-
nisasjonene og distribuert til medlemmene i forbundet i tillegg til egne medlemmer 
og øvrige abonnenter. daværende førsteamanuensis sverre Øvstedal var redaktør av 
tidsskriftet fra 1965–1966 da førsteamanuensis gunnar Balle ble valgt til redaktør. 
opptakten til et utvidet tidsskriftssamarbeid var tatt opp av Øvstedal. samarbeidet 
om tidsskriftet ble grundig drøftet i foreningen i de kommende år.
 landsmøtet i 1970 vedtok navnet kart og PlaN som tidsskriftets nye navn og 
fra 197�, da tidsskriftet gikk over til et noe større format tilsvarende det svenske sou-
formatet som resultat av det nordiske tidsskriftsamarbeidet, ble det innledet et forma-
lisert samarbeid med Norges karttekniske forbund som var stiftet �0.5.1969.
 i 1970-årene er samarbeidet utviklet videre, medlemstallet har økt i begge organi-
sasjoner og opplaget for tidsskriftet har økt fra i underkant av 1000 til �700. det dist-
ribueres i dag til ca. 1900 medlemmer og til ca. 800 abonnenter og bytteforbindelser i 
inn- og utland.
 gjennom egne spalter i tidsskriftet gis det løpende informasjon om faglig virksom-
het, nasjonalt, nordisk og internasjonalt ellers. tidsskriftet har særlig i løpet av de siste 
10–15 årene utviklet seg fra det opprinnelige etatsorganet «tidsskrift for det norske 
utskiftningsvæsen» til et tidsmessig og anerkjent fagtidsskrift nasjonalt og internasjo-
nalt med nyttig informasjon på våre fagsektorer. dette skyldes i stor grad redaktøren 
gjennom de siste 17 år, gunnar Balle, som sammen med medarbeidere har redigert 
tidsskriftet i disse årene. for sin store innsats for tidsskriftet og for foreningen for 
øvrig, særlig i nordisk og internasjonalt samarbeid, var det derfor naturlig at han ble 
utnevnt til æresmedlem på landsmøtet i 198�.
 tidsskriftet kart og Plan er for mange foreningens ansikt utad. 

1.10  Internasjonalt samarbeid 

På landsmøtet i 1969 fikk styret fullmakt til å melde foreningen inn i FIG (federation 
internationale des géornètres), og dette ble gjort samme år. våre nordiske kolleger 
hadde også lenge gått inn for å få oss med, og enkeltpersoner fra Norge hadde deltatt 
i fig-kongressene over lang tid.
 styret oppnevnte kommisjonsmedlemmer fra Norge i alle ni fig-kommisjoner og 
i det internasjonale sekretariat o.i.C.r.f. i Nederland. (Cadastre and land records). 
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 senere ble det inngått avtale med Norges Karttekniske Forbund om så vel oppnev-
ning som representasjon i fig. det ble i 197� videre inngått avtale mellom forbundet, 
Ngo og vår forening om koordinering av det faglige internasjonale samarbeid med 
oppnevning av et felles utvalg. samtidig opprettet vår forening internt et eget fig-
sekretariat ved NlH med et fig-utvalg underlagt foreningens styre. dette er senere 
utviklet til et felles fig-sekretariat mellom foreningen og Nktf. sekretariatet der har 
fra starten vært førsteamanuensis gunnar Balle. 

� dei siste �5 åreNe (tidsrommet 198�–�007)

2.1 Norges Jordskiftekandidatforening går inn i Norske Sivilingeniørers 

Forening (NIF)

