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«et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er 

et resultat av påvirkningen fra og samspillet 

mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer» 

  Den europeiske landskapskonvensjonen, Firenze, 2000 

• et område – en fysisk kategori, et areal 

• folk oppfatter – et perspektiv, en tenkemåte i 

forhold til å se sammenhenger og helheter 

• påvirkningen fra og samspillet mellom – en arena der 

mange aktører har ulike mål og virkemidler og hvor 

naturen også spiller inn 

Landskap 



Behov for landskapskunnskap i forvalting  

Anlegg / sektorinngrep 

• Småkraftverk 

• Kraftlinjer 

• Vindmølleparker 

• Veibygging / bruer 

• Naturbaserte anlegg for idrett og turisme 

 

Samordnet arealforvaltning 

• Kommuneplan – arealdel 

• Tettstedsutvikling 

• Strandsoneforvaltning 

• Landskap og reiseliv  

«landskapet er et vesentlig element i folks omgivelser, et uttrykk for mangfoldet 

i deres felles kultur- og naturarv samt et fundament for deres identitet» 

 

Vi trenger kunnskap om 

dagens landskap for å 

kunne planlegge og 

forvalte framtidige 

bærekraftige landskap 



Mange land, mange systemer 
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"a distinct, recognisable and consistent pattern of 

elements, be it natural (soil, landform) and/or human 

(for example settlement and development) in the 

landscape that makes one landscape different from 

another, rather than better or worse" 

  The Countryside Agency / Scottish Natural Heritage, 2001 

• Klart skille mellom beskrivelse av karakter og verdivurderinger 

• Klart skille mellom landskapskarakterområder og -typer 

• Skala er viktig 

• Deltagelse av publikum / brukere 

Landskapskarakter 



Nasjonalt referansesystem for landskap 

Referanseramme for å 

• beskrive egenskaper, status og endringer i landskapet 

• konkretisere begrep som særpreg, representativitet, 

sjeldenhet, gjenkjenningsverdi  

• bevisstgjøre i forhold til konsekvenser av endringer og 

mulige strategier/tiltak for forvaltning 

Landskapsregioner 

• enestående, geografisk avgrensede områder 

Landskapstyper 

• Forenkling / generalisering – fokusere på likheter 



Landskapskarakter 

Det totale 

landskapsbildet. 

(Ill: Gaute Sønstebø, NIJOS 1993)  

Vann og Vassdrag 

Innsjøer, fjorder og hav. 

Bekker, elver og fosser. 

Vannflate og strandlinje. 

Bebyggelse og tekniske anlegg 

Byer og tettsteder, spredt eller 

glissen bosetting. Linjestrukturer og 

veisystemer. 

 

Landskapets 

hovedform 

Storformen i landskapet. 

Landskapets småformer 

Berggrunn og løsmasser. 

Innredning av hovedformen 

med geologiske detaljer. 

Vegetasjon 

Naturlig og kulturpåvirket 

skog og annen vegetasjon. 

Strukturer og mosaikk 

Jordbruksmark 

Arrondering og arealbruk. 

Eng, åker og beitemark. 

Sterkt kulturbetinget utmark. 

Landskapskomponenter 



Hierarkisk system (skala = flyhøyde!) 

x-antall Landskapsområder (M 1: 50 000)  

   10 Jordbruksregioner (M 1: 2 mill.)  

   45 Landskapsregioner (M 1: 500 000)  

   444 Underregioner         (M 1: 250 000)  



Inndeling av Norge i 

444 underregioner var 

utgangspunkt for 

sammenstilling av 45 

landskapsregioner. 

 

Fra 1992 til 1996: 

Arbeidsmøter med 

hvert fylke (landbruk-, 

natur og kulturavdelinger) 

for å diskutere/justere 

grensene. 

 



Landskapsregion 20 

Kystbygdene på 

Vestlandet 

 

Landskapsregioner: 2 eksempler 



Atlantisk kystlynghei   

Steingjerder 

Gjødsla beiter ned mot sjøen    

Hus langs fjordkil  

Naustrekker  

Klart skille inn- og utmark   

Region 20 



Landskapsregion 23 

Indre bygder på 

Vestlandet  

 



Rekketun og fruktdyrking  

Trange dalfører   

Seterbruk  

Ferger, fosser og turisme   

Dype fjorder og hyllegårder   

Mildere jordbruksbygder   

Region 23 





Det nasjonale referansesystemets ulike 

geografiske nivåer.  Skala = flyhøyde! 



Jordbruksregioner

Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag

Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Sør-Norges dal- og fjellbygder

Sør- og Østlandets skogtrakter

Fjordbygder i Nordland og Troms

Fjellområdene i Sør-Norge

Skogsbygdene i Nord-Norge

Kysten i Troms og Finnmark

Fjellområdene i Nord-Norge

10 jordbruksregioner 





Tilskudd til hovedområde 

verdifulle kulturlandskap  

i RMP 2006, summert 

per jordbruksregion 
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Det nasjonale referansesystemets ulike 

geografiske nivåer.  Skala = flyhøyde! 



Landskapstypekartlegging 



Inndeling i landskapsområder og klassifisering i landskapstyper = godt          
grunnlag for utvikling av helhetlig planredskap - i tråd med landskapskonvensjonen 



Sjønære landskapstyper i Hordaland 

Samtlige sjønære områder i 
Hordaland ble inndelt i totalt 
272 landskapsområder 
 

Disse er klassifisert i 18 ulike 
landskapstyper fordelt på 4 
ulike landskapsregioner 



Bildeeks. LT 20-03 Ytre skjærgård 

Skjærgården i Austrheim kom. 



Bildeeks. LT 21-04 Våg og smalsundlandskap 

Toptingasundet- Lurosen, Lindås kom. 



Bildeeks. LT 22-02 Middels brede fjordløp 

Sørfjorden, Osterøy & Bergen kom. 



LT 23-03 Trange og dyptskårne fjordarmer 

Ulvikpollen, Ulvik kom. 



Landskapsdatabasen 
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Landskapsdatabasen 



Jordbrukslandskap under press  
lav 

middels 

høy 



Ulike data til ulike bruk 

• Landskapsregioner 

– Fokus på det unike 

– Lettforståelige 

– Identitet / tilhørighet 

– Bestandige rammer (visjoner/mål/endring) 

 

• Landskapsdatabasen 

– Fleksibelt system 

– Kan definere landskapstyper for ulike bruksområder 

– Analyser av sammenhenger / drivkrefter 

– Lett å oppdatere 

 



www.skogoglandskap.no 


