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Forord 
Det foreliggende notatet er utarbeidet på grunnlag av rapportutkast til 
pilotstudie for Västra Götaland ”Landskap i långsiktig planering”. I 
tillegg har undertegnede deltatt i workshops og befaring sammen med 
arbeidsgruppen, og på den måten kunnet følge utviklingen av 
pilotprosjekt fram til det første utkastet til rapport forelå sommeren 
2011. 
 
Materialet som foreligger er omfattende og faglig nyskapende gjennom 
arbeidsprosessen for å integrere flere sektorvise kunnskapsområder til 
tema landskap. Landskapsforståelsen som er nedfelt i Den europeiske 
landskapskonvensjonen, vil i mange fag- og forvaltningsmiljøer 
innebære en omstilling av tenkesett og praksis i arbeidet med landskap. 
Det er en utfordring å bringe sitt kunnskapsområde inn i en felles 
landskapsplattform.  – og ikke minst bringe tilbake ny omforent 
kunnskap om landskap tilbake til sitt eget fag- og myndighetsområde, 
og implementere kunnskapen i strategiske handlingsplaner, 
prosjektdesign og tiltak. 
 
Trafikverkets ambisjoner om både å ivareta landskapskvaliteter og 
videreutvikle dem gjennom godt planlagte infrastrukturtiltak, er 
nytenkende og kan bli nyskapende i praksis. Metodikken som er 
utviklet i pilotprosjektet i Västra Götaland, tar sikte på å legge 
grunnlaget for miljøvurdering av overordende, regionale strategier for 
dette. 
 
Notatet fra Aurland Naturverkstad søker å gi innspill til den framlagte 
metodikken, og peke på hvordan pilotstudien kan videreutvikles og 
anvendes i praksis. 
 
 
Aurland 01.10.2011 
 
 
Morten Clemetsen 
Aurland Naturverkstad AS 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn  
Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt i 2000 og introduserte en ny forståelse av 
landskapsbegrepet. Landskap ble definert som et område slik befolkningen oppfatter det1

 

 . 
Det var dermed ikke lenger opp de enkelte fagmiljø å definere landskapsbegrepet, enten det 
var geografer, landskapsarkitekter, arkeologer, arealplanleggere eller andre. Dette vil også få 
konsekvenser for hvordan landskapstemaet behandles i miljøkonsekvensvurderinger. 
Landskapskonvensjonen gir også befolkningen eierskap til landskapet, gjennom å gjøre det 
folks felles møteplass og samhandlingsarena. Landskapet betydning for det enkelte 
menneskes identitet og tilhørighet er også omfattet av landskapskonvensjonen. 

Med bakgrunn i et Regjeringsoppdrag, innledet Trafikverket i 2010 et pilotprosjekt for å 
utvikle en helhetsorientert metodikk for landskapskunnskap som kan legges til grunn for 
planlegging av infrastruktur- og miljøtiltak og konsekvensvurdering. 
 
I juli 2011 forelå første versjon av pilotstudie for ”Landskap i långsiktig planering”, som 
dette notatet bygger på. 
 
 
Intensjoner i pilotstudien; 

- Pilotprosjektet er utført i regional skala. Hovedsiktemålet har vært å finne fram til en 
arbeidsmetodikk som tar utgangspunkt i et helhetsperspektiv på landskapet (”arena”) 
og som gjør rede for landskapets utforming, egenskaper, funksjon, dynamikk og 
potensial.  

- Metodikken skal kunne nyttes som grunnlag for storskala infrastruktur planlegging og 
konsekvensvurderinger, og kunne fungere på ulike skalanivå fra det overordnede 
regionale ned til prosjektspesifikke detaljeringsnivå som omfatter både nyanlegg, drift 
og vedlikehold.  

- Metodikken som utvikles gjennom pilotstudien, skal legge til rette for tverrfaglige 
arbeidsmåter og kunne anvendes i kommunikasjon og medvirkning fra befolkningen. 

- Landskapsanalyseverktøyet som bygger på metodikken skal kunne benyttes i 
strategiske prosesser for å utvikle mål for landskapsutvikling (hva vil vi med 
landskapet?), på regionalt og lokalt nivå. 

- Pilotstudien søker å gi praktiske svar på hvordan man kan behandle viktige 
utfordringer som landskapskonvensjonen gir.  

 

                                                        
 
 
1 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm 
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Leveranser fra pilotstudien; 
I følge oppdragsbeskrivelsen skal prosjektet levere følgende: 

- Samlet, overordnet karakterisering av landskapet i Västra Götaland. 

- Identifisering av viktige miljøaspekter knyttet til landskapet 

- Tematiske regionale analyser av naturforhold, kultur(historisk) miljø og landskapets 
formegenskaper. Analysene skal knyttes til vurdering av planlagte infrastrukturtiltak i 
perioden 2010 – 2021 (Västra Götalandsregionen 2010)  

- Sammenstilling og samlet vurdering av tematiske analyser 

- Vurdering av infrastrukturplanens påvirkning på landskapet 

- Vitenskaplig metodebeskrivelse 

 
 

1.2 Mål for metodevurderingen 
I grunnlaget for dette metodeutviklingsprosjektet, ble det drøftet nytteverdien av å inkludere 
en vurdering av de metodiske valg som er foretatt underveis i arbeidet. I særlig grad ble det 
fokusert på arbeidsprosessen, de begreper som utvikles og benyttes og selve 
framgangsmåten det legges opp til. 
 
Metodebeskrivelse og vurderinger i dette notatet er foretatt på grunnlag av rapporten som 
omfatter de tre første punktene over, samt egne erfaringer ved å delta i enkelte arbeidsmøter 
gjennom høsten 2010 og vinteren 2011. 
 
Følgende forhold blir behandlet i dette notatet; 
 

 
 
 
 

- Jamføre den aktuelle metodikken som er utviklet med annen relevant internasjonal 
landskapsmetodikk. 

- Drøfte metodikkens relevans i forhold til strategiske vurderinger i 
transportplanleggingen 

- Påpeke begrensninger, brister og ny problem som knyttes til metodikken  

- Drøfte hvordan metodikken ivaretar sentrale mål og forpliktelser i henhold til Den 
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2 Metoder for overordnet landskapsanalyse 

2.1  Landskapsbegrepet  
Hva er landskap?  Skal man forstå og vurdere aktuelle metoder for landskapsanalyse, må det 
ligge en oppfatning av hva begrepet landskap rommer, til grunn. Det finnes en omfattende 
litteratur som drøfter opprinnelse og anvendelse av begrepet ”landskap” (f.eks Wylie 2007) I 
denne sammenheng skal vi nøye oss med å peke på den markante endringen i begrepsbruk 
som har utviklet seg de siste 50 årene.  
 
Kort oppsummert kan vi si at ”landskap” ble på 1960- 70 tallet oppfattet å være knyttet til 
steder og avgrensede områder med spesielt verdifulle natur- og kulturhistoriske kvaliteter og 
sammenhenger. Landskap ble ut fra dette betraktet som en sektorinteresse i 
miljøforvaltningen. 
 
Etter hvert ble begrepet utvidet til å omfatte større landskapssystemer som også inkluderte 
jordbrukets allmenne produksjonsområder. Forståelsen av at aktivt landbruk både kunne 
bidra til å ivareta tradisjonelle kulturlandskap og utvikle nye, attraktive landskap vokste 
gradvis.  Dette ble betydelig forsterket på 1980 – og 90-tallet gjennom omlegging av 
økonomiske støtteordninger til miljøtiltak og produksjon av fellesgoder som opplevelse, 
rekreasjon og tilgjengelighet. 
 
Med godkjenningen av Den europeiske landskapskonvensjonen i 2000, ble 
landskapsbegrepet løftet til å omfatte alle omgivelser. Landskapet omfattet hele vårt livsrom, 
også i hverdagssammenhenger. Samtidig ble betydningen av landskapets mange 
dimensjoner, som fortelling, som identitet og som prosess, vektlagt (Phillips 2004). 
 
Paul Selman (2006) har i boken ”Planning at the Landscape Scale” drøftet endringen i 
oppfatninger av landskapsbegrepet i planlegging og forvaltning. Hovedbudskapet er 
oppsummert i figur 1: 
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Figur 1  Skjematisk oppsett av hvordan landskapsbegrepet har endret innhold og betydning i 
forvaltningen gjennom de seneste ti-årene. Fra landskapsbilde som vernekategori, til 
landskap som ramme for samfunnsaktiviteter (arena).  (Selman og Knight 2006) 

 
Pilotprosjektet legger landskapskonvensjonens definisjon av begrepet landskap til grunn: 
 
”landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” 
 
Med endret forståelse av begrepet landskap, vil det nødvendigvis også være behov for å 
utvikle ny metodikk for landskapsanalyse til bruk i planlegging og 
miljøkonsekvensvurderinger. 

 

2.2  Landskapskarakteranalyse 
Kort oppsummert, har landskapsanalysemetodikken i dag tre hovedutfordringer; 
 

- Utvikle et ”språk” (begreper) som tar opp i seg endringene i forståelse av 
landskapsbegrepet fra visuell bildeoppfatning til integrert opplevelse (og innlevelse 
gjennom relasjoner og identitet) 

- Etablere en arbeidspraksis som løfter landskapsfokus fra sektorisert verneinteresse til 
felles arena for bærekraftig samfunnsutvikling 

- Utvikle en metodebasert arbeidsform som gir mulighet til å bruke landskapsanalysene 
som mobiliserings- og prosessverktøy,  

 
Med en vid definisjon av landskapsbegrepet, slik det er vist i kapittel 2.1., vil 
landskapsanalysen dekke flere faser.  Landskapskarakteranalyse er en av fasene, og er en 
sammenhengende prosess, men som består av to ulike operasjoner; 
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a) Landskapskarakterisering - bygger på identifikasjon og sammenstilling av kunnskap 

som kan dokumenteres og erfares, og som uttrykkes gjennom en samlet karakteristikk 
av et valgt område. Karakteriseringen bør være tilgjengelig i et allment språk Kan 
utføres uten et spesifikt formål.  

b) Landskapsvurdering – som er mer prosessrettet og direkte koplet til en planlegging, 
forvaltning og utvikling av landskap. prosess. Dvs at en søker relevant kunnskap 
gjennom landskapskarakteriseringen og knytter det til mål for landskapskvalitet. På 
det grunnlaget kan en vurdere (og styre) virkninger av strategier og planlagte tiltak i 
det aktuelle landskapet. 

 
Utfordringen er å finne en metodisk arbeidsform og et språk som er oversiktlig, allment 
forståelig og lett å kommentere på alle trinn i prosessen.  
 
Skala og tidsdimensjonen (horisontal og vertikal dynamikk) vil være særlig utfordrende å 
dokumentere og formidle. 
 
Landskapskarakter  
Begrepet benyttes i pilotstudien, og er definert i samsvar med metodeutviklingsarbeidet 
gjennomført av det norske Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2010): 
 

”Landskapskarakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes 
naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og andre 
sansbare forhold som særpreger området og adskiller det fra omkringliggende 
landskap.”  

 
Landskapskarakteren dannes av de forhold som er dominerende i den (allmenne) 
oppfatningen av et område.  Landskapskarakter er en grunnstein for all senere verdisetting 
og miljøkonsekvensvurdering av landskap. En landskapskarakterbeskrivelse bygger delvis på 
kunnskap og vurderinger som ikke er rent objektiv og kvantifiserbar. Det er derfor svært 
viktig at landskapskarakteren framkommer på en metodisk tydelig og transparent måte. I 
den norske metodeveilederen for landskapsanalyse i kommuneplanlegging (DN og RA 2011), 
følger det med et skjema med kriterier (sjekkliste) som brukes for vurdering av 
landskapskarakter (Vedlegg 1). 
 
Landskapets samlede karakter framkommer på grunnlag av følgende forhold; 

- Landskapets innhold 

- Endrings- og vedlikeholdsprosesser 

- Sammenhenger og brudd 

- Nøkkelelementer 

 
Ved å benytte seg av en fast oppsatt sjekkliste, vil man ikke bare få en lett tilgjengelig oversikt 
over hvilke forhold som bør vurderes, det gir også indikasjoner på hva som har størst 
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betydning for landskapskarakteren. Denne informasjonen vil være viktig for senere 
sårbarhets- og konsekvensvurderinger av forhold som kan føre til endring av 
landskapskarakteren for et område. 
 
 
Landskapskarakterområder 
For å kunne operasjonalisere landskapskarakterens kvalitative innhold til bruk i planlegging 
og forvaltning, så må det knyttes til geografisk avgrensede områder – 
landskapskarakterområder. 
 
Hvert landskapskarakterområde vil ha en unik utforming og innhold som skiller det fra 
tilgrensende områder. Prosessen med å identifisere og avgrense områdene kan være svært 
krevende og vil bygge på skjønnsmessige vurderinger. Landskap kjennetegnes nettopp av 
sammenhenger og overganger. Det framtrer sjelden markerte grenser. Det blir derfor en 
vurdering som må foretas ut fra formålet med analysen og den skala man opererer i. Det 
eksisterer ingen gitt fasit, selv om man jobber ut fra en anbefalt framgangsmåte. Som 
prinsipp, kan man si at grensen mellom to karakterområder settes der man er mest usikker 
på hvilken karakter som dominerer (Stahlschmidt 2003). Avgrensingen av karakterområder 
handler derfor både om å identifisere framtredende karaktertrekk, og

 

 definere 
overgangssoner mot naboområder. 

