Faglig utviklingssenter for
grøntanleggssektoren

FAGUS – Faglig utviklingssenter for
grøntanleggssektoren

FAGUS Rådgivning

FAGUