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1. Landskap i kulturminneforvaltningen, “nivåer”, 

begreper

2. Den europeiske landskapskonvensjonen + strategi

3. Pbl og analysemetoder

4. Kulturminnelov, naturmangfoldlov, verdensarv

5. Satsinger og prosjekter

– Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

– Samarbeid med landbruket, Utvalgte kulturlandskap

– m.m.



Kulturminner: 

Alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 
knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til

Kulturmiljøer: 

Områder hvor kulturminner inngår som 

del av en større helhet eller sammenheng

Landskap: 

Den helheten kulturmiljø og naturmiljø 

inngår i. 

O. Puschmann

E-hus, Vega

Bud, Fræna Foto: Oskar Puschmann

Helgøya i Mjøsa Foto: Oskar Puschmann

Tre «nivåer»



Tidsdybden i 

landskapet

• Vekslende bruk gjennom 

12 000 år 

• Spor fra ulike

tidsperioder ligger side om 

side 

• ”Lese” historien i 

landskapet

Tegning: Karl Fredrik Keller



NATUR    KULTUR

• Alt landskap har både et naturinnhold og et kulturinnhold

• Alt landskap er en helhet av det naturgitte og det 

menneskeskapte

Høyfjellet                                    Jordbrukslandskapet                               Storbyen

Ragnhild Hoel Ragnhild Hoel



• Kulturlandskap: Alt 

landskap som er påvirket 

av menneskenes aktivitet 

gjennom tidene. Brukes 

særlig om 

jordbrukslandskapet.

• Naturlandskap: Setter 

søkelyset på 

landskapsformene og 

landskapets geologiske 

og biologiske innhold, 

ofte i områder der 

kulturinnslagene er lite 

synlige. 
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”Uberørt natur ” eller 

rene naturlandskap - en 

illusjon!

Suldal, Rogaland, 1982

• Stølsvoller

• Stølshus

• Steingjerder

• Rydningsrøyser 

• Stølsveier 

• Stier

• Varder 

• Klopper 

• Bruer 

• Vad 

• Løypestrenger

• Utløer 

• Stakktufter

• Utslåtter

• Tufter 

• Hellere 

• Naust 

• Jaktbuer

• Jervefeller 





«Biologiske kulturminner»

Willy Haraldsen

Oskar Puschmann

Ragnhild Hoel, RiksantikvarenOskar Puschmann

Leif Hauge



Den europeiske 

landskapskonvensjonen (2004)

• "Landskap" betyr et område, slik folk oppfatter det, 

hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og 

samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige 

faktorer



• Mål: fremme vern, 

forvaltning og planlegging

• Omfatter alt landskap, alle 

landskapstyper

• Vektlegger folkelig 

engasjement og 

medvirkning

• https://www.regjeringen.no/no/tema/pl

an-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/internasjonalt-

plansamarbeid/landskapskonvensjonen/

id410080/

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/internasjonalt-plansamarbeid/landskapskonvensjonen/id410080/


Felles strategi for arbeid med landskap

1. Styrke landskapsarbeidet i 

kommunene

2. Utvikle god 

landskapsforvaltning i 

samarbeid med viktige 

arealbrukende sektorer

3. Øke befolkningens 

bevissthet og engasjement i 

forhold til landskapet

4. Styrke den faglige basis og 

landskapsperspektivet i 

miljøforvaltningen

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Landskap/Felles-landskapsstrategi

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Landskap/Felles-landskapsstrategi


Plan- og 

bygningsloven

• § 3-1b sikre (…) 

kvaliteter i landskapet 

og vern av verdifulle 

landskap (…) 

• Hovedverktøy: 

Hensynssoner og 

generelle 

bestemmelser
Juni 2015



2010 2013

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen


Veiledere landskapsanalyse

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Landskap/Landskapsanalyse

2010 2011 2015

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Landskap/Landskapsanalyse


4. juli 2016Navn på foredragsholder Side 16

Konsesjon til Lista vindkraftverk til tross for 

nei fra en samlet miljøforvaltning



Sentrale begreper:

• Avgrense delområde  

• Velge «flyhøyde»

• Fastsette 

landskapskarakter

Registreringstema:

• Landformer og vann

• Vegetasjon

• Arealbruk og bebyggelse

• Kulturhistorien i 

landskapet

• Kulturelle referanser

• Romlig-estetiske forhold



Landskapskarakter

• er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom 

et områdes naturgrunnlag , arealbruk, historiske 

og kulturelle innhold, romlige og andre sansbare 

forhold som særpreger området og adskiller det 

fra omkringliggende landskap.
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Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE

• Veileder og kurs

• Fokus på kulturarv 

som ressurs for 

utvikling i byer og 

tettsteder

• Vektlegger 

medvirkning

2009

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-og-

steder/Kulturhistorisk-stedsanalyse-DIVE-analyse

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-og-steder/Kulturhistorisk-stedsanalyse-DIVE-analyse
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• Describe (beskrive) 
Hva forteller dagens landskap og omgivelser oss om 

stedets opprinnelse, utvikling og karakter?