  
Landskapstyper 
Ulike karakterområder vil i tillegg til sin spesielle identitet også ha en del felles kjennetegn 
med andre områder. Slike områder med felles trekk i innhold og utforming kan grupperes i 
en landskapstype. 
Landskapstypenes funksjon er først og fremst knyttet til strukturelle analyser på regionalt og 
kommunalt nivå.  
 
Bruk av landskapstyper gjør det også mulig å kunne sammenlikne egenskaper ved 
individuelle karakterområder innenfor en landskapstype. I Hordaland fylke i Norge er det 
gjennomført en samlet klassifisering og vurdering av landskapskarakterområder (Clemetsen 
et al. 2011). 
 
Landskapstypeklassifisering er også en grunnbestanddel i regionvise og sammenliknbare 
karakteranalyser (jfr. kap 5.2). 
 
 

2.3 Landskapskarakteranalyser – anvendelse på regionalt nivå  
Siden landskap kjennetegnes ved helhet og sammenheng, både i geografisk utstrekning og i 
skalanivå (detaljeringsfokus), stilles det krav til metodikkens fleksibilitet. Den skal både 
kunne fungere på ulike skalanivå innenfor det samme området, og den må være dynamisk i 
forhold til å fange opp både tidsdimensjonen og endringsprosesser som foregår parallelt, 
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men i ulik takt (fra landheving til urbaniseringsprosesser og gjengroing/tilvekst) i det samme 
landskapet. Kunnskapsgrunnlag og områdeinndeling på regionalt nivå skal kunne henge 
sammen med samme metodikk anvendt på mer detaljert nivå (kommune, lokalsamfunn). 
 
Hvilke forhold bør dokumenteres og framstilles i en regional landskapskarakteranalyse? 
Hvilken detaljeringsgrad i kunnskap er relevant?  
 
I det følgende gis noen eksempler på regionale landskapskarakteranalyser i strategisk 
planlegging og forvaltning;  
 
 
Strategisk planlegging og forvaltning i helhetlige landskap, Peak District (UK) 
Peak District i midt-England ble etablert som nasjonalpark i 1951. Området har en befolkning 
på vel 30000 innbyggere, og består av en rekke lokalsamfunn. Parken har planmyndighet i 
byggesaker, infrastrukturtiltak og næringstiltak. Sammen med et svært stort antall 
besøkende, stilles det store krav til strategier, handlingsplaner og retningslinjer for vurdering 
av tiltak i området. Et slikt materiale forelå i 2009, (Peak District National Park. Landscape 
strategy and action plan 2009 – 2019)2

og bygger på omfattende landskapskunnskap knyttet til landskapskarakteromrdåer og typer. 
 , 

 
Utgangspunktet er en heldekkende landskapsanalyse med utgangspunkt i inndeling i 8 
overordnede karakterområder3

                                                        
 
 
2 Link til mer informasjon: 

.   

http://www.peakdistrict.gov.uk/looking-after/landscape 

3 Landskapsanalysemetodikken som ligger til grunn, Landscape Character Assessment Method” (The Countryside 
Agency  and Scottish Natural Heritage 2002) er velkjent og vel utprøvd i England. Metodesystemet er nasjonalt og 
hierarkisk bygd opp med utgangspunkt i 159 nasjonale hovedkarakterområder. Systemet forvaltes i dag av det 
statlige forvaltningsorganet ”Natural England”.  
 

http://www.peakdistrict.gov.uk/looking-after/landscape�


9 
 

   

 

Figur 2 Landskapsanalyse kart fra strategisk plan for Peak District National Park i England. 
Til venstre inndeling i et antall overordnede karakterområder som reflekterer hovedtrekkene i 
landskapsutformingen på regionalt nivå. Til høyre er det definert at sett av landskapstyper på 
en mer detaljert skala som korresponderer med detaljeringsnivået som er nødvendig til bruk 
på kommuneplannivå. Kombinasjonen av disse to kartene gir en områdeinndeling og 
kunnskap, som legges til grunn for både å utvikle landskapsstrategier og som grunnlag for 
vurdering av plan- og utbyggingstiltak i de enkelte lokalsamfunn i området.  
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Innenfor hvert av disse hovedområdene er det identifisert et større antall landskapstyper. I 
alt 19 typer, som er relativt mange i forhold til det samlede planarealet (1430km2). Samtidig 
er denne finmaskede inndelingen hensiktsmessig som grunnlag for å utvikle plan- og 
forvaltningsstrategier helt ned på lokalsamfunnsnivå (tettsted/bygd). Hvert område er 
systematisk beskrevet på grunnlag av 5 karakteristika; Opplevelse, Historie, Arealbruk, 
Naturmiljø og Landformer (se figur 3). 
 
Landskapsanalysen og tilhørende landskapsstrategier er utviklet for å kunne fungere både på 
regionalt nivå, og på kommuneplannivå (district councils) og helt ned i reguleringsplan- og 
byggesaksnivå.  
 

 
Figur 3. Oversikt over de fem temaene som til sammen legger grunnlaget for beskrivelser av  
landskapskarakter for hvert hovedområde og for delområdene innenfor de enkelte typene. 

 
Landskapsanalyse i kommuneplanleggingen (DK, NO) 
De siste årene har det blitt utarbeidet veiledere for landskapsanalyse på kommunenivå både i 
Danmark og Norge. Innfallsvinkelen er noe forskjellig, men bygger begge på identifisering og 
beskrivelse av landskapskarakter som grunnlag for områdebasert planlegging, forvaltning og 
utvikling. 
 
Den danske Landskabskaraktermetoden er direkte tilpasset kommuneplanleggingen, og er 
utviklet som følge av en omfattende kommunereform, hvor antall kommuner ble mer enn 
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halvert, og overføring av forvaltningsoppgaver fra de tidligere Amtene til kommunene 
(Miljøministeriet 2007) 
 
Med utgangspunkt i fastsatt landskapskarakter, gjennomføres det en vurdering av 
landskarakterens styrke (robusthet mot endring), visuelle opplevelsesmuligheter, tilstand og 
sårbarhet.   Analysemetodikken føres videre til å utvikle hovedstrategier for områdenes 
landskapskarakter; beskytte (evt også forbedre), vedlikeholde eller endre. 
Landskapsstrategiene innarbeides så i kommuneplanen. 
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Figur 4. Oversikt over framgangsmåten for landskapsanalyse etter den danske veilederen til 
bruk i kommuneplanleggingen. Landskapskaraktervurderingene legger grunnlag for å utvikle 
strategier som bygger på fastsatte mål for landskapsutvikling. 

 
Norge: 
Med bakgrunn i endringer i Plan- og bygningsloven som en følge av at Den europeiske 
landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004, ble det satt i gang et arbeid for å utvikle en 
metodikk for landskapsanalyse tilpasset planlegging på kommunenivå i Norge.  Metodikken 
fokuserer på landskapet som heldekkende sammenhenger og som kan identifiseres og 
beskrives ut fra landskapskarakter knyttet til områdeenheter. Det ble lagt særlig vekt på 
begrepet landskapskarakter, og hvilke egenskaper og forhold ved landskapet som skulle 
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inngå i denne beskrivelsen (se vedlegg 1). Samtidig ble det i analyseopplegget lagt inn en 
vurdering av de enkelte faktorenes betydning for landskapskarakteren. Dette var 
hensiktsmessig for senere i konsekvensvurderingene, å kunne drøfte hvordan planlagt 
strategier og tiltak vil kunne påvirke og endre de faktorene som var bestemmende for 
landskapskarakteren.  
 
I metodikken er det også lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike fasene som inngår i en 
karakteriseringsprosess, slik at man kan skille beskrivelser (”fag”) og vurderinger (”politikk”) 
(Figur 5) 
 

 

Figur 5. Utdrag frå den norske metodeutviklingsrapporten for framgangsmåte i 
landskapsanalyse (DN og RA 2010) 

 
Regional landskapskartlegging som  
grunnlag for tverrsektoriell planleggin (NO) 
Hordaland fylke fikk i perioden 2004 – 2009 gjennomført en fylkesdekkende 
landskapskartlegging etter metodikk fra Nasjonalt referansesystem for landskap” 4

                                                        
 
 
4 I Nasjonalt referansesystem for landskap er det gjennomført en landsdekkende kartlegging og beskrivelse av 45 
unike landskapsregioner (typer på nasjonalt nivå). Metodikken opererer med to lavere nivå (underregion og 
landskapsområde). Landskapsområdene identifiseres på grunnlag av kartmålestokk 1: 50 000. Informasjon om 
referansesystemet:  http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05 

  
Kartleggingen ble foretatt i skala      1:50 000, og omfattet i overkant av 900 
karakterområder, fordelt på 26 landskapstyper (Puschmann 2004, Uttakleiv 2009).For å 
operasjonalisere kartleggingen til bruk i strategisk regional og kommunal planlegging, var det 
et ønske å få en samlet verdivurdering av områdene. Dette ble utført som en 
sammenliknende vurdering av landskapsområder innenfor samme landskapstype, basert på 
to kriterier; representativitet og sjeldenhet (Clemetsen et al 2011).  
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Figur 6 kart over landskapskarakterområder i Hordaland, fordelt på typer. Hordaland 
fylkeskommunen har gjennomført verdisetting av landskapsområder innenfor hver type som 
grunnlag for strategisk planlegging og til bruk i miljøkonsekvensvurdering av kommuneplaner 
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Innenfor vegsektoren har kunnskapsgrunnlaget fra 
kartleggingen i Hordaland vært benyttet til vurdering av 
korridorvalg for nye riksveger i fylket. Jfr illustrasjonen. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pilotstudie Västra Götaland – 
kommentarer til rapporten  
” Landskap i långsiktig planering”  

 

3.1 Generelt om metodevalg og framgangsmåte (kapittel 1–3) 
 
Mål 
Prosjektet har som siktemål å utvikle metodikk for landskapsanalyse til bruk i regional, 
strategisk planlegging innenfor transportsektoren. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming 
til landskap - i dette prosjektet er dette konkretisert gjennom sammenføying av tre deltema; 
natur, form og kultur, som til sammen skal omfatte landskapet. 
 
Pilotprosjektet skal videreutvikle metodikk for landskapsanalyse, til bruk på to områder; 
 

a) som grunnlag for strategisk miljøbedømming og 
b) sektorovergripende planleggingsgrunnlag 

 
Dette krever en godt strukturert framgangsmåte der det klart skilles mellom landskaps-
karakterisering og strategiske konsekvens- eller effektbedømminger. Dette drøftes nærmere i 
kapittel 3. 
 
Tverrfaglig arbeidsprosess 
Prosjektets metodiske basis er i stor grad utviklet gjennom en serie workshops og 
feltbefaringer, der de ulike fagkompetansene knyttet til naturfag, kulturminnefag og 
landskapsarkitektur jevnlig har møttes. En viktig oppgave har vært å komme fram til en felles 
forståelsesramme for inndeling i landskapstyper og områder. Det kommer ikke klart fram i 
rapporten om det er gjennomført kalibreringsøvelser i beskrivelsene av landskapskarakter av 
faggruppene i fellesskap. 
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Temaanalysene natur og kulturhistorie har stort omfang og representerer et betydelig 
kunnskapsgrunnlag for landskapsbeskrivelser og vurderinger. Det er et spørsmål om 
hovedfokus i rapporten hadde kommet tydeligere fram om temaanalysene hadde vært 
plassert som vedlegg. (Se for øvrig punktet om tematiske analyser i kapittel 3.2) 
 
 

3.2 Karakterisering av landskap (kapittel 4–7) 
Landskapsanalyse er et verktøy for å generere kunnskap om forhold som både kan gi 
kunnskap og bevissthet om landskapets betydning for samfunnet, og gi grunnlag for 
strategier og tiltak som vil kunne styre landskapsutviklingen i ønsket retning. Kapittel 4 til 7 
omhandler landskapskarakterbeskrivelser og temakunnskap økologi, kulturhistorie (omtalt 
som landskapets tidsdjup) og landskapets form.  
 
I det følgende er det drøftet metodikkens relevans og funksjonalitet i forhold til aktuelt 
kunnskapsbehov.  
 
 
Skala og landskapstyper 
Hva er rett skala for landskapsanalyser på strategisk, regionalt nivå? Dette drøftes i 
metodekapitlet, og på bakgrunn av uttesting, er målestokken 1:250 000 funnet 
hensiktsmessig for å kunne skille landskapets grunnleggende formegenskaper fra hverandre. 
Det er identifisert 10 landskapstyper på dette nivået (kart s. 95). Antall typer og 
navnsettingen av dem gir et svært godt inntrykk av både sammenheng og variasjon på 
overordnet nivå. Enkelte typer omfatter svært små områder i denne skalaen, men 
representerer landskapsmessige avvik som er viktige for oppfatningen av landskapet i 
regionen, og er med å utdype variasjon og særpreg (type 3, Elvedal, type 10 Platåberg).  
 