organisasjons- og tilknytingsspørsmålet hadde stått sentralt i NJkf sidan 1960-talet. 
styret var i 198� under eit forsiktig press frå af (akademikernes fellesorganisasjon). 
det var tydeleg at foreninga ikkje kunne overleve som sjølvstendig forening. 
 i 198� innleia styret sonderingar med Nlf (Norsk landbruksakademikerforbund) 
om samarbeid. intensjonane til styret var å behalde NJkf som ei faggruppe med rygg-
rad til å fortsetje utgjeving av kart og Plan og det internasjonale samarbeidet. sonde-
ringane med Nlf gav lite forhåpningar om dette. det var ei rekke møter med Nlf i 
198�–8� som ikkje førte fram. dette resulterte i at styret i 1984 etablerte kontakt med 
Nif (Norske sivilingeniørers forening). det var generalsekretær slungaard som førte 
samtalene for Nif. for NJkf stod sigurd klepp sentralt. Han hadde vore formann i 
NJkf sidan 1981. samtalene med Nif var langt meir positive enn det som hadde vore 
tilfelle i forhold til Nlf. eit forhold som spelte inn var at mange jordskiftekandida-
tar etter søknad hadde vorte opptatt som medlem i Nif. drøftingane førte til at det 
1�.04.1985 vart inngått ein intensjonsavtale mellom NJkf og Nif. denne avtalen vart 
lagt fram for og godkjent av hovedstyret i Nif �0.4.1985.
 På årsmøtet 7.–8.10.1985 i trondheim hadde det møtt fram mykje folk, og det vart 
gjort eit einstemmig vedtak om tilslutning til styrets vedtak om å gå inn i Nif, under 
føresetnad om å få etablert ei eiga faggruppe som tok i vare kart og Plan og det inter-
nasjonale arbeidet i fig, og det nordisk samarbeidet. i kjølvatnet av landsmøtevedta-
ket vart det gjennomført uravstemming som stadfesta årsmøtet sitt vedtak.
 Norges Jordskiftekandidatforening vart formelt oppløyst �1.1�.1985 og gjekk inn 
i Nif frå 1.1.1986. det vart for forhandlingssamanheng etablert to nye etatsgrupper i 
Nif; for Jordskifteverket og for kartverket. faggruppa fekk namnet Norges Jordskifte-
kandidatforening, fagleg gruppe av Nif. det gamle styret fungerte som interimsstyre 
nokre månader inn i 1986, då vart det gjennomført nyvalg i den nye faggruppa. aar-
stein Waade vart vald som den første leiaren i den nye faggruppa. 
 etter avtalen med Nif hadde NJkf som faggruppe som oppgåve å arbeide med alle 
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dei fagspørsmål som låg innanfor faggruppa sine interesseområde. faggruppa skulle 
delta i Nif si etterutdanningsverksemd og vere med og påverke denne. årsmøtet kun-
ne kombinerast med inntektsgjevande kurs. faggruppa skulle vere ansvarleg utgjevar 
av kart og Plan. det var vidare ein føresetnad at jordskiftekandidater som var Nif-
medlemmer, automatiske skulle verte medlem av faggruppa. andre Nif-medlemmer 
som hadde interesse for NJkf sitt fagområde, kunne stå som medlem av faggruppa. 
som ein del av «pakken» gjekk geodet- og topografforeninga i Ngo (i dag statens 
kartverk) inn i Nif. det var ein føresetnad at medlemskapet i fig fortsette etter dei 
same prinsipp som før, dvs. at medlemskontingenten vart delt mellom NJkf og Norges 
karttekniske forbund (i dag geoforum). det var også ein føresetnad at NJkf deltok 
som før i det nordiske landmålarsamarbeidet. utgiftene til nordisk og internasjonalt 
arbeid skulle dekkast gjennom det tilskotet som Nif gav til foreninga. rekneskapste-
nester, føring av medlemsregister og kontakt med enkeltmedlemmer skulle ivaretakast 
av Nif sitt sekretariat. studentmedlemskap ved NlH skulle organiserast på same måte 
som studentmedlemskap for øvrig i Nif. Nif skulle ivareta alle medlemmers interes-
ser fullt ut ved forhandlingar om løns- og arbeidsvilkår. 
 det vart 9. januar 1990 underteikna retningslinjer for samarbeidet mellom NJkf 
og Nif, av leiar i NJkf sverre Øygard, og president i Nif einar Bjorbæk. denne av-
talen ligg framleis til grunn for samarbeidet mellom NJkf og tekna. fram til 1994 
hadde vidar storvik og åse fjellby ansvaret for dei administrative oppgåvene i Nif. 
frå 1994 er det else dahl som har vore NJkf sin sekretær i tekna. Ho har hatt ansva-
ret for rekneskapsfunksjon, administrative sekretærfunksjonar og medlemsregisteret. 
else dahl utfører også dei administrative oppgåvene i samband med foreninga sine 
kurs og konferansar. 

