
Landskapstypekartlegging etter 
NiN 

Som underlag for beskrivelse av 
landskapskarakter og verdisetting 



Likheter NiN og DN/RA 

• Begge kategoriserer landskapet og avgrenser 
enhetlige ”delområder”. 

• Begge avdekker karakteriserende egenskaper som 
kan videreføres i en verdivurdering. 

 



Forskjeller NiN og DN/RA 

• NiN registrerer bare observatøruavhengige 
egenskaper, eller det vi har omtalt som ”umiddelbart 
opplevbare” egenskaper, og krever ingen 
lokalkjennskap/informantbruk. 

• DN/RA registrerer både observatøruavhengige og 
observatøravhengige egenskaper, forutsetter aktiv 
lokal deltakelse. 

 



Forskjeller NiN og DN/RA 

• NiN er best egnet for kartlegging av relativt store 
arealenheter. Viktige registreringer gjøres ved 
automatiserte prosesser og ved fjernanalyse. 

• DN/RA er best egnet for kartlegging av relativt små 
arealenheter. Et stort antall registreringer samles inn 
manuelt og med lokal deltakelse. 

 

 



Forskjeller NiN og DN/RA 

• NiN gir resultater som er best egnet for å synliggjøre 
”materiell landskapsvariasjon” og 
utviklingstendenser i landskapet i en regional og 
nasjonal skala. 

• DN/RA gir resultater som er godt egnet for lokal 
landskapsforvaltning, både bevaring, restaurering og 
utvikling. Metoden skaper lokalt engasjement og 
bevisstgjøring på ”eget landskap” 
(landskapskonvensjonen) 

 



Gjensidig nytte NiN og DN/RA 

• NiN kartlegging vil kunne gi mye og ”rimelig” 
informasjon om landskapet (også) lokalt, av 
betydning for landskapets karakterbeskrivelse, 
potensiale for opplevelse og verdifastsettelse etter 
DN/RA. 

• DN/RA gir veiledning om hvilke egenskaper ved 
landskapet som bør inngå i utviklingen av 
landskapstypene etter NiN. Særlig gjelder dette 
observatøruavhengige kulturkvaliteter.   

 

 



Eksempel på hvordan landskapskarakter kan beskrives i 
Nordlandsprosjektet med inspirasjon fra DN/RA 

• Typedefinisjonen fra NiN 

• Enkel analyse av typens utbredelse/fordeling 
lokalt/regionalt (typisk/sjelden) 

• Kartleggers vurdering av ”delområdets” egenskap som 
representant for typen (sterk/svak) 

• En strengt, skjematisk beskrivelse av stedlige kvaliteter 
(dominansforhold, tydelige objekter, romlig-estetiske 
forhold) 

• Endrings- og vedlikeholdsprosesser som er tydelig 
karakterdannende. 

 



Utfordring NiN-DN/RA 

• For at de to ulike analysemetodene skal kunne 
virke sammen innenfor en felles kontekst, er 
det helt avgjørende at begreper og 
meningsinnhold er avstemt.  

• Eksempel: Er det landskapskarakter som er planlagt 
beskrevet i Nordlandsprosjektet, eller er det noe annet 
fordi de relasjonelle egenskaper mangler? …eller er det 
kanskje riktigere at landskapskarakter ikke skal inneholde 
relasjonelle egenskaper, dvs. at DN/RA ikke bør bruke 
dette begrepet??? 

 


