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Henning Elmstrøm

Den danske Landinspektørforening har 
1 400 medlemmer, hvoraf 1 000 er er-
hvervsaktive. Medlemstallet vil i en år-

række stabiliseres på grund af stor afgang 
– pension – og en tilgang, som knap kan 
modsvare afgangen. Herefter forventes 

en svag stigning i medlemstallet.

Landinspektørforeningen har 
iværksat en revision/omlæg-
ning af hjemmesiden og søger 
også gennem nyhedsmails og 
Facebook at komme tæt på 
medlemmerne. Vi håber også 
på denne måde at styrke etab-
leringen af faglige fora.

uddannelse
Studenteroptaget i 2013 er 
forbedret til 48 nye studerende 
fordelt med 30 i Aalborg og 18 
i København. Denne opdeling 
fordrer en særlig indsats fra universitetets side for at sikre et højt 
fagligt niveau på uddannelsen. For lærerne er det belastende at 
undervise både i Aalborg og København.

Landinspektørforeningens bestyrelse har besluttet en særlig 
indsats for at modvirke frafald og vil arrangere faglige dage, møder 
med de studerendes bestyrelse og har en studenterrepræsentant 
i bestyrelsen.

Landinspektørforeningen støtter de studerendes aktiviteter og 
rejser i betydeligt omfang dels for at medvirke til et godt studiemiljø 
(lavt frafald) og dels for på sigt at sikre rekruttering til det faglige 
arbejde i foreningen. Vi opfordrer til at man for eksempel tager imod 
det italienske tilbud om gratis kursus i Lissabon i år. Vi opfordrer også 
til, at man allerede nu er opmærksom på CLGE Student meeting i 
forbindelse med INTERGEO i 2014. Mødet arrangeres fremover hvert 
andet år og vi håber på en stor nordisk delegation.

arbejdsmarkedet
Arbejdsløsheden er på 1,7 % 
(juni 2013) og har ligget tilsva-
rende lavt under hele krisen og 
det viser, at kandidaterne kan 
vandre fra den private sektor til 
den offentlige, hvor efterspørgs-
len har været stor.

Bestyrelsen har iværksat en 
indsats omkring branding og 
profilering af professionen i 
Danmark. Professionen er for lidt 
kendt og vores image bør ændres 
fra ”grønne gummistøvler” til den 

rådgivende funktion, de fleste landinspektører arbejder med i dag.
I Danmark er vi meget opmærksomme på EU’s arbejde om-

kring CPD (Continuing Professionel Development) og bestyrelsen 
er ved at forberede et udspil. Et bud er omkring 20 timer om året. 
Registrering og kontrol lægges hos den enkelte.

ejendOms- Og geOdata
Fra 1. januar 2013 er der indført ”Frie grunddata” i Danmark med 
store muligheder for at private firmaer kan udvikle services. Ind-
førslen er sket hurtigt og en række problemer omkring udnyttelsen 
af de tilgængelige data begynder at dukke op.

Tinglysningsreformen fra september 2009 er en succes med 
hensyn til Adkomst og Pant, hvor ekspeditionstiden regnes i sekun-
der. Derimod halter Byrderubrikken (servitutterne) ganske meget 
og der er uløste problemer omkring stedfæstelsen af servitutterne.
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