Feltarbeid i Norge – Forhandlingsprosessens påvirkning på parters relasjoner
Temaet for masteroppgaven vår var parter i jordskifteretten, og hvordan relasjonene deres
ble påvirket av forhandlingsprosessen i forbindelse med bruksordning for vei etter jskl. av
1979 § 2 første ledd bokstav c. Hovedproblemstillingen var: Har forhandlingene om
bruksordning for vei bedret relasjonene mellom partene? Med forhandlingsprosessen mener
vi prosessen etter jordskifteloven av 1979 § 17 a annet ledd.

For å belyse hovedproblemstillingen, hadde vi tre delproblemstillinger. I første
delproblemstilling ble oppgaven vinklet mot utviklingen av relasjonene til partene. I andre
delproblemstilling undersøkte vi partenes oppfattelse av forhandlingsprosessen. Deretter
undersøkte vi i delproblemstilling tre, hvordan dagens bruksordning fungerer for partene.

Som en del av masteroppgave utførte vi intervjuer med parter som hadde deltatt i
bruksordningssaker for vei. Intervjuene ble gjennomført i Telemark, Hedmark og Trøndelag i
februar og mars. For å komme i kontakt med partene kontaktet vi først ulike jordskifteretter,
for å få tilsendt saker som var av relevans. Deretter kontaktet vi partene i form av brev, før vi
ringte de og forhørte oss om intervju. Vi var i kontakt med 62 parter og fikk intervjuet totalt
33 parter. Vi gjennomførte intervjuene stort sett hjemme hos partene.

Funnene viser at partens relasjoner blir påvirket både positivt og negativt av
forhandlingsprosessen. Årsaken er hovedsakelig at jordskifteretten skaper en arena hvor
partene kan møtes, på godt og vondt. Den positive påvirkningen for relasjonene skyldes rom
for diskusjoner på en saklig måte, slik at partene får forståelse for hverandres interesser,
samt at partene møtes og blir bedre kjent. De negative påvirkningene for relasjonene skyldes
synliggjøring av andre parters oppførsel og baktanker, slik at konflikter blir tilspisset. For
flertallet av partene er likevel relasjonene upåvirket av forhandlingsprosessen. Funnene våre
viser at bruksordningen, i ettertid av jordskiftesakene, har hatt en større positiv påvirkning
på relasjonene til partene, sammenlignet med forhandlingsprosessen. Bakgrunnen er at
ordningen medfører bedre samhold, på grunn av årsmøter og dugnader. Samtidig gir

vedtektene rammer for partene og fungerer som et grunnlag for videre samarbeid. I tillegg
medfører vedtektene færre konflikter, da de gir rammer for hva som er lovlig.

Vi besøkte flere flotte steder i løpet av feltarbeidet. Bildene nedenfor oppsummerer dette:

Vi ønsker å rette en stor takk til Tekna Samfunnsutviklerne for støtten i forbindelse med
feltarbeidet. Deres støtte har vært til stor nytte for å dekke reiseutgifter.

Skrevet av Marte Susanne Tveit Amlie og Berit Lillebudal Sandnes