• Interpret (fortolke) 
Hvilke forhold og karaktertrekk har hatt og har 

spesiell samfunnsmessig betydning - og hvorfor?

• Valuate (vurdere) 
Hvilke forhold og karaktertrekk har spesiell verdi i 

dag, hva er utviklingsmulighetene og 

endringskapasiteten?                      

• Enable (aktivere) 
Hva er handlingsrommet og hvordan kan prioriterte, 

historiske kvaliteter og ressurser forvaltes og 

utvikles?

Tidsserie fra Glommen, 

Falkenberg kommune, 

Sverige
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Kulturminneloven - kulturmiljøfredninger

Utstein, Rogaland. Foto: Riksantikvaren Sør-Gjæslingan, Nord-Trøndelag Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren.

Sogndalstrand, Rogaland. Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren Birkelunden, Oslo



Naturmangfoldloven

• Verneområder:

– Nasjonalparker

– Landskapsvernområder

– Naturreservater

• Utvalgte naturtyper

Stølsheimen landskapsvernområde Foto: Bergen og Hordaland Turlag Reinheimen nasjonalpark. Foto: Astor Furseth



Veileder om 

kulturminner i 

verneområdene

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjone

r/2015/Oktober-2015/Kulturminner-i-omrader-

vernet-etter-naturmangfoldloven/

2015 Kvernsteinslandskap i Selbufjellene i Skarvan-Roltdalen nasjonalpark. Foto: Tor Grenne og 

Gurli Meyer, NGU

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Oktober-2015/Kulturminner-i-omrader-vernet-etter-naturmangfoldloven/


Marit Bendz

Vestnorsk Fjordlandskap

Stranda hamnevesen

Verdensarv (Unesco)



Vegaøyan

Birger Lindstad, Riksantikvaren

Røros bergstad og Cicumferensen

Rørosmuseet

Arve Kjersheim, Riksantikvaren





Kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse



• Register over 

kulturhistoriske landskap 

av nasjonal interesse 

• Kunnskapsbase og 

forvaltningsverktøy for 

kommunene og 

sektorene i planlegging

• Skape større 

forutsigbarhet

• Samarbeid RA-regional 

kulturminneforvaltning
• http://www.riksantikvaren.no/Pro

sjekter/Kulturhistoriske-landskap-

av-nasjonal-interesse
30

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse


Foto: Oskar Puschmann

Samarbeidet med landbruket



SMIL og RMP

• SMIL – engangstiltak: 37 mill

kr til bygninger og andre 

kulturminner (2015)

• Regionale miljøprogram 

(RMP) – årviss skjøtsel: 

60 mill kr (inkl seter) – av 

disse 5 mill til automatisk 

freda og 7 mill til nyere tids 

kulturminner (2015)

Istandsatte bygninger og areal i Vadsø: Oskar Puschmann

Gjengrodd gravhaug, Lier i Buskerud © Kristoffer Dahle



Foto: Kari Stuberg, Landbruksdirektoratet
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Paradisgrenda, 

Rollag, 

Buskerud 

1992 og 2002
Foto: Oskar 

Puschmann, NIBIO



Gjuvslandslia, Hordaland                              Vest-Lista, Vest-Agder                             Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme

1948: NN, eier Per Edgar Gjuvsland             2007 og 2014: Oskar Puschmann, Ca 1940: NN

2011: Oskar Puschmann, NIBIO                  NIBIO 2015: Oskar Puschmann, NIBIO



Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

• Samarbeid og spleiselag mellom landbruks-, natur- og 

kulturminneforvaltning

• 22 områder

• Forvaltning basert på frivillige avtaler med grunneiere/brukere





Gjenåpnet beite Stråholmen, Telemark
Foto 2010 og 2015: Oskar Puschmann, NIBIO

Ryddet granskog, Søndre Årøy, Vestfold
Foto 2012 C A Erichsen. 

Foto 2015: Oskar Puschmann, NIBIO



Arkeologien i landskapet
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Nasjonalt program for landbruksbygg og 

kulturlandskap 2008-2012

http://landbruksbygg.no/18408

/18409/18412/

http://landbruksbygg.no/18408/18409/18412/


http://novavision.no/levende-landskap/

http://www.tilbakeblikk.no/

http://novavision.no/levende-landskap/
http://www.tilbakeblikk.no/