Det kan diskuteres om det er nødvendig med inndeling i undertyper i 4 Sprickdalslandskap. 
Siden det kun er ett eller to områder knyttet til hver underkategori, så bør variasjonene 
innenfor hovedtypen komme tilstrekkelig godt fram i karakterbeskrivelsen for hvert 
karakterområde. Dette kan vurderes når slike beskrivelser foreligger. (Prinsipielt kan det 
være hensiktsmessig, om målet er å legge grunnlaget for en metodikk som er overførbar også 
til andre regioner.)  Begrepet Mosaiklandskap (type 5) kan gi inntrykk av å være en 
oppsamling av områder med flere forskjellige karaktertrekk. Dette kan fungere for denne 
regionen, men vil kunne skape problemer dersom man ønsker en typeklassifisering som kan 
benyttes generelt i flere regioner. 
 
 
Landskapskarakter 
Landskapskarakterbeskrivelsene er gjennomført på hovedtypenivå.  Det er i tillegg gitt to 
eksempler på karakterisering av to områder. Beskrivelsene tar opp enkelte hovedtrekk i de 
tematiske beskrivelsene i kapittel 4 og 5.  Når det gjelder landform så er det sagt at dette 
beskrives i hovedsak under hver type. Når beskrivelsene bygger på grundige tematiske 
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fagbeskrivelser, er det viktig at de forhold som vektlegges i landskapskarakteren, er koplet til 
hvordan landskapet oppfattes av allmennheten (jfr Landskapskonvensjonen). 
 
Karakterbeskrivelsene er som sagt ført fra typenivå til uttesting i to områder. For å sikre en 
felles oppbygging av beskrivelsene, hadde det vært hensiktsmessig med en mer utfyllende 
sjekkliste over forhold som vurderes innenfor de tre hovedgruppene Innehåld, Sammanhang 
og Pågående processer.  Dette kan være viktig for å sikre at de vurderinger som gjøres er 
etterprøvbare og fungerer i senere konsekvensvurderinger. 
 
 
Tematiske analyser 
Pilotstudien for Västra Götaland er bygd opp med en kombinasjon av tematiske analyser og 
en sammenfattende landskapskarakteranalyse knyttet til regionale karakterområder.  
 
De tematiske analysene skal fungere som et bakenforliggende kunnskaps- og 
forklaringsgrunnlag for de karakterdannende kjennetegn som beskrives på landskapsnivået. 
Som kunnskapsgrunnlag er temaene ”økologi” og ”Landskapets tidsdjup” svært innholdsrike 
og funksjonelle på et overordnet regionalt nivå. Temakunnskapen gir også viktige faglige 
bidrag til å drøfte landskapsnivået som felles møteplass og diskusjonsgrunnlag for strategisk, 
helhetlig miljøplanlegging. Tema ”Landskapets form” er kortfattet, og begrunnes med at 
beskrivelsene i stor grad ligger i de områdevise karakteranalysene (særlig visuelle 
egenskaper). Som grunnlag for en tverrfaglig forståelse av landskapets utvikling er 
formtemaet viktig, og det kunne trolig vært utdypet og illustrert mer de geologiske og 
morfologiske dannelsesprosessene, i sær kvartærgeologi knyttet til istidene. Visuelle forhold 
og opplevelse er likevel essensielt i landskapskarakterbeskrivelsene. 
 
Det presenteres en stor mengde temakart på regionsnivå ed interessant informasjon. For å 
styrke kunnskapsgrunnlagets nytteverdi som grunnlag for karakterbeskrivelsene, kunne 
områdeinndelingen for karakterområder ligget som en grunnstruktur i temakartene. Det ville 
også vært interessant å få vurdert om inndelingen i landskapsområder og typer også kan være 
et rammeverk for miljøkonsekvensbedømming av tema natur/økologi og kulturhistorie.  
  
Pedagogisk sett, burde temaanalysene være plassert som vedlegg, siden deres hovedfunksjon 
er å begrunne og utdype forståelsen av karakterbeskrivelsene.  
 
 
Utviklingstendenser og sårbarhet (känslighet) 
Til karakterbeskrivelsene er det knyttet vurderinger av utviklingstendenser og sårbarhet. 
Utviklingstendenser bygger på en sannsynlig framskriving av utviklingen ut fra dagens 
situasjon. Dette vil i en miljøkonsekvensvurdering være ”0- alternativet” som virkningen av 
mulige strategier og tiltak vurderes opp mot. 
 
Vurderingen av landskapets sårbarhet kan foretas på flere måter. For det første vil det være 
snakk om landskapskarakterens sårbarhet. De forhold som er dominerende for 
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landskapskarakteren i et område, er dermed også de forhold som generelt er sårbare. I 
pilotstudien er det sagt at vurderingen av landskapskarakterområdets sårbarhet bygger på en 
sektorvis (økologi, kulturminne og form) sårbarhetsvurdering, som så settes sammen til en 
fellesvurdering (s 17). Det er et spørsmål om sektorvise vurderinger av sårbarhet kan gjøres 
gjeldende for andre tema. Det bør vurderes om denne framgangsmåten kan komme i konflikt 
med miljøkonsekvensvurderinger innen sektorene (på norsk; dobbeltvekting av samme 
kriterier i flere tematiske konsekvensvurderinger).  
 
 

3.3 Miljøvurderinger 
Karakter, utviklingstendens og sårbarhet kan beskrives og vurderes på generelt grunnlag. Det 
er altså ikke en verdibasert vurdering. Beskrivelsene må med andre ord være gjennomført på 
en måte som kan dokumenteres, forklares og etterprøves på faglig grunnlag. Videre 
miljøkonsekvensvurdering av landskap krever fastsatte mål for landskapsutvikling. Dette er 
problematisert og illustrert flere steder i rapporten. 
 
 
Mål for landskapsutvikling 
Landskapskarakter skal være et etterprøvbart uttrykk for landskapet slik det framtrer. 
Framstilling av endringer som skjer i forhold til landskapets karakter som følge av pågående 
prosesser eller gjennomførte tiltak, er heller ikke en verdibasert vurdering. 
 
Endringer i landskapskarakter som følge av naturens egendynamikk (f.eks gjengroing av 
åpen kulturmark) eller som følge av planlagte tiltak (ny bebyggelse, infrastrukturtiltak etc), 
vil først kunne vurderes positivt eller negativt når det foreligger fastsatte samfunnsmål for 
landskapsutvikling.  
 
 
Konsekvensvurdering på strategisk nivå. 
På overordnet, strategisk plannivå vil effektbegrepet i stor grad ha samme meningsinnhold 
som sårbarhet.  Landskapskaraktervurderingene er foretatt med utgangspunkt i 
kartmålestokk 1:250 000. Samtidig vil planlagte infrastrukturtiltak i samme målestokk 
framstå mer som aktuelle prinsippløsninger (korridorvalg, dimensjonering for trafikk, etc) 
enn konkrete prosjekttiltak. 
 
I diskusjonene om sårbarhetsvurderinger knyttet til veiledere for landskap i 
konsekvensutredninger i Norge, har det etter hvert blitt dannet en felles oppfatning av at de 
forhold som er viktige for dannelsen av landskapskarakter, også vil være sårbare for endring.  
 
Generelt gjelder det samme prinsippet uavhengig av skala, at tiltak som krysser 
overgangssonen mellom to karakterområder vil i større grad påvirke områdenes 
landskapskarakter enn tiltak som ligger innenfor et område. 
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Landskapets potensial og økosystemtjenester 
Landskapet er som nevnt i følge Landskapskonvensjonen, en felles arena og ramme for 
samfunnsutvikling og forvaltning av miljøverdier. I en samfunnsrettet 
landskapsanalyseprosess vil det være en stor gevinst å hente ved å inkludere vurderinger av 
landskapets utviklingspotensial i forhold til prioriterte miljømål (vedlikehold av tradisjonell 
kulturmark, tilrettelegging for utvikling av økosystemtjenester…) Dette vil være å gi begrepet 
”helhetlig planlegging ” et konkret innhold. Ambisjonene i Trafikverkets oppdrag er derfor 
viktige og nyskapende innenfor offentlig sektorplanlegging.  
 
Tradisjonelt tenker man på avbøtende tiltak som virkemiddel for å gjøre tiltakene 
miljømessig mer akseptable. I dette tilfellet snur man det hele om, og tar utgangspunkt i 
mulige landskaps- og miljøkvaliteter som kan etableres og utvikles integrert i det aktuelle 
infrastrukturtiltaket. Dette krever et særlig fokus på strategisk nivå. 
 
Pilotprosjekt viser at det er mulig å gi et konkret innhold til potensial og brister også i 
overordnet skala.  Innefor et større antall karakterområder vil det kunne bli en omfattende og 
kanskje sprikende beskrivelse av dette. Det kan derfor også her være hensiktsmessig med en 
på forhånd avklart oversikt over hvilke typer potensial og brister som vurderes. Disse bør 
knyttes til hovedgrupper som økologi, kulturhistorie (tidsdjup), landskapsopplevelse etc. 
 
Den danske Landskabskaraktermetoden (Miljøministeriet 2007) ble utviklet som en følge av 
den omfattende kommune- og regionreformen som ble gjennomført på 2000-tallet (jfr figur 
4).. På bakgrunn av uttesting i utvalgte kommuner, ble det utformet en anbefalt 
framgangsmåte for landskapskarakteranalyse på kommunenivå. Metodikken bygger i sin 
grunnstruktur på den engelske LCA-metoden (The Countryside Agency og Scottish Natural 
Heritage 2002). Den danske framgangsmåten er utviklet for å kunne knytte analysene til 
strategisk planlegging på kommunenivå og omfatter fire hovedstrategier; 

 
Beskytte – Vedlikeholde – Forbedre - Endre 

 
Disse fire grunnstrategiene for forvaltning av landskapskarakterområder vil lett kunne koples 
til karakterbeskrivelsene i kapittel 7.2, dersom det foreligger fastsatte mål for landskapet. De 
vil også kunne integreres i mijøbedømmingene i kapittel 8. Her er det et særlig spennende 
potensial i metodeutvikling, ved å operasjonalisere strategiene i handlingstettede planer (jfr. 
omtalen av Landscape Strategy for Peak District).  
 
Landskapets utviklingspotensial berører også begrepet økosystemtjenester. I tillegg til 
kunnskap om økosystemenes betydning for biologisk mangfold (s 125), er det også et 
landskapsperspektiv i dette; Natur- og kulturpregede landskap leverer en rekke potensielle 
kulturelle tjenester, som har betydning for kulturelt mangfold, stedsutvikling, religiøse og 
spirituelle verdier, inspirasjon, kunnskap, tilhørighet og identitet etc.  
 
I videre utvikling av regionale landskapsstrategier, vil det være interessant på knytte det til 
en bred forståelse av økosystemtjenester. Her vil det være nyttig kunnskap å hente fra det 
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engelske prosjektet ”Character and Quality of England’s Landscapes (forkortet CQuEL), som 
er under utvikling i samarbeid mellom Natural England, Defra (landbruks- og 
miljødepartementet) og flere rådgivingsfirma5

 
.  

 

3.4 Videreutvikling av metodikken for tverrsektoriell regional 
planlegging (kapittel 9) 

 
Metodikkens relevans for strategiske vurderinger i transportplanleggingen 
Infrastrukturtiltak i transportsektoren berører de fleste samfunnsområder, hele geografien og 
de fleste skalanivå i planleggingen. En gjennomarbeidet metodikk for å forstå landskapets 
innhold og egenskaper, betydningen av det for befolkning og miljø, og å kunne kople 
planleggingen til samfunnsbaserte strategier for forvaltning og utvikling av landskapet, vil 
dermed ha potensial til å fungere som en generell metodestruktur for planlegging i samsvar 
med landskapskonvensjonen.  
 
Sektorovergripende planleggingsgrunnlag og prosessverktøy 
Kunnskap om landskapet bør framstilles og formidles på en måte som reflekterer en allmenn 
oppfatning av landskapet (…as perceived by people). Omstillingen fra å sammenstille 
sektorbasert kunnskap i en landskapsanalyse, til å ta utgangspunkt i landskapets helhet og 
sammenheng, slik det oppfattes av befolkningen, er en stor prosess. Det krever ofte en større 
endring av holdning til og oppfatning av landskap, enn det man umiddelbart skulle tro. Det 
ligger en stor utfordring i landskapsplanleggingen med utgangspunkt i det begrepsinnholdet 
som Landskapskonvensjonen gir landskapet (jfr kapittel 2.1)  
 
Det fagfolk tidligere oppfattet som landskap, kan i mange tilfeller heller være delaspekter ved 
det -for eksempel ”kulturlandskap” som begrep knyttet til tradisjonell kulturmark og skjøtsel 
og bevaring av disse. Tradisjonell kulturmark er objekter og deler av et landskap – ikke selve 
landskapet. Det samme med begrepet ”landskapsbilde”. Det representerer de delaspekter 
som omhandler visuelle og sansbare forhold ved omgivelsene, ikke nødvendigvis de 
relasjonelle sidene ved det. 
 
Pilotprosjektet i Västra Götaland vil spille en viktig rolle i å synliggjøre den felles plattformen 
som landskap er, samtidig som det må erkjennes at det ikke eksisterer en faggruppe som fullt 
ut representerer ”landskap” som helhetlig, kvalitativt kunnskapsområde. 
 
