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Europarådets landskapspris 2020-2021 
Forslag til kandidater fra Norge – frist 1. juni 2020 

 

Norge har via den norske delegasjonen i Strasbourg mottatt invitasjon til å delta i «European 

Landscape Convention - 7th Session of the Landscape Award of the Council of Europe 

(2020-2021)». Denne Europarådets landskapspris ble etablert i 2008 og deles ut hvert 2. år. 

Prisen har utgangspunkt i landskapskonvensjonen, som har som mål å fremme vern, 

forvaltning og planlegging av landskap, samt europeisk samarbeid på landskapsfeltet. 

 

Europarådets landskapspris skal belønne en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller 

regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra 

frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. Prisen 

skal gis til en politikk eller tiltak som kan tjene som eksempel for andre land, og som sikrer 

landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker 

landskapet. 

 

Hvert land som har ratifisert konvensjonen kan fremme en kandidat til Europarådets 

landskapspris. Utvelgelsen skal foretas av det ansvarlige departementet for oppfølging av 

landskapskonvensjonen. Kandidaten skal oversendes til Europarådet fra det ansvarlige 

departementet via det enkelte lands faste delegasjon i Strasbourg. I Norge er oppfølgings- 

og koordineringsansvaret for landskapskonvensjonen lagt til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 
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Side 2 
 

For å styrke kunnskapen om landskapskonvensjonen i Norge og øke bevisstheten om 

landskapet og dets materielle og immaterielle verdier er det nedsatt en interdepartemental 

arbeidsgruppe, ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne «landskaps-

gruppen» består av fagkoordinatorer fra seks departementer og fem direktorater/etater, som 

har viktige oppgaver i forhold til landskapsarbeidet. Den interdepartementale landskaps-

gruppen vil bistå i arbeidet med å velge ut en norsk kandidat basert på innkomne forslag. 

 

Landskapsgruppen ønsker for å få et bredest mulig grunnlag av kandidater, at fylkes-

kommunene, fylkesmennene, kommuner og relevante interesseorganisasjoner gir innspill på 

aktuelle kandidater de mener oppfyller Europarådets regler og kriterier.  

 

Det vises til vedlagte «Resolution CM Res. 2008/3 Landscape Award CoE», «Resolution CM 

Res. 20017/18 Landscape Award Alliance CoE» og «Application form - Landscape Award 

2020-2021». Her framkommer det hvilke regler som gjelder for deltakelse og dokumentasjon. 

Kort kan de viktigste kriteriene for nominasjon oppsummeres til at den politikk eller det tiltak 

(prosjekt) som foreslås må; 

 ha ført til konkret vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap 

 være et godt eksempel til etterfølgelse 

 bygge på aktiv deltakelse fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre 

aktører, og gjenspeile landskapets/konvensjonens kvalitetsmål 

 inneholde formidlingstiltak for å øke bevisstheten om landskap 

 være fullført og ha vært iverksatt/åpent for offentligheten minst tre år før det fremmes 

som kandidat 

 

Europarådet har også avgrenset konkurransen til at det kun er lokale og regionale 

myndigheter og frivillige organisasjoner som kan delta. Det innebærer at initiativet til 

prosjektet må ha sitt utspring hos en eller flere slike, men gjennomføringen kan involvere 

og/eller være finansiert med midler også fra andre aktører (EU, stat, private, mv.). 

 

Spennet i tiltak/prosjekter som har vært fremmet som kandidater fra de ulike landene har 

vært stort. Tidligere års kandidater og vinnere er samlet i en rapport, «European Landscape 

Convention - The Landscape Award Alliance of the Council of Europe (N°105)», som er 

tilgjengelig på Europarådets nettside. Det er også opprettet egne nettsider for prisen. 

 

For at «landskapsgruppen» skal ha tid til å evaluere og diskutere kandidatene, og at valgt 

kandidat i samarbeid med departementet skal kunne få utarbeidet en engelsk presentasjon 

av prosjektet, settes fristen for å sende forslag til 1. juni 2020.  

 

Det er ikke noe krav om at forslaget skal omfatte en fullstendig innsending i samsvar med 

Europarådets skjema, og forslaget kan oversendes på norsk. Forslaget må inneholde en kort 

https://rm.coe.int/european-landscape-convention-the-landscape-award-alliance-of-the-coun/168075f020
https://www.coe.int/en/web/landscape/landscape-award-alliance


 

 

Side 3 
 

presentasjon av den politikk eller det tiltak (prosjekt) som foreslås, og en begrunnelse for 

forslaget i forhold til kriteriene gjengitt over. Noen bilder som viser prosjektet bør også 

vedlegges. Lenker til eventuelle filmer, informasjons- eller presentasjonssider etc. som 

foreligger på nett bes også lagt ved. 

 

Forslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post; 

postmottak@kmd.dep.no innen fristen 1. juni 2020. Kontaktperson i departementet er         

Liv Kirstine Just-Mortensen, som kan nås via e-post; lkm@kmd.dep.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

 

Bjørn Casper Horgen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Arkitektnytt 

Kommunal Rapport 

Teknisk Ukeblad 

Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg 
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Side 4 
 

Adresseliste: 
 
Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Statens hus, 
Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fylkesmennenes 
fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
Norsk kulturarv Postboks 26 2684 VÅGÅ 
Norske arkitekters landsforbund Josefines gate 34 0351 OSLO 
Norske landskapsarkitekters 
forening 

Josefines gate 34 0351 OSLO 

Norske Parker ved sekretariatsleder 
Kristian Bjørnstad 

  

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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