2.2 Nordisk og internasjonalt samarbeid

det nordiske samarbeidet som professor Wiiala tok initiativ til ved den nordiske land-
målarkongressen i 1956, har vore fundamentet for NJkf sitt internasjonale arbeid og 
nettverk også i dei siste �5 åra. det har vorte arrangert årlege nordiske ombudsmanns-
møter, og desse har vanlegvis vorte arrangert over � dagar i månadsskiftet juli/august. 
kvart land deltar med ombudsmann, viseombudsmann og tidsskriftsredaktør, og dei 
nordiske foreningane som inngår i dette samarbeidet er sveriges lantmätareförening, 
den danske landinspektørforening og maanmittausinsinöörien liitto ry/lantmäteri-
ingenjörernas förbund rf., i tillegg til NJkf. føremålet med dei årlege ombudsmanns-
møtene er å knyte nettverk og utveksle informasjon mellom foreningane, og å førebu 
dei nordiske landmålarkongressane. Nordiske landmålarkongressar har vorte arran-
gert i gävle i 1984, tammerfors i 1988, københavn i 199�, Bergen i 1996, stockholm i 
�000, og i Järvenpää i �004. Nytt for dei siste nordiske kongressane er utdeling av den 
nordiske kongressprisen. ved kongressen i �004 utpeika kvart land ein nordisk kon-
gressprisvinnar. Norsk prisvinnar var einar Hegstad, for hans doktorgradsavhandling 
Om eiendomsregistrering. 
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 NJkf vart medlem av fig i 1969. i 197� vart det inngått avtale mellom NJkf, Nor-
ges geografiske oppmåling (Ngo) og Norges karttekniske forbund (Nktf) om sam-
arbeid om arbeidet i fig. det vart oppretta ein komité for dette arbeidet; den norske 
fig-komiteen. komiteen hadde sju medlemmer. i tillegg til tre representanter for NJkf 
og tre representanter for Nktf hadde statens kartverk ein representant i denne ko-
miteen. i 1987 arrangerte NJkf i samarbeid med Nktf fig PC-møte 1987, dvs. fig 
Permanent Committee meeting i oslo (sandvika) �1.–�6. juni. dette var eit svært godt 
PC-møte som oppnådde mykje ros frå dei sentrale leiarane i fig. foreningane etablerte 
eit felles budsjett til bruk for innsats i fig. til kvar kongress frå 1986 til �00� fekk den 
norske fig komiteen utarbeidd ein nasjonalrapport for distribusjon på kongressen. 
sverre steen var redaktør for dei fleste av nasjonalrapportane. Nasjonalrapportane vart 
finansiert ved sponsorstøtte frå bransjen. 
 Helge onsrud og gunnar Balle har vore sentrale personar i den norske fig ko-
miteen, som respektive formann og sekretær. Noreg har hatt formannskapet i ein av 
fig sine kommisjonar, ved at Helge onsrud var formann i kommisjon � i perioden 
1994–1998. rundt tusenårsskiftet fekk geoforum (Nktf skifta namn på 1990-talet) 
vanskeleg økonomi, og eit felles budsjett var ikkje mogleg å få til. den norske fig ko-
miteen hadde derfor svært redusert aktivitet over fleire år. i september �005 vart det 
inngått ein ny avtale mellom NJkf og geoforum. etter denne avtalen har foreningane 
framleis eit samla medlemskap i fig, men har ikkje eit samla budsjett for aktivitetar 
mot fig. geoforum utpeikar delegater til kommisjonane �, 4, 5 og 6, medan NJkf 
har ansvaret for å utpeike delegater til kommisjonane 1, �, 7, 8 og 9. kvar organisasjon 
utpeikar to delegater til generalforsamlingane i fig. fagsekretariatet i NJkf er felles 
kontaktpunkt mot fig-kontoret i københamn.

2.3 Kart og Plan

gunnar Balle var redaktør for tidsskriftet gjennom �4 år – frå 1966 til �000. gunnar 
Balle utvikla tidsskriftet til å verte ein institusjon på fagfeltet, og opplevde ein opplags-
auke få redaktørar er forunnt, frå eit opplag på �00 i 1966 til ��00 i �000. i 1991 vart 
det innleia eit samarbeid med universitetsforlaget om utgjeving. Profesjonelt nådde 
tidsskriftet eit nytt nivå i 1997, då det vart innført referee-ordning som i dag gjer det 
mogleg å tilby vitskapleg vurdering frå eit utval av vitskapleg kompetente personar av 
artiklar for dei forfattarar som ynskjer dette. Per kåre sky etterfølgde gunnar Balle 
som redaktør frå nr. �, �000 og ut �00�. inge revhaug tok over redaktørfunksjonen frå 
nr. 1, �00�. frå nr. 1, �00� overtok også fagbokforlaget som utgjevar av tidsskriftet.

2.4 Nytt medlemsblad – Meldingsbladet

foreninga hadde registrert at stillingsannonsar hadde vorte ei viktig inntektskjelde for 
foreningane i våre naboland. det vart med jamne mellomrom rykka inn stillingsan-
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nonsar i kart og Plan, men tidsskriftet var ikkje eigna til denne type annonsering på 
grunn av den lange trykketida. Berre eit fåtal stillingsannonsar fann derfor vegen til 
kart og Plan. styret vedtok derfor i 1997 å gje ut eit medlemsblad med lettare nyheits-
stoff. dette skulle ikkje konkurrere med kart og Plan som skulle innehalde meir tunge 
faglege artiklar. det vart lagt til grunn at medlemsbladet skulle vere sjølvfinansierande 
gjennom stillingsannonsar. Bladet skulle kome ut kvar månad, med unntak av juli som 
skulle vere «bladfri». det første nummer av medlemsbladet kom ut i desember 1997 
under namnet Meldingsbladet, med fagsekretær kjell Blomseth som redaktør. Bladet 
er i �007 inne i sin 10. årgang.

2.5 Etablering av fagsekretariat og namneskifte

fram til 1996 hadde alt fagleg arbeid i foreninga vore dugnadsbasert. for å få opp 
aktivitetsnivået på det faglege arbeidet vart det i 1997 vedteke å tilsetje ein fagsekretær. 
kjell Blomseth vart tilsett som foreninga sin første fagsekretær i ein �0 % stilling. Han 
var tilsett frå 1.5.1997 fram til 1.7.�001. oppgåvene omfatta utarbeiding av faglege no-
tat og høyringsuttaler, planlegging og gjennomføring av kurs og foreninga sitt årlege 
arrangement areal og eigedom, samt kontakt med studentar. Meldingsbladet vart star-
ta opp med fagsekretæren som redaktør. aktivitetsnivået auka stadig, og i �001 vart 
fagsekretaritatet utvida til 40 % av full stilling, fordelt på to personar. solveig moen 
etterfølgde kjell Blomseth, og Øystein ringen kristoffersen var fagsekretær � frå �001 
til �00�. Øystein Bjerva var fagsekretær � frå �00� til �006. ved årsskiftet �006/�007 
har foreninga to fagsekretærar knytt til advokatfirmaet Nidaros da i trondheim. ad-
vokat Hilde Wahl moen er fagsekretær; advokat og jordskiftekandidat solveig moen 
leiar fagsekretariatet. 
 ved årsskiftet �00�/�004 skifta Nif (Norske sivilingeniørers forening) namn til 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. NJkf sitt namn vart derfor endra til Nor-
ges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Tekna.

2.6 Pristildelinger

Norges Jordskiftekandidatforening fekk tildelt prisen årets faglige gruppe i Nif i �00�. 
dette var første året Nif tildelte ein slik pris, og NJkf fekk diplom og klubbe. i grunn-
gjevinga for å tildele NJkf prisen er det framheva at Foreningen utarbeider årlig ar-
beidsprogram og budsjett, og at dette blir fulgt opp på en god måte. Det skrives av forenin-
gen en omfattende årsmelding, hvor aktivitetene omtales i forhold til planer og budsjett.
 i �005 delte foreninga for første gong ut Studentpris og Fagpris. etter retningslinjer 
vedtatt av styret skal studentprisen gis til en student ved Universitetet for Miljø og Bio-
vitenskap (UMB). Studentprisen gis til en student som gjennom sitt faglige arbeid ved 
UMB har utmerket seg eller på annen måte har utmerket seg ved sin innsats ved UMB. 
fagprisen skal gis til en person, bedrift eller organisasjon som gjennom sin person eller 
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sitt arbeid har gjort en ekstraordinær innsats innen foreningens fagfeltet og/eller har bi-
dratt til positiv medieomtale av de fagområder som ivaretas av foreningen, og/eller har 
synliggjort foreningens arbeid på en positiv måte.
 NJkf har delt ut prisene to gonger. studentprisen er tildelt liv trongmo og irene 
runningen. fagprisen er tildelt Helge onsrud og magne reiten.