Metodikkens allmenne gyldighet  
Den generelle framgangsmåten som er utviklet i pilotstudien bygger på elementer fra annen 
vel utprøvd internasjonal metodikk. Et grunnleggende spørsmål er om metodikken er 

                                                        
 
 
5 http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/cquel.aspx 
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allment tilgjengelig, repeterbar og etterprøvbar? – eller er den i for stor grad knyttet til den 
gitte oppdragssituasjon og de personer som har vært involvert? Dette er et viktig spørsmål, 
siden landskap ikke er en objektivt målbar størrelse. Landskapsanalyse bygger på både 
objektive fakta og vurderinger som må gjøres på et kvalitativt, subjektivt grunnlag. Slik må 
det være, siden landskapsoppfatning og opplevelse er både kulturelt og individuelt betinget. 
 
Inntrykket er noe todelt; 
Hovedtrekkene i framgangsmåten er logiske og med en egnet progresjon; (karakterisering før 
bedømning) og med klar avgrensing av hva som er fagkompetansen sitt arbeidsområde, og 
hva som ligger til samfunnet (fastsetting av generelle miljømål og mål for 
landskapsutvikling). 
Systematikken i inndeling og navnsetting av landskapstyper (landform og struktur) og 
landskapskarakterområder (geografiske navn) er logisk og bør være allment forståelig.  
 
Det er, som tidligere nevnt, likevel behov for å tydeliggjøre landskapstemaet som et kvalitativ 
annet kunnskapsområde enn det kan uttrykkes gjennom de tre delttema-analysene. Først og 
fremst skyldes det strukturen i rapporten med gjennomgang av deltema før 
landskapskarakter. Figuren side 20 kan også gi noe feil forståelse av dette.  
 
Mye ligger i å gjøre framgangsmåten tydelig og mer synlig, rent metodisk. Omstrukturere 
rapporten ved å fokusere mer på landskapskarakterbeskrivelsene og heller la de tematiske 
sektorbidragene være vedlegg som utdyper kunnskapsgrunnlaget som 
landskspaskarakteranalysene bygger på. 
 
Landskapskarakterbeskrivelsene for hver type og karakterområde bygger på svært enkle 
kriterier. Det kan med fordel utarbeides en mer detaljert sjekkliste (jfr vedlegg 1) som tar 
utgangspunkt i oppfattbare kriterier for landskap. Dette vil gjøre dett lettere med en kritisk 
gjennomgang av de vurderinger som foretas på grunnlag av karakterbeskrivelsene; dvs 
sårbarhet, utviklingspotensial og effektbedømming av planlagte tiltak. 
 
Landskapet som planleggingsarena  
Et viktig mål med pilotstudien er å kunne etablere en felles grunnforståelse for landskapet i 
regionen. Det bør være et mål at inndelingen i landskapskarakterområder gir et meningsfullt 
grunnlag for å drøfte utfordringer, utviklingspotensial og trender knyttet til 
trafikkplanlegging. Dette bør gis en tydeligere plass i metodikken. 
 
Det kan være en fordel å vise hovedtrekkene i en framgangsmåte der overordnet analyse 
bygger på syntese av fagkunnskap, mens mer detaljert analyser tar i større grad utgangspunkt 
i brukerbaserte erfaringer og relasjoner til landskapet. 
 
Som regel vil det kreve en dialogprosess med ulike berørte brukergrupper og 
planleggingsinstanser, for å få gi kartet med inndeling i regionale karakterområder 
tilstrekkelig legitimitet. En slik ”gyldighetstest” bør prøves ut i regional skala med 
representanter for regional og kommunal forvaltning. Det må være åpent for å kunne justere 
områdegrenser.  
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Vurdere bredden av fagmiljø som har vært involvert i pilotprosjektet – hva saknes av 
kunnskap om landskapet på dette skalanivå?  Savnes det sektorkompetanse innen f.eks 
samfunnsgeografi og økonomi? 
  
På mer detaljert nivå i bruk av metodikken (kommunenivå, målestokk 1:50 000) vil det åpne 
seg nye temaer som bør integreres i analysene, f. eks friluftslivskunnskap og kunnskap om 
lokale møteplasser sosiale, kulturelle, landskapsbaserte aktiviteter, osv. 
 
 
Medvirkning i praksis  
Medvirkning er et positivt ladet begrep knyttet til demokratisering av 
samfunnsplanleggingen.  
Medvirkning inkluderer både befolkningen generelt og bredden av fagkompetanse som 
finnes tilgjengelig.  Det omfatter både innhenting av kunnskap og deltakelse i plan- og 
utviklingsprosesser. Hva som er rett medvirkningstype og omfang, må vurderes individuelt 
fra prosjekt til prosjekt.  
 
Det er derfor viktig å ha klar oppfatning av medvirkningstype og muligheter i 
landskapsanalyser på regionalt nivå. Områdeinndelingen er så storskala at det ikke direkte 
berører folks hverdagsmiljø, selv om det vil kunne knyttes til deres identitetsområde. Det 
innebærer at 
landskapsanalyser som blir 
gjennomført med en 
detaljeringsgrad basert på 
kart i målestokk 1:500 000 
– 1: 100 000 i begrenset 
grad kan baseres på aktiv 
deltakelse fra lokalsamfunn 
og brukergrupper. Mens det 
vil være stort behov for 
medvirkning fra fagmiljø i 
kunnskapsinnhenting og 
vurderinger som berører 
landskapet. Bruker- og 
beboermedvirkning vil være 
mer relevant i analyser 
gjennomført i målestokk 

1:50 000 og lavere (jfr fig 7)  
Figur 7 gir en prinsipiell 
framstilling av forholdet 
mellom medvirkning og 
innsats fra fagekspertise og brukere/lokalbefolkning på ulike skalanivå i analyse- og 
planleggingssammenheng.  I overordnet, regional skala (1:250 000) er det svært begrenset 

Figur 7. Prinsipp for forholdet mellom medvirkning fra 
brukerhold (lokalsamfunn) og eksperter i kunnskapsinnhenting 
og deltakelse i planprosesser. 
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hva direkte medvirkning kan bidra til. Man er her i hovedsak på et strategisk plannivå hvor 
aktuelle kunnskapsbehov er knyttet til landskapets fysiske innhold, funksjon og 
sammenhenger. Skalaen er i liten grad egnet til å synliggjøre relasjons- og identitetsaspektet, 
stedlige (lokale)bruksmønstre etc. Medvirkning vil i store trekk være avgrenset til 
informantrollen (jfr figur 8). 
 

 
Figur 8 Ulike former for medvirkning i analyse- og planprosesser. Utsnitt fra metoderapporten 
”Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi”, utgitt av 
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2010). 

 
Utprøving i mer detaljert skala (1:50 000) 
På denne skalaen oppstår en annen dynamikk, detaljer i terrengformer, arealbruk, historie og 
naturmiljø trer fram på en måte som korresponderer med lokalbefolkningens oppfatninger i 
sine hverdags- og rekreasjonsmiljø. Dermed krever analysen en presisjon som gjør at 
landskapets karakter uttrykkes ”slik folk oppfatter det” (jfr Landskapskonvensjonen). En 
utprøving av inndeling i områder og karakterbeskrivelser innenfor et overordnet 
karakterområde vil gi svar på om de overordnede karaktervurderingene er relevante og 
dekkende.  
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4 Hvordan ivaretar metodikken intensjonene i ELC? 
Det gis her en kort kommentar knyttet til konvensjonens aktuelle artikler. 
Konvensjonstekstens svenske formuleringer står i kursiv.  
 
 
Mål for landskapsutvikling (artikkel 5b) 

..att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och 
planering av landskap genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6, 

 
Krever et sammenliknbart referansegrunnlag på minst regionalt nivå. Må være basert på 
karakterisering av regionale landskapstyper som det knyttes miljømål til. Bør videreføres 
også til mer detaljert nivågrunnlag for å sette spesifikke mål som kan innarbeides i 
kommunenes planlegging.  
Metodikken i Pilotstudien åpner nettopp for videreføring på et mer detaljert nivå. 
 
 
Medvirkning (artikkel 5c) 

...att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och regionala myndigheter 
och andra parter med intresse för att utforma och genomföra denlandskapspolitik som anges 
i punkt b ovan, 

 
Medvirkning i planlegging kan grupperes i to;  

- Bidra med kunnskap og delta i prosesser 
- Høringspart til forslag  

 
Lokale og regionale myndigheter 

Regionale myndigheter er konsultert og informert. Skala i studien gjør at den i liten 
grad henvender seg til det lokale plan- og forvaltningsnivået. 

Brukere og beboere  
Ikke koplet inn i særlig grad på dette skalanivået (jfr figur 7). 

Fageksperter – tverrfaglighet og muligheten til å se koplinger mellom de ulke fagområdenes 
områdeforståelse er en forutsetning i oppdraget. Landskapskartet et relevant felles 
grunnlag, men kunne vært nyttet mer i temaanalysene også. 

 
 
Landskap i regional planlegging og sektorpolitikk (artikkel 5d) 

...att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och i sin politikk inom kultur, 
miljö, jordbruk, ekonomi och på det sociala området samt i alla andra politikområden som 
kan ha direkt eller indirekt inverkan på landskap. 

Pilotstudien bidrar i betydelig grad til å etablere landskapet som en felles arena, i første rekke 
gjennom å kople fagmiljøer og regional forvaltning. Landskapskarakterbeskrivelsene søker å 
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etablere en felles forståelsesplattform mellom samfunnsektorene som videre strategiske 
diskusjoner kan utvikle på bakgrunn av.  
Det bør gås igjennom om karakterbeskrivelsene er dekkende eller om det treffer rett på dette 
overordnede skalanivået. Målestokken 1:250 000 fører til betydelg abstrahering av 
landskapet – får brukerne virkelig  en felles forståelse slik det framstilles? – Her spiller de 
tematiske sektoranalysene en viktig rolle.  
Metodikken har potensial til å få få fram en helhetsforståelse av hvordan sektorkunnskap 
møtes i landskapet, og dermed vil ha betydning for hvordan sektorene utfører sin 
planlegging. 
 
 
Bevisstgjøring – landskapet som felles arena (artikkel 6a) 

Varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata organisationer 
och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras roll och om förändringar i 
landskapen. 

Pilotstudien vil være et viktig bidrag til å skape forståelse for landskapets dimensjoner, 
funksjoner, verdier  og rolle i samfunnet. Her kan koplingen til synliggjøring av landskapets 
økosystemtjenester være viktig å utvikle. 
 
 
Opplæring og utdanning (artikkel 6b) 

Varje part förbinder sig att främja 

a  utbildning för specialister i landskapsvärdering och landskapsförvaltning, 

b  tvärvetenskapliga utbildningsprogram i landskapspolitik, skydd, förvaltning och planering 
av landskap, för yrkesmän i den privata och offentliga sektorn och för 
berördaorganisationer, 

Hovedstrukturen i metodikken er relativt tydelig og bør kunne formidles og forstås. 
For å prøve ut metodikkens funksjonalitet i praktisk planlegging, bør det gjennomføres mer 
detaljerte studier, for å bringe det overordnede strategiske landskapsnivået (1:250 000) i 
kontakt med hverdagslandskapet (som først kan identifiseres fra en skala på 1:50 000 og 
nedover). 
Arbeidsformen i prosjekt har stor læringsverdi (tverrfaglighet) – men framstillingen av 
temaanalysene bør gjøres mer pedagogisk, slik at de fram står som et kunnskapsbidrag og 
ikke som anvendt landskapsanalyse 
Enkelte av kartene fungerer godt, andre er vanskelige å tolke for den som ikke har vært med i 
arbeidsprosessen. Andre illustrasjoner fra temarapportene er gode. Kart som synliggjør 
landhevingsprosessene kunne f.eks vært inkludert. 
 
 
Kartlegging og vurdering av landskap (artikkel 6c) 

Varje part förbinder sig att, med aktiv medverkan av berörda parter, i enlighet med artikel 5 c, 
och i syfte att förbättra kunskapen om sina landskap 



26 
 

a . i att kartlägga sina egna landskap över hela sitt territorium, 
ii att analysera landskapens särdrag och de krafter och påtryckningar som omvandlar 
dem, 
iii att lägga märke till förändringar, 

b  att värdera de landskap som har kartlagts på detta sätt, och ta hänsyn till desärskilda 
värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem. 

ai –  pilotstudien vil kunne danne grunnlag for metodikk for regionale 
landskapskartlegginger og analyser i Sverige 

aii – dynamikken og tidsutviklingen er godt beskrevet i temaanalysene 
aiii – dette er ikke gjort på dette skalanivå 
 
b – Pilotstudien er ikke gjennomført på et skalanivå som tillater større grad av involvering 

fra befolkningen 
 
 
Mål for landskapskvalitet (artikkel 6d) 

Varje part förbinder sig att utarbeta mål för landskapskvalitet för de landskap som har 
kartlagts och värderats i enlighet med artikel 5 c. 

Denne oppgaven ligger til myndighetene, det er gitt gode eksempler på slike mål, men det er 
ikke behandlet som et formelt bidrag til denne rapporten. Det bør tilkomme når rapporten 
skal brukes i regional planlegging, men utformes som et eget dokument. 
 

5 Metodikkens relevans for andre regioner. 
 
Et felles kunnskapsgrunnlag? 
Landskap trer stadig oftere fram som et sentralt kunnskaps- og ressursområde i 
samfunnsplanleggingen (jfr. arenabegrepet). I spørsmål som berører energi- infrastruktur og 
transportplanleggingen er regionen en viktig referanseramme for strategisk planlegging. Det 
gjelder også planlegging på tvers av regioner innenfor en landsdel. Behovet for overordnet og 
samordnet kunnskap om landskap er åpenbart også i miljø- og distriktspolitikken. Landskap 
representerer særpreg og identitet for befolkningen og er en viktig ressursfaktor i reiseliv og 
annen næringsutvikling. Særpreg har attraksjonskraft også i spørsmål om utvikling av gode 
lokalsamfunn og tilflytting til boområder.  
 
En felles grunnmetodikk for landskapskarakteranalyse, vurdering av landskapets potensial 
og for miljøbedømming vil dermed kunne ha stor verdi for planlegging på flere nivå. I første 
rekke vil det kunne etableres et felles kunnskapsgrunnlag gjennom 
landskapskarakteranalyser. 
 
Pilotprosjektet i Västa Götaland blir videreført med karakterisering av alle 
landskapsområdene på regionnivå. Dette vil gi ytterligere metodekunnskap til å kunne 
utarbeide et metodehefte med stegvis beskrivelse og eksempler på framgangsmåten. Når det 
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gjelder det tematiske kunnskapsgrunnlaget, vil det foreligge betydelig kunnskap gjennom 
eksisterende landskapsanalyser og miljøutredninger. Dette materialet vil sannsynligvis lett 
kunne benyttes inn i nye regionanalyser når det foreligger en felles metodeveileder. Det 
foregår for tiden tilsvarende vurderinger med omsyn til etablering av en felles struktur for 
landskapskarakteranalyser i Norge (Simensen og Uttakleiv 2011). 

 
Landskapstypeklassifisering – byggestener i en felles metodikk 
Landskapsanalyser etter fastlagt metodikk må være repeterbar og mulig å gjennomføre av 
fagpersoner uten betydelig spesialopplæring på forhånd. Landskapsklassifisering og 
beskrivelser i ulike regioner må også være mulig å sammenlikne – de må være bygd opp av de 
samme grunnelementene.  
 
I vurderingen av landskapsendringer og utviklingspotensial, vil overførbarhet av kunnskap 
fra regionvise utredninger kunne ha stor nytteverdi.  
 
Det bør derfor etableres et klassifiseringssystem som er felles, entydig og lett å ta i bruk av 
andre. 
 
Landskapstypene representerer et slikt felles referansegrunnlag for landskap som bør kunne 
gjøres gjeldende for alle regioner i Sverige. Forutsetningen er at det gjøres et utviklingsarbeid 
på klassifisering av typer som testes ut i ulike landskap. Identifiseringen og navnsettingen av 
landskapstypene på regionnivået i Västra Götaland, tyder på at disse vil kunne gjøres 
gjeldende for en betydelig andel landskapsområder i Sverige. Med tillegg av de 
hovedvariasjonene som finnes ellers i svenske landskap, bør ca 30 regionale hovedtyper være 
et realistisk anslag. 
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Vedlegg 1 
 Sjekkliste for fastsetting av landskapskarakter. Fra den norske rapporten Veileder – metode 
for landskapsanalyse i kommuneplan. (Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren 
2011.)  
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	1 Innledning
	1.1 Bakgrunn 

	Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt i 2000 og introduserte en ny forståelse av landskapsbegrepet. Landskap ble definert som et område slik befolkningen oppfatter det . Det var dermed ikke lenger opp de enkelte fagmiljø å definere landskapsbegrepet, enten det var geografer, landskapsarkitekter, arkeologer, arealplanleggere eller andre. Dette vil også få konsekvenser for hvordan landskapstemaet behandles i miljøkonsekvensvurderinger. Landskapskonvensjonen gir også befolkningen eierskap til landskapet, gjennom å gjøre det folks felles møteplass og samhandlingsarena. Landskapet betydning for det enkelte menneskes identitet og tilhørighet er også omfattet av landskapskonvensjonen.
	Med bakgrunn i et Regjeringsoppdrag, innledet Trafikverket i 2010 et pilotprosjekt for å utvikle en helhetsorientert metodikk for landskapskunnskap som kan legges til grunn for planlegging av infrastruktur- og miljøtiltak og konsekvensvurdering.
	I juli 2011 forelå første versjon av pilotstudie for ”Landskap i långsiktig planering”, som dette notatet bygger på.
	Intensjoner i pilotstudien;
	- Pilotprosjektet er utført i regional skala. Hovedsiktemålet har vært å finne fram til en arbeidsmetodikk som tar utgangspunkt i et helhetsperspektiv på landskapet (”arena”) og som gjør rede for landskapets utforming, egenskaper, funksjon, dynamikk og potensial. 
	- Metodikken skal kunne nyttes som grunnlag for storskala infrastruktur planlegging og konsekvensvurderinger, og kunne fungere på ulike skalanivå fra det overordnede regionale ned til prosjektspesifikke detaljeringsnivå som omfatter både nyanlegg, drift og vedlikehold. 
	- Metodikken som utvikles gjennom pilotstudien, skal legge til rette for tverrfaglige arbeidsmåter og kunne anvendes i kommunikasjon og medvirkning fra befolkningen.
	- Landskapsanalyseverktøyet som bygger på metodikken skal kunne benyttes i strategiske prosesser for å utvikle mål for landskapsutvikling (hva vil vi med landskapet?), på regionalt og lokalt nivå.
	- Pilotstudien søker å gi praktiske svar på hvordan man kan behandle viktige utfordringer som landskapskonvensjonen gir. 
	Leveranser fra pilotstudien;
	I følge oppdragsbeskrivelsen skal prosjektet levere følgende:
	- Samlet, overordnet karakterisering av landskapet i Västra Götaland.
	- Identifisering av viktige miljøaspekter knyttet til landskapet
	- Tematiske regionale analyser av naturforhold, kultur(historisk) miljø og landskapets formegenskaper. Analysene skal knyttes til vurdering av planlagte infrastrukturtiltak i perioden 2010 – 2021 (Västra Götalandsregionen 2010) 
	- Sammenstilling og samlet vurdering av tematiske analyser
	- Vurdering av infrastrukturplanens påvirkning på landskapet
	- Vitenskaplig metodebeskrivelse
	1.2 Mål for metodevurderingen

	I grunnlaget for dette metodeutviklingsprosjektet, ble det drøftet nytteverdien av å inkludere en vurdering av de metodiske valg som er foretatt underveis i arbeidet. I særlig grad ble det fokusert på arbeidsprosessen, de begreper som utvikles og benyttes og selve framgangsmåten det legges opp til.
	Metodebeskrivelse og vurderinger i dette notatet er foretatt på grunnlag av rapporten som omfatter de tre første punktene over, samt egne erfaringer ved å delta i enkelte arbeidsmøter gjennom høsten 2010 og vinteren 2011.
	Følgende forhold blir behandlet i dette notatet;
	2 Metoder for overordnet landskapsanalyse
	2.1  Landskapsbegrepet 

	Hva er landskap?  Skal man forstå og vurdere aktuelle metoder for landskapsanalyse, må det ligge en oppfatning av hva begrepet landskap rommer, til grunn. Det finnes en omfattende litteratur som drøfter opprinnelse og anvendelse av begrepet ”landskap” (f.eks Wylie 2007) I denne sammenheng skal vi nøye oss med å peke på den markante endringen i begrepsbruk som har utviklet seg de siste 50 årene. 
	Kort oppsummert kan vi si at ”landskap” ble på 1960- 70 tallet oppfattet å være knyttet til steder og avgrensede områder med spesielt verdifulle natur- og kulturhistoriske kvaliteter og sammenhenger. Landskap ble ut fra dette betraktet som en sektorinteresse i miljøforvaltningen.
	Etter hvert ble begrepet utvidet til å omfatte større landskapssystemer som også inkluderte jordbrukets allmenne produksjonsområder. Forståelsen av at aktivt landbruk både kunne bidra til å ivareta tradisjonelle kulturlandskap og utvikle nye, attraktive landskap vokste gradvis.  Dette ble betydelig forsterket på 1980 – og 90-tallet gjennom omlegging av økonomiske støtteordninger til miljøtiltak og produksjon av fellesgoder som opplevelse, rekreasjon og tilgjengelighet.
	Med godkjenningen av Den europeiske landskapskonvensjonen i 2000, ble landskapsbegrepet løftet til å omfatte alle omgivelser. Landskapet omfattet hele vårt livsrom, også i hverdagssammenhenger. Samtidig ble betydningen av landskapets mange dimensjoner, som fortelling, som identitet og som prosess, vektlagt (Phillips 2004).
	Paul Selman (2006) har i boken ”Planning at the Landscape Scale” drøftet endringen i oppfatninger av landskapsbegrepet i planlegging og forvaltning. Hovedbudskapet er oppsummert i figur 1:
	/
	Figur 1  Skjematisk oppsett av hvordan landskapsbegrepet har endret innhold og betydning i forvaltningen gjennom de seneste ti-årene. Fra landskapsbilde som vernekategori, til landskap som ramme for samfunnsaktiviteter (arena).  (Selman og Knight 2006)
	Pilotprosjektet legger landskapskonvensjonens definisjon av begrepet landskap til grunn:
	”landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är
	resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”
	Med endret forståelse av begrepet landskap, vil det nødvendigvis også være behov for å utvikle ny metodikk for landskapsanalyse til bruk i planlegging og miljøkonsekvensvurderinger.
	2.2  Landskapskarakteranalyse

	Kort oppsummert, har landskapsanalysemetodikken i dag tre hovedutfordringer;
	- Utvikle et ”språk” (begreper) som tar opp i seg endringene i forståelse av landskapsbegrepet fra visuell bildeoppfatning til integrert opplevelse (og innlevelse gjennom relasjoner og identitet)
	- Etablere en arbeidspraksis som løfter landskapsfokus fra sektorisert verneinteresse til felles arena for bærekraftig samfunnsutvikling
	- Utvikle en metodebasert arbeidsform som gir mulighet til å bruke landskapsanalysene som mobiliserings- og prosessverktøy, 
	Med en vid definisjon av landskapsbegrepet, slik det er vist i kapittel 2.1., vil landskapsanalysen dekke flere faser.  Landskapskarakteranalyse er en av fasene, og er en sammenhengende prosess, men som består av to ulike operasjoner;
	a) Landskapskarakterisering - bygger på identifikasjon og sammenstilling av kunnskap som kan dokumenteres og erfares, og som uttrykkes gjennom en samlet karakteristikk av et valgt område. Karakteriseringen bør være tilgjengelig i et allment språk Kan utføres uten et spesifikt formål. 
	b) Landskapsvurdering – som er mer prosessrettet og direkte koplet til en planlegging, forvaltning og utvikling av landskap. prosess. Dvs at en søker relevant kunnskap gjennom landskapskarakteriseringen og knytter det til mål for landskapskvalitet. På det grunnlaget kan en vurdere (og styre) virkninger av strategier og planlagte tiltak i det aktuelle landskapet.
	Utfordringen er å finne en metodisk arbeidsform og et språk som er oversiktlig, allment forståelig og lett å kommentere på alle trinn i prosessen. 
	Skala og tidsdimensjonen (horisontal og vertikal dynamikk) vil være særlig utfordrende å dokumentere og formidle.
	Landskapskarakter 
	Begrepet benyttes i pilotstudien, og er definert i samsvar med metodeutviklingsarbeidet gjennomført av det norske Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2010):
	”Landskapskarakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og andre sansbare forhold som særpreger området og adskiller det fra omkringliggende landskap.” 
	Landskapskarakteren dannes av de forhold som er dominerende i den (allmenne) oppfatningen av et område.  Landskapskarakter er en grunnstein for all senere verdisetting og miljøkonsekvensvurdering av landskap. En landskapskarakterbeskrivelse bygger delvis på kunnskap og vurderinger som ikke er rent objektiv og kvantifiserbar. Det er derfor svært viktig at landskapskarakteren framkommer på en metodisk tydelig og transparent måte. I den norske metodeveilederen for landskapsanalyse i kommuneplanlegging (DN og RA 2011), følger det med et skjema med kriterier (sjekkliste) som brukes for vurdering av landskapskarakter (Vedlegg 1).
	Landskapets samlede karakter framkommer på grunnlag av følgende forhold;
	- Landskapets innhold
	- Endrings- og vedlikeholdsprosesser
	- Sammenhenger og brudd
	- Nøkkelelementer
	Ved å benytte seg av en fast oppsatt sjekkliste, vil man ikke bare få en lett tilgjengelig oversikt over hvilke forhold som bør vurderes, det gir også indikasjoner på hva som har størst betydning for landskapskarakteren. Denne informasjonen vil være viktig for senere sårbarhets- og konsekvensvurderinger av forhold som kan føre til endring av landskapskarakteren for et område.
	Landskapskarakterområder
	For å kunne operasjonalisere landskapskarakterens kvalitative innhold til bruk i planlegging og forvaltning, så må det knyttes til geografisk avgrensede områder – landskapskarakterområder.
	Hvert landskapskarakterområde vil ha en unik utforming og innhold som skiller det fra tilgrensende områder. Prosessen med å identifisere og avgrense områdene kan være svært krevende og vil bygge på skjønnsmessige vurderinger. Landskap kjennetegnes nettopp av sammenhenger og overganger. Det framtrer sjelden markerte grenser. Det blir derfor en vurdering som må foretas ut fra formålet med analysen og den skala man opererer i. Det eksisterer ingen gitt fasit, selv om man jobber ut fra en anbefalt framgangsmåte. Som prinsipp, kan man si at grensen mellom to karakterområder settes der man er mest usikker på hvilken karakter som dominerer (Stahlschmidt 2003). Avgrensingen av karakterområder handler derfor både om å identifisere framtredende karaktertrekk, og definere overgangssoner mot naboområder.
	Landskapstyper
	Ulike karakterområder vil i tillegg til sin spesielle identitet også ha en del felles kjennetegn med andre områder. Slike områder med felles trekk i innhold og utforming kan grupperes i en landskapstype.
	Landskapstypenes funksjon er først og fremst knyttet til strukturelle analyser på regionalt og kommunalt nivå. 
	Bruk av landskapstyper gjør det også mulig å kunne sammenlikne egenskaper ved individuelle karakterområder innenfor en landskapstype. I Hordaland fylke i Norge er det gjennomført en samlet klassifisering og vurdering av landskapskarakterområder (Clemetsen et al. 2011).
	Landskapstypeklassifisering er også en grunnbestanddel i regionvise og sammenliknbare karakteranalyser (jfr. kap 5.2).
	2.3 Landskapskarakteranalyser – anvendelse på regionalt nivå 

	Siden landskap kjennetegnes ved helhet og sammenheng, både i geografisk utstrekning og i skalanivå (detaljeringsfokus), stilles det krav til metodikkens fleksibilitet. Den skal både kunne fungere på ulike skalanivå innenfor det samme området, og den må være dynamisk i forhold til å fange opp både tidsdimensjonen og endringsprosesser som foregår parallelt, men i ulik takt (fra landheving til urbaniseringsprosesser og gjengroing/tilvekst) i det samme landskapet. Kunnskapsgrunnlag og områdeinndeling på regionalt nivå skal kunne henge sammen med samme metodikk anvendt på mer detaljert nivå (kommune, lokalsamfunn).
	Hvilke forhold bør dokumenteres og framstilles i en regional landskapskarakteranalyse?
	Hvilken detaljeringsgrad i kunnskap er relevant? 
	I det følgende gis noen eksempler på regionale landskapskarakteranalyser i strategisk planlegging og forvaltning; 
	Strategisk planlegging og forvaltning i helhetlige landskap, Peak District (UK)
	Peak District i midt-England ble etablert som nasjonalpark i 1951. Området har en befolkning på vel 30000 innbyggere, og består av en rekke lokalsamfunn. Parken har planmyndighet i byggesaker, infrastrukturtiltak og næringstiltak. Sammen med et svært stort antall besøkende, stilles det store krav til strategier, handlingsplaner og retningslinjer for vurdering av tiltak i området. Et slikt materiale forelå i 2009, (Peak District National Park. Landscape strategy and action plan 2009 – 2019) ,
	og bygger på omfattende landskapskunnskap knyttet til landskapskarakteromrdåer og typer.
	Utgangspunktet er en heldekkende landskapsanalyse med utgangspunkt i inndeling i 8 overordnede karakterområder.  
	/   /
	Figur 2 Landskapsanalyse kart fra strategisk plan for Peak District National Park i England. Til venstre inndeling i et antall overordnede karakterområder som reflekterer hovedtrekkene i landskapsutformingen på regionalt nivå. Til høyre er det definert at sett av landskapstyper på en mer detaljert skala som korresponderer med detaljeringsnivået som er nødvendig til bruk på kommuneplannivå. Kombinasjonen av disse to kartene gir en områdeinndeling og kunnskap, som legges til grunn for både å utvikle landskapsstrategier og som grunnlag for vurdering av plan- og utbyggingstiltak i de enkelte lokalsamfunn i området. 
	Innenfor hvert av disse hovedområdene er det identifisert et større antall landskapstyper. I alt 19 typer, som er relativt mange i forhold til det samlede planarealet (1430km2). Samtidig er denne finmaskede inndelingen hensiktsmessig som grunnlag for å utvikle plan- og forvaltningsstrategier helt ned på lokalsamfunnsnivå (tettsted/bygd). Hvert område er systematisk beskrevet på grunnlag av 5 karakteristika; Opplevelse, Historie, Arealbruk, Naturmiljø og Landformer (se figur 3).
	Landskapsanalysen og tilhørende landskapsstrategier er utviklet for å kunne fungere både på regionalt nivå, og på kommuneplannivå (district councils) og helt ned i reguleringsplan- og byggesaksnivå. 
	/
	Figur 3. Oversikt over de fem temaene som til sammen legger grunnlaget for beskrivelser av  landskapskarakter for hvert hovedområde og for delområdene innenfor de enkelte typene.
	Landskapsanalyse i kommuneplanleggingen (DK, NO)
	De siste årene har det blitt utarbeidet veiledere for landskapsanalyse på kommunenivå både i Danmark og Norge. Innfallsvinkelen er noe forskjellig, men bygger begge på identifisering og beskrivelse av landskapskarakter som grunnlag for områdebasert planlegging, forvaltning og utvikling.
	Den danske Landskabskaraktermetoden er direkte tilpasset kommuneplanleggingen, og er utviklet som følge av en omfattende kommunereform, hvor antall kommuner ble mer enn halvert, og overføring av forvaltningsoppgaver fra de tidligere Amtene til kommunene (Miljøministeriet 2007)
	Med utgangspunkt i fastsatt landskapskarakter, gjennomføres det en vurdering av landskarakterens styrke (robusthet mot endring), visuelle opplevelsesmuligheter, tilstand og sårbarhet.   Analysemetodikken føres videre til å utvikle hovedstrategier for områdenes landskapskarakter; beskytte (evt også forbedre), vedlikeholde eller endre. Landskapsstrategiene innarbeides så i kommuneplanen.
	/
	Figur 4. Oversikt over framgangsmåten for landskapsanalyse etter den danske veilederen til bruk i kommuneplanleggingen. Landskapskaraktervurderingene legger grunnlag for å utvikle strategier som bygger på fastsatte mål for landskapsutvikling.
	Norge:
	Med bakgrunn i endringer i Plan- og bygningsloven som en følge av at Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004, ble det satt i gang et arbeid for å utvikle en metodikk for landskapsanalyse tilpasset planlegging på kommunenivå i Norge.  Metodikken fokuserer på landskapet som heldekkende sammenhenger og som kan identifiseres og beskrives ut fra landskapskarakter knyttet til områdeenheter. Det ble lagt særlig vekt på begrepet landskapskarakter, og hvilke egenskaper og forhold ved landskapet som skulle inngå i denne beskrivelsen (se vedlegg 1). Samtidig ble det i analyseopplegget lagt inn en vurdering av de enkelte faktorenes betydning for landskapskarakteren. Dette var hensiktsmessig for senere i konsekvensvurderingene, å kunne drøfte hvordan planlagt strategier og tiltak vil kunne påvirke og endre de faktorene som var bestemmende for landskapskarakteren. 
	I metodikken er det også lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike fasene som inngår i en karakteriseringsprosess, slik at man kan skille beskrivelser (”fag”) og vurderinger (”politikk”) (Figur 5)
	/
	Figur 5. Utdrag frå den norske metodeutviklingsrapporten for framgangsmåte i landskapsanalyse (DN og RA 2010)
	Regional landskapskartlegging som grunnlag for tverrsektoriell planleggin (NO)
	Hordaland fylke fikk i perioden 2004 – 2009 gjennomført en fylkesdekkende landskapskartlegging etter metodikk fra Nasjonalt referansesystem for landskap”   Kartleggingen ble foretatt i skala      1:50 000, og omfattet i overkant av 900 karakterområder, fordelt på 26 landskapstyper (Puschmann 2004, Uttakleiv 2009).For å operasjonalisere kartleggingen til bruk i strategisk regional og kommunal planlegging, var det et ønske å få en samlet verdivurdering av områdene. Dette ble utført som en sammenliknende vurdering av landskapsområder innenfor samme landskapstype, basert på to kriterier; representativitet og sjeldenhet (Clemetsen et al 2011). 
	  / /
	Figur 6 kart over landskapskarakterområder i Hordaland, fordelt på typer. Hordaland fylkeskommunen har gjennomført verdisetting av landskapsområder innenfor hver type som grunnlag for strategisk planlegging og til bruk i miljøkonsekvensvurdering av kommuneplaner
	Innenfor vegsektoren har kunnskapsgrunnlaget fra kartleggingen i Hordaland vært benyttet til vurdering av korridorvalg for nye riksveger i fylket. Jfr illustrasjonen.
	3 Pilotstudie Västra Götaland – kommentarer til rapporten ” Landskap i långsiktig planering” 
	3.1 Generelt om metodevalg og framgangsmåte (kapittel 1–3)

	Mål
	Prosjektet har som siktemål å utvikle metodikk for landskapsanalyse til bruk i regional, strategisk planlegging innenfor transportsektoren. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til landskap - i dette prosjektet er dette konkretisert gjennom sammenføying av tre deltema; natur, form og kultur, som til sammen skal omfatte landskapet.
	Pilotprosjektet skal videreutvikle metodikk for landskapsanalyse, til bruk på to områder;
	a) som grunnlag for strategisk miljøbedømming og
	b) sektorovergripende planleggingsgrunnlag
	Dette krever en godt strukturert framgangsmåte der det klart skilles mellom landskaps-karakterisering og strategiske konsekvens- eller effektbedømminger. Dette drøftes nærmere i kapittel 3.
	Tverrfaglig arbeidsprosess
	Prosjektets metodiske basis er i stor grad utviklet gjennom en serie workshops og feltbefaringer, der de ulike fagkompetansene knyttet til naturfag, kulturminnefag og landskapsarkitektur jevnlig har møttes. En viktig oppgave har vært å komme fram til en felles forståelsesramme for inndeling i landskapstyper og områder. Det kommer ikke klart fram i rapporten om det er gjennomført kalibreringsøvelser i beskrivelsene av landskapskarakter av faggruppene i fellesskap.
	Temaanalysene natur og kulturhistorie har stort omfang og representerer et betydelig kunnskapsgrunnlag for landskapsbeskrivelser og vurderinger. Det er et spørsmål om hovedfokus i rapporten hadde kommet tydeligere fram om temaanalysene hadde vært plassert som vedlegg. (Se for øvrig punktet om tematiske analyser i kapittel 3.2)
	3.2 Karakterisering av landskap (kapittel 4–7)

