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Introduksjon
Kurset ”Strategisk landskapsplanlegging” er et årlig tilbud til
masterstudenter ved UMB innenfor studieretningene
Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging og Naturforvaltning. Kurset
holdes av Institutt for landskapsplanlegging og gjennomføres i
høstsemesteret.
Hovedmålet i kurset er å gjøre studentene i stand til å kunne utvikle
strategier som integrerer plan, forvaltning, stedsutvikling og
næringsutvikling knyttet til natur- og kulturressursene i en regional
landskapssammenheng. Kurset skal gi kunnskap i bruk av verktøy for å
analysere landskap, identifisere ressurser for utvikling,
mobiliseringsprosesser og medvirkning, kommunikasjon og formidling i
forhold til ulike aktører og interessegrupper. Videre skal studentene få
innsikt i lokal og regional planlegging og forvaltning av landskap etter
plan- og bygningsloven, og verneforvaltning etter naturmangfoldloven,
samt andre forvaltningsstrategier som regionalparker.
Kommunene Sigdal, Rollag og Nore-Uvdal har i så måte vært et særdelses
godt egnet studieområde med aktuelle og varierte problemstillinger
knyttet til fjellvidder, skogsåser og jordbruksdaler med sterke kulturelle
tradisjoner og stort potensial for opplevelsesbasert næringsutvikling og
betydelige forvaltningsutfordringer knyttet til natur- og kulturarven.
Området har blant annet vært igjennom en omfattende statlig
verneprosess, med et sterkt lokalt engasjement. Trillemarka- Rollagsfjell
naturreservat ble etablert i 2008.
Studentene ble delt i fire grupper, fordelt med hvert sitt primære
geografiske område: Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal. Hver gruppe har

gjennomført en overordnet områdebeskrivelse for sitt område med
dokumentasjon av natur- og kulturforhold, landskap, bosetning,
næringsvirksomhet, reiseliv, etc. Videre har hver gruppe gjennomført en
landskapsbasert ressursanalyse for å identifisere:
- Landskapskarakterer og nøkkelkvaliteter
- Ressurser for verdiskaping og stedsutvikling
- Utfordringer for forvaltning av landskap og kulturmiljø
- Potensial for nærings- og stedsutvikling
Med bakgrunn i analyser og mulighetsstudier, har studentene blitt
utfordret til å utarbeide overordnede plan- og utviklingsstrategier etter
plan- og bygningsloven § 7-1.
Vi vil takke Sigdal kommune v/ Eli Reistad, Rollag kommune v/ Ellen
Skarsten og Nore- Uvdal kommune v/ Terje Halland for stor
imøtekommenhet i forhold til studentene, og tilrettelegging for et godt
læringsutbytte. Vi vil også takke INTERREG-prosjektet VER-DI1 v/
prosjektleder Kjell Ove Hovde, Sigdal kommune og rådgiver Tore Gilhuus,
Buskerud fylkeskommune for faglige bidrag og økonomisk støtte til
opphold og reise for studentene.
Takk til alle informanter som har tatt seg tid til å dele sin kunnskap,
erfaring og engasjement med studentene.
Ås, februar 2011
Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke (kursansvarlige, UMB)
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