2.7 Sterk medlemsauke

i 1984 hadde foreninga tre grupperingar med medlemmer: Gruppe 1 var medlemmer 
med full forhandlingsrett. dette var jordskiftekandidatar i Jordskifteverket og ved fyl-
keskartkontora. Gruppe 2 var tilsett i andre etatar. kontingenten var for desse sterkt 
redusert, og NJkf hadde ikkje forhandlingsrett for desse medlemmene. medlemmene 
i denne gruppa fekk kart og Plan og invitasjon til å delta på landsmøta. Gruppe 3 var 
studentar. i 1984 hadde NJkf totalt �7� medlemmer: tre æresmedlemmer, 177 gruppe 
1-medlemmer, 14� gruppe �-medlemmer (dvs. utan forhandlingsrett) og �� gruppe 
�-medlemmer samt 18 pensjonistar. Pr. 1.1�.�006 har foreninga 10�8 medlemmer: 
8�6 yrkesaktive medlemmer, 1�0 studentmedlemmer og 94 pensjonistar. foreninga 
har altså bortimot tredobla medlemstalet sidan foreninga gjekk inn i Nif i 1985. tre av 
fire yrkesaktive medlemmer er tilsett i offentleg verksemd. Jordskifterettene og statens 
kartverk er i �006 dei største arbeidsgjevarane for medlemmer i NJkf. foreninga har 
to æresmedlemmer, Øyvind strand og gunnar Balle.

2.8 Oversikt over formenn i foreningene 

Utskiftningskandidaternes Landsforening (1907–1924)

1907–191� albert Berg
191�–1914 Jonas e. mossige
1915–1916 lars loe 
1917–19�0 albert Berg
19�1–19�� lars eknes
19��–19�� Jonas kloster

Utskiftningsformænnenes Landsforening (1913–1924)

191�–1916 Carl Johan Bjørseth
1917–1919 andreas elgsaas
19�0–19�0 albert Berg
19�0–19�4 a. engebrethsen, gerhard grønningsæter

Utskiftningsfunksjonærenes Landsforening (1924–1952)

19�4–19�5 gerhard grønningssæter 
19�6–19�7 ivar s. torvik
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19�8–19�9 lars eknes
19�0–19�1 Jonas kloster
19��–19�� thorleif P.P. spilling
19�4–19�9 kristian Bjørgul 
1940–1941 erling Øyehaug
1946–1949 erling Øyehaug
1950–195� lars matre

Norges Jordskiftedommer- og  
Landmåler-samband (1952–1978) (navneendring)

195�–195� Johan dehli
1954–1954 lars matre
1955–196� lorents rygg
1964–1965 anders rongen
1965–1967 odd søfteland
1968–1970 Håkon ulvestad
1971–1978 Øyvind strand

Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) (1978–1985) 

1979–1980 Bjørn vatten
1981–1986 sigurd klepp

Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) faglig gruppe av NIF (1986–2007)5

1986–1987 aarstein Waade
1988–1996 sverre Øygard
1997–�007 leiv Bjarte mjøs 

2.9 Redaktører av tidsskriftet

Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen (1908–1952)

1908–191� albert Berg
191�–1914 Jonas e. mossige
1915–1916 lars loe
1917–19�0 albert Berg
19�1–19�� lars eknes
19��–19�� Jonas kloster
19�4–19�5 andreas elgsaas
19�6–19�� Jonas kloster

5 Nif skifta ved årsskiftet �00�/�004 namn til tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening.
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19�4–1947 lars loe
1948–195� knut J. moen

Norsk tidsskrift for jordskifte og landmåling (1952–1969)
195�–1955 knut J. moen
1956–1965 sverre Øvstedal
1966–1969 gunnar Balle

Kart og Plan (1970–

1970–�000 gunnar Balle
�000–�00� Per kåre sky 
�00�–�007 inge revhaug