	Landskapsanalyse er et verktøy for å generere kunnskap om forhold som både kan gi kunnskap og bevissthet om landskapets betydning for samfunnet, og gi grunnlag for strategier og tiltak som vil kunne styre landskapsutviklingen i ønsket retning. Kapittel 4 til 7 omhandler landskapskarakterbeskrivelser og temakunnskap økologi, kulturhistorie (omtalt som landskapets tidsdjup) og landskapets form. 
	I det følgende er det drøftet metodikkens relevans og funksjonalitet i forhold til aktuelt kunnskapsbehov. 
	Skala og landskapstyper
	Hva er rett skala for landskapsanalyser på strategisk, regionalt nivå? Dette drøftes i metodekapitlet, og på bakgrunn av uttesting, er målestokken 1:250 000 funnet hensiktsmessig for å kunne skille landskapets grunnleggende formegenskaper fra hverandre. Det er identifisert 10 landskapstyper på dette nivået (kart s. 95). Antall typer og navnsettingen av dem gir et svært godt inntrykk av både sammenheng og variasjon på overordnet nivå. Enkelte typer omfatter svært små områder i denne skalaen, men representerer landskapsmessige avvik som er viktige for oppfatningen av landskapet i regionen, og er med å utdype variasjon og særpreg (type 3, Elvedal, type 10 Platåberg). 
	Det kan diskuteres om det er nødvendig med inndeling i undertyper i 4 Sprickdalslandskap. Siden det kun er ett eller to områder knyttet til hver underkategori, så bør variasjonene innenfor hovedtypen komme tilstrekkelig godt fram i karakterbeskrivelsen for hvert karakterområde. Dette kan vurderes når slike beskrivelser foreligger. (Prinsipielt kan det være hensiktsmessig, om målet er å legge grunnlaget for en metodikk som er overførbar også til andre regioner.)  Begrepet Mosaiklandskap (type 5) kan gi inntrykk av å være en oppsamling av områder med flere forskjellige karaktertrekk. Dette kan fungere for denne regionen, men vil kunne skape problemer dersom man ønsker en typeklassifisering som kan benyttes generelt i flere regioner.
	Landskapskarakter
	Landskapskarakterbeskrivelsene er gjennomført på hovedtypenivå.  Det er i tillegg gitt to eksempler på karakterisering av to områder. Beskrivelsene tar opp enkelte hovedtrekk i de tematiske beskrivelsene i kapittel 4 og 5.  Når det gjelder landform så er det sagt at dette beskrives i hovedsak under hver type. Når beskrivelsene bygger på grundige tematiske fagbeskrivelser, er det viktig at de forhold som vektlegges i landskapskarakteren, er koplet til hvordan landskapet oppfattes av allmennheten (jfr Landskapskonvensjonen).
	Karakterbeskrivelsene er som sagt ført fra typenivå til uttesting i to områder. For å sikre en felles oppbygging av beskrivelsene, hadde det vært hensiktsmessig med en mer utfyllende sjekkliste over forhold som vurderes innenfor de tre hovedgruppene Innehåld, Sammanhang og Pågående processer.  Dette kan være viktig for å sikre at de vurderinger som gjøres er etterprøvbare og fungerer i senere konsekvensvurderinger.
	Tematiske analyser
	Pilotstudien for Västra Götaland er bygd opp med en kombinasjon av tematiske analyser og en sammenfattende landskapskarakteranalyse knyttet til regionale karakterområder. 
	De tematiske analysene skal fungere som et bakenforliggende kunnskaps- og forklaringsgrunnlag for de karakterdannende kjennetegn som beskrives på landskapsnivået. Som kunnskapsgrunnlag er temaene ”økologi” og ”Landskapets tidsdjup” svært innholdsrike og funksjonelle på et overordnet regionalt nivå. Temakunnskapen gir også viktige faglige bidrag til å drøfte landskapsnivået som felles møteplass og diskusjonsgrunnlag for strategisk, helhetlig miljøplanlegging. Tema ”Landskapets form” er kortfattet, og begrunnes med at beskrivelsene i stor grad ligger i de områdevise karakteranalysene (særlig visuelle egenskaper). Som grunnlag for en tverrfaglig forståelse av landskapets utvikling er formtemaet viktig, og det kunne trolig vært utdypet og illustrert mer de geologiske og morfologiske dannelsesprosessene, i sær kvartærgeologi knyttet til istidene. Visuelle forhold og opplevelse er likevel essensielt i landskapskarakterbeskrivelsene.
	Det presenteres en stor mengde temakart på regionsnivå ed interessant informasjon. For å styrke kunnskapsgrunnlagets nytteverdi som grunnlag for karakterbeskrivelsene, kunne områdeinndelingen for karakterområder ligget som en grunnstruktur i temakartene. Det ville også vært interessant å få vurdert om inndelingen i landskapsområder og typer også kan være et rammeverk for miljøkonsekvensbedømming av tema natur/økologi og kulturhistorie. 
	Pedagogisk sett, burde temaanalysene være plassert som vedlegg, siden deres hovedfunksjon er å begrunne og utdype forståelsen av karakterbeskrivelsene. 
	Utviklingstendenser og sårbarhet (känslighet)
	Til karakterbeskrivelsene er det knyttet vurderinger av utviklingstendenser og sårbarhet. Utviklingstendenser bygger på en sannsynlig framskriving av utviklingen ut fra dagens situasjon. Dette vil i en miljøkonsekvensvurdering være ”0- alternativet” som virkningen av mulige strategier og tiltak vurderes opp mot.
	Vurderingen av landskapets sårbarhet kan foretas på flere måter. For det første vil det være snakk om landskapskarakterens sårbarhet. De forhold som er dominerende for landskapskarakteren i et område, er dermed også de forhold som generelt er sårbare. I pilotstudien er det sagt at vurderingen av landskapskarakterområdets sårbarhet bygger på en sektorvis (økologi, kulturminne og form) sårbarhetsvurdering, som så settes sammen til en fellesvurdering (s 17). Det er et spørsmål om sektorvise vurderinger av sårbarhet kan gjøres gjeldende for andre tema. Det bør vurderes om denne framgangsmåten kan komme i konflikt med miljøkonsekvensvurderinger innen sektorene (på norsk; dobbeltvekting av samme kriterier i flere tematiske konsekvensvurderinger). 
	3.3 Miljøvurderinger

	Karakter, utviklingstendens og sårbarhet kan beskrives og vurderes på generelt grunnlag. Det er altså ikke en verdibasert vurdering. Beskrivelsene må med andre ord være gjennomført på en måte som kan dokumenteres, forklares og etterprøves på faglig grunnlag. Videre miljøkonsekvensvurdering av landskap krever fastsatte mål for landskapsutvikling. Dette er problematisert og illustrert flere steder i rapporten.
	Mål for landskapsutvikling
	Landskapskarakter skal være et etterprøvbart uttrykk for landskapet slik det framtrer. Framstilling av endringer som skjer i forhold til landskapets karakter som følge av pågående prosesser eller gjennomførte tiltak, er heller ikke en verdibasert vurdering.
	Endringer i landskapskarakter som følge av naturens egendynamikk (f.eks gjengroing av åpen kulturmark) eller som følge av planlagte tiltak (ny bebyggelse, infrastrukturtiltak etc), vil først kunne vurderes positivt eller negativt når det foreligger fastsatte samfunnsmål for landskapsutvikling. 
	Konsekvensvurdering på strategisk nivå.
	På overordnet, strategisk plannivå vil effektbegrepet i stor grad ha samme meningsinnhold som sårbarhet.  Landskapskaraktervurderingene er foretatt med utgangspunkt i kartmålestokk 1:250 000. Samtidig vil planlagte infrastrukturtiltak i samme målestokk framstå mer som aktuelle prinsippløsninger (korridorvalg, dimensjonering for trafikk, etc) enn konkrete prosjekttiltak.
	I diskusjonene om sårbarhetsvurderinger knyttet til veiledere for landskap i konsekvensutredninger i Norge, har det etter hvert blitt dannet en felles oppfatning av at de forhold som er viktige for dannelsen av landskapskarakter, også vil være sårbare for endring. 
	Generelt gjelder det samme prinsippet uavhengig av skala, at tiltak som krysser overgangssonen mellom to karakterområder vil i større grad påvirke områdenes landskapskarakter enn tiltak som ligger innenfor et område.
	Landskapets potensial og økosystemtjenester
	Landskapet er som nevnt i følge Landskapskonvensjonen, en felles arena og ramme for samfunnsutvikling og forvaltning av miljøverdier. I en samfunnsrettet landskapsanalyseprosess vil det være en stor gevinst å hente ved å inkludere vurderinger av landskapets utviklingspotensial i forhold til prioriterte miljømål (vedlikehold av tradisjonell kulturmark, tilrettelegging for utvikling av økosystemtjenester…) Dette vil være å gi begrepet ”helhetlig planlegging ” et konkret innhold. Ambisjonene i Trafikverkets oppdrag er derfor viktige og nyskapende innenfor offentlig sektorplanlegging. 
	Tradisjonelt tenker man på avbøtende tiltak som virkemiddel for å gjøre tiltakene miljømessig mer akseptable. I dette tilfellet snur man det hele om, og tar utgangspunkt i mulige landskaps- og miljøkvaliteter som kan etableres og utvikles integrert i det aktuelle infrastrukturtiltaket. Dette krever et særlig fokus på strategisk nivå.
	Pilotprosjekt viser at det er mulig å gi et konkret innhold til potensial og brister også i overordnet skala.  Innefor et større antall karakterområder vil det kunne bli en omfattende og kanskje sprikende beskrivelse av dette. Det kan derfor også her være hensiktsmessig med en på forhånd avklart oversikt over hvilke typer potensial og brister som vurderes. Disse bør knyttes til hovedgrupper som økologi, kulturhistorie (tidsdjup), landskapsopplevelse etc.
	Den danske Landskabskaraktermetoden (Miljøministeriet 2007) ble utviklet som en følge av den omfattende kommune- og regionreformen som ble gjennomført på 2000-tallet (jfr figur 4).. På bakgrunn av uttesting i utvalgte kommuner, ble det utformet en anbefalt framgangsmåte for landskapskarakteranalyse på kommunenivå. Metodikken bygger i sin grunnstruktur på den engelske LCA-metoden (The Countryside Agency og Scottish Natural Heritage 2002). Den danske framgangsmåten er utviklet for å kunne knytte analysene til strategisk planlegging på kommunenivå og omfatter fire hovedstrategier;
	Beskytte – Vedlikeholde – Forbedre - Endre
	Disse fire grunnstrategiene for forvaltning av landskapskarakterområder vil lett kunne koples til karakterbeskrivelsene i kapittel 7.2, dersom det foreligger fastsatte mål for landskapet. De vil også kunne integreres i mijøbedømmingene i kapittel 8. Her er det et særlig spennende potensial i metodeutvikling, ved å operasjonalisere strategiene i handlingstettede planer (jfr. omtalen av Landscape Strategy for Peak District). 
	Landskapets utviklingspotensial berører også begrepet økosystemtjenester. I tillegg til kunnskap om økosystemenes betydning for biologisk mangfold (s 125), er det også et landskapsperspektiv i dette; Natur- og kulturpregede landskap leverer en rekke potensielle kulturelle tjenester, som har betydning for kulturelt mangfold, stedsutvikling, religiøse og spirituelle verdier, inspirasjon, kunnskap, tilhørighet og identitet etc. 
	I videre utvikling av regionale landskapsstrategier, vil det være interessant på knytte det til en bred forståelse av økosystemtjenester. Her vil det være nyttig kunnskap å hente fra det engelske prosjektet ”Character and Quality of England’s Landscapes (forkortet CQuEL), som er under utvikling i samarbeid mellom Natural England, Defra (landbruks- og miljødepartementet) og flere rådgivingsfirma. 
	3.4 Videreutvikling av metodikken for tverrsektoriell regional planlegging (kapittel 9)

	Metodikkens relevans for strategiske vurderinger i transportplanleggingen
	Infrastrukturtiltak i transportsektoren berører de fleste samfunnsområder, hele geografien og de fleste skalanivå i planleggingen. En gjennomarbeidet metodikk for å forstå landskapets innhold og egenskaper, betydningen av det for befolkning og miljø, og å kunne kople planleggingen til samfunnsbaserte strategier for forvaltning og utvikling av landskapet, vil dermed ha potensial til å fungere som en generell metodestruktur for planlegging i samsvar med landskapskonvensjonen. 
	Sektorovergripende planleggingsgrunnlag og prosessverktøy
	Kunnskap om landskapet bør framstilles og formidles på en måte som reflekterer en allmenn oppfatning av landskapet (…as perceived by people). Omstillingen fra å sammenstille sektorbasert kunnskap i en landskapsanalyse, til å ta utgangspunkt i landskapets helhet og sammenheng, slik det oppfattes av befolkningen, er en stor prosess. Det krever ofte en større endring av holdning til og oppfatning av landskap, enn det man umiddelbart skulle tro. Det ligger en stor utfordring i landskapsplanleggingen med utgangspunkt i det begrepsinnholdet som Landskapskonvensjonen gir landskapet (jfr kapittel 2.1) 
	Det fagfolk tidligere oppfattet som landskap, kan i mange tilfeller heller være delaspekter ved det -for eksempel ”kulturlandskap” som begrep knyttet til tradisjonell kulturmark og skjøtsel og bevaring av disse. Tradisjonell kulturmark er objekter og deler av et landskap – ikke selve landskapet. Det samme med begrepet ”landskapsbilde”. Det representerer de delaspekter som omhandler visuelle og sansbare forhold ved omgivelsene, ikke nødvendigvis de relasjonelle sidene ved det.
	Pilotprosjektet i Västra Götaland vil spille en viktig rolle i å synliggjøre den felles plattformen som landskap er, samtidig som det må erkjennes at det ikke eksisterer en faggruppe som fullt ut representerer ”landskap” som helhetlig, kvalitativt kunnskapsområde.
	Metodikkens allmenne gyldighet 
	Den generelle framgangsmåten som er utviklet i pilotstudien bygger på elementer fra annen vel utprøvd internasjonal metodikk. Et grunnleggende spørsmål er om metodikken er allment tilgjengelig, repeterbar og etterprøvbar? – eller er den i for stor grad knyttet til den gitte oppdragssituasjon og de personer som har vært involvert? Dette er et viktig spørsmål, siden landskap ikke er en objektivt målbar størrelse. Landskapsanalyse bygger på både objektive fakta og vurderinger som må gjøres på et kvalitativt, subjektivt grunnlag. Slik må det være, siden landskapsoppfatning og opplevelse er både kulturelt og individuelt betinget.
	Inntrykket er noe todelt;
	Hovedtrekkene i framgangsmåten er logiske og med en egnet progresjon; (karakterisering før bedømning) og med klar avgrensing av hva som er fagkompetansen sitt arbeidsområde, og hva som ligger til samfunnet (fastsetting av generelle miljømål og mål for landskapsutvikling).
	Systematikken i inndeling og navnsetting av landskapstyper (landform og struktur) og landskapskarakterområder (geografiske navn) er logisk og bør være allment forståelig. 
	Det er, som tidligere nevnt, likevel behov for å tydeliggjøre landskapstemaet som et kvalitativ annet kunnskapsområde enn det kan uttrykkes gjennom de tre delttema-analysene. Først og fremst skyldes det strukturen i rapporten med gjennomgang av deltema før landskapskarakter. Figuren side 20 kan også gi noe feil forståelse av dette. 
	Mye ligger i å gjøre framgangsmåten tydelig og mer synlig, rent metodisk. Omstrukturere rapporten ved å fokusere mer på landskapskarakterbeskrivelsene og heller la de tematiske sektorbidragene være vedlegg som utdyper kunnskapsgrunnlaget som landskspaskarakteranalysene bygger på.
	Landskapskarakterbeskrivelsene for hver type og karakterområde bygger på svært enkle kriterier. Det kan med fordel utarbeides en mer detaljert sjekkliste (jfr vedlegg 1) som tar utgangspunkt i oppfattbare kriterier for landskap. Dette vil gjøre dett lettere med en kritisk gjennomgang av de vurderinger som foretas på grunnlag av karakterbeskrivelsene; dvs sårbarhet, utviklingspotensial og effektbedømming av planlagte tiltak.
	Landskapet som planleggingsarena 
	Et viktig mål med pilotstudien er å kunne etablere en felles grunnforståelse for landskapet i regionen. Det bør være et mål at inndelingen i landskapskarakterområder gir et meningsfullt grunnlag for å drøfte utfordringer, utviklingspotensial og trender knyttet til trafikkplanlegging. Dette bør gis en tydeligere plass i metodikken.
	Det kan være en fordel å vise hovedtrekkene i en framgangsmåte der overordnet analyse bygger på syntese av fagkunnskap, mens mer detaljert analyser tar i større grad utgangspunkt i brukerbaserte erfaringer og relasjoner til landskapet.
	Som regel vil det kreve en dialogprosess med ulike berørte brukergrupper og planleggingsinstanser, for å få gi kartet med inndeling i regionale karakterområder tilstrekkelig legitimitet. En slik ”gyldighetstest” bør prøves ut i regional skala med representanter for regional og kommunal forvaltning. Det må være åpent for å kunne justere områdegrenser. 
	Vurdere bredden av fagmiljø som har vært involvert i pilotprosjektet – hva saknes av kunnskap om landskapet på dette skalanivå?  Savnes det sektorkompetanse innen f.eks samfunnsgeografi og økonomi?
	På mer detaljert nivå i bruk av metodikken (kommunenivå, målestokk 1:50 000) vil det åpne seg nye temaer som bør integreres i analysene, f. eks friluftslivskunnskap og kunnskap om lokale møteplasser sosiale, kulturelle, landskapsbaserte aktiviteter, osv.
	Medvirkning i praksis 
	Medvirkning er et positivt ladet begrep knyttet til demokratisering av samfunnsplanleggingen. 
	Medvirkning inkluderer både befolkningen generelt og bredden av fagkompetanse som finnes tilgjengelig.  Det omfatter både innhenting av kunnskap og deltakelse i plan- og utviklingsprosesser. Hva som er rett medvirkningstype og omfang, må vurderes individuelt fra prosjekt til prosjekt. 
	Det er derfor viktig å ha klar oppfatning av medvirkningstype og muligheter i landskapsanalyser på regionalt nivå. Områdeinndelingen er så storskala at det ikke direkte berører folks hverdagsmiljø, selv om det vil kunne knyttes til deres identitetsområde. Det innebærer at landskapsanalyser som blir gjennomført med en detaljeringsgrad basert på kart i målestokk 1:500 000 – 1: 100 000 i begrenset grad kan baseres på aktiv deltakelse fra lokalsamfunn og brukergrupper. Mens det vil være stort behov for medvirkning fra fagmiljø i kunnskapsinnhenting og vurderinger som berører landskapet. Bruker- og beboermedvirkning vil være mer relevant i analyser gjennomført i målestokk 1:50 000 og lavere (jfr fig 7) 
	Figur 7 gir en prinsipiell framstilling av forholdet mellom medvirkning og innsats fra fagekspertise og brukere/lokalbefolkning på ulike skalanivå i analyse- og planleggingssammenheng.  I overordnet, regional skala (1:250 000) er det svært begrenset hva direkte medvirkning kan bidra til. Man er her i hovedsak på et strategisk plannivå hvor aktuelle kunnskapsbehov er knyttet til landskapets fysiske innhold, funksjon og sammenhenger. Skalaen er i liten grad egnet til å synliggjøre relasjons- og identitetsaspektet, stedlige (lokale)bruksmønstre etc. Medvirkning vil i store trekk være avgrenset til informantrollen (jfr figur 8).
	/
	Figur 8 Ulike former for medvirkning i analyse- og planprosesser. Utsnitt fra metoderapporten ”Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi”, utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2010).
	Utprøving i mer detaljert skala (1:50 000)
	På denne skalaen oppstår en annen dynamikk, detaljer i terrengformer, arealbruk, historie og naturmiljø trer fram på en måte som korresponderer med lokalbefolkningens oppfatninger i sine hverdags- og rekreasjonsmiljø. Dermed krever analysen en presisjon som gjør at landskapets karakter uttrykkes ”slik folk oppfatter det” (jfr Landskapskonvensjonen). En utprøving av inndeling i områder og karakterbeskrivelser innenfor et overordnet karakterområde vil gi svar på om de overordnede karaktervurderingene er relevante og dekkende. 
	4 Hvordan ivaretar metodikken intensjonene i ELC?
	Det gis her en kort kommentar knyttet til konvensjonens aktuelle artikler. Konvensjonstekstens svenske formuleringer står i kursiv. 
	Mål for landskapsutvikling (artikkel 5b)
	..att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och planering av landskap genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6,
	Krever et sammenliknbart referansegrunnlag på minst regionalt nivå. Må være basert på karakterisering av regionale landskapstyper som det knyttes miljømål til. Bør videreføres også til mer detaljert nivågrunnlag for å sette spesifikke mål som kan innarbeides i kommunenes planlegging. 
	Metodikken i Pilotstudien åpner nettopp for videreføring på et mer detaljert nivå.
	Medvirkning (artikkel 5c)
	...att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och regionala myndigheter och andra parter med intresse för att utforma och genomföra denlandskapspolitik som anges i punkt b ovan,
	Medvirkning i planlegging kan grupperes i to; 
	- Bidra med kunnskap og delta i prosesser
	- Høringspart til forslag 
	Lokale og regionale myndigheter
	Regionale myndigheter er konsultert og informert. Skala i studien gjør at den i liten grad henvender seg til det lokale plan- og forvaltningsnivået.
	Brukere og beboere 
	Ikke koplet inn i særlig grad på dette skalanivået (jfr figur 7).
	Fageksperter – tverrfaglighet og muligheten til å se koplinger mellom de ulke fagområdenes områdeforståelse er en forutsetning i oppdraget. Landskapskartet et relevant felles grunnlag, men kunne vært nyttet mer i temaanalysene også.
	Landskap i regional planlegging og sektorpolitikk (artikkel 5d)
	...att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och i sin politikk inom kultur, miljö, jordbruk, ekonomi och på det sociala området samt i alla andra politikområden som kan ha direkt eller indirekt inverkan på landskap.
	Pilotstudien bidrar i betydelig grad til å etablere landskapet som en felles arena, i første rekke gjennom å kople fagmiljøer og regional forvaltning. Landskapskarakterbeskrivelsene søker å etablere en felles forståelsesplattform mellom samfunnsektorene som videre strategiske diskusjoner kan utvikle på bakgrunn av. 
	Det bør gås igjennom om karakterbeskrivelsene er dekkende eller om det treffer rett på dette overordnede skalanivået. Målestokken 1:250 000 fører til betydelg abstrahering av landskapet – får brukerne virkelig  en felles forståelse slik det framstilles? – Her spiller de tematiske sektoranalysene en viktig rolle. 
	Metodikken har potensial til å få få fram en helhetsforståelse av hvordan sektorkunnskap møtes i landskapet, og dermed vil ha betydning for hvordan sektorene utfører sin planlegging.
	Bevisstgjøring – landskapet som felles arena (artikkel 6a)
	Varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata organisationer och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras roll och om förändringar i landskapen.
	Pilotstudien vil være et viktig bidrag til å skape forståelse for landskapets dimensjoner, funksjoner, verdier  og rolle i samfunnet. Her kan koplingen til synliggjøring av landskapets økosystemtjenester være viktig å utvikle.
	Opplæring og utdanning (artikkel 6b)
	Varje part förbinder sig att främja
	a  utbildning för specialister i landskapsvärdering och landskapsförvaltning,
	b  tvärvetenskapliga utbildningsprogram i landskapspolitik, skydd, förvaltning och planering av landskap, för yrkesmän i den privata och offentliga sektorn och för berördaorganisationer,
	Hovedstrukturen i metodikken er relativt tydelig og bør kunne formidles og forstås.
	For å prøve ut metodikkens funksjonalitet i praktisk planlegging, bør det gjennomføres mer detaljerte studier, for å bringe det overordnede strategiske landskapsnivået (1:250 000) i kontakt med hverdagslandskapet (som først kan identifiseres fra en skala på 1:50 000 og nedover).
	Arbeidsformen i prosjekt har stor læringsverdi (tverrfaglighet) – men framstillingen av temaanalysene bør gjøres mer pedagogisk, slik at de fram står som et kunnskapsbidrag og ikke som anvendt landskapsanalyse
	Enkelte av kartene fungerer godt, andre er vanskelige å tolke for den som ikke har vært med i arbeidsprosessen. Andre illustrasjoner fra temarapportene er gode. Kart som synliggjør landhevingsprosessene kunne f.eks vært inkludert.
	Kartlegging og vurdering av landskap (artikkel 6c)
	Varje part förbinder sig att, med aktiv medverkan av berörda parter, i enlighet med artikel 5 c, och i syfte att förbättra kunskapen om sina landskap
	a . i att kartlägga sina egna landskap över hela sitt territorium,ii att analysera landskapens särdrag och de krafter och påtryckningar som omvandlar dem,iii att lägga märke till förändringar,
	b  att värdera de landskap som har kartlagts på detta sätt, och ta hänsyn till desärskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem.
	ai –  pilotstudien vil kunne danne grunnlag for metodikk for regionale landskapskartlegginger og analyser i Sverige
	aii – dynamikken og tidsutviklingen er godt beskrevet i temaanalysene
	aiii – dette er ikke gjort på dette skalanivå
	b – Pilotstudien er ikke gjennomført på et skalanivå som tillater større grad av involvering fra befolkningen
	Mål for landskapskvalitet (artikkel 6d)
	Varje part förbinder sig att utarbeta mål för landskapskvalitet för de landskap som har kartlagts och värderats i enlighet med artikel 5 c.
	Denne oppgaven ligger til myndighetene, det er gitt gode eksempler på slike mål, men det er ikke behandlet som et formelt bidrag til denne rapporten. Det bør tilkomme når rapporten skal brukes i regional planlegging, men utformes som et eget dokument.
	5 Metodikkens relevans for andre regioner.
	Et felles kunnskapsgrunnlag?
	Landskap trer stadig oftere fram som et sentralt kunnskaps- og ressursområde i samfunnsplanleggingen (jfr. arenabegrepet). I spørsmål som berører energi- infrastruktur og transportplanleggingen er regionen en viktig referanseramme for strategisk planlegging. Det gjelder også planlegging på tvers av regioner innenfor en landsdel. Behovet for overordnet og samordnet kunnskap om landskap er åpenbart også i miljø- og distriktspolitikken. Landskap representerer særpreg og identitet for befolkningen og er en viktig ressursfaktor i reiseliv og annen næringsutvikling. Særpreg har attraksjonskraft også i spørsmål om utvikling av gode lokalsamfunn og tilflytting til boområder. 
	En felles grunnmetodikk for landskapskarakteranalyse, vurdering av landskapets potensial og for miljøbedømming vil dermed kunne ha stor verdi for planlegging på flere nivå. I første rekke vil det kunne etableres et felles kunnskapsgrunnlag gjennom landskapskarakteranalyser.
	Pilotprosjektet i Västa Götaland blir videreført med karakterisering av alle landskapsområdene på regionnivå. Dette vil gi ytterligere metodekunnskap til å kunne utarbeide et metodehefte med stegvis beskrivelse og eksempler på framgangsmåten. Når det gjelder det tematiske kunnskapsgrunnlaget, vil det foreligge betydelig kunnskap gjennom eksisterende landskapsanalyser og miljøutredninger. Dette materialet vil sannsynligvis lett kunne benyttes inn i nye regionanalyser når det foreligger en felles metodeveileder. Det foregår for tiden tilsvarende vurderinger med omsyn til etablering av en felles struktur for landskapskarakteranalyser i Norge (Simensen og Uttakleiv 2011).
	Landskapstypeklassifisering – byggestener i en felles metodikk
	Landskapsanalyser etter fastlagt metodikk må være repeterbar og mulig å gjennomføre av fagpersoner uten betydelig spesialopplæring på forhånd. Landskapsklassifisering og beskrivelser i ulike regioner må også være mulig å sammenlikne – de må være bygd opp av de samme grunnelementene. 
	I vurderingen av landskapsendringer og utviklingspotensial, vil overførbarhet av kunnskap fra regionvise utredninger kunne ha stor nytteverdi. 
	Det bør derfor etableres et klassifiseringssystem som er felles, entydig og lett å ta i bruk av andre.
	Landskapstypene representerer et slikt felles referansegrunnlag for landskap som bør kunne gjøres gjeldende for alle regioner i Sverige. Forutsetningen er at det gjøres et utviklingsarbeid på klassifisering av typer som testes ut i ulike landskap. Identifiseringen og navnsettingen av landskapstypene på regionnivået i Västra Götaland, tyder på at disse vil kunne gjøres gjeldende for en betydelig andel landskapsområder i Sverige. Med tillegg av de hovedvariasjonene som finnes ellers i svenske landskap, bør ca 30 regionale hovedtyper være et realistisk anslag.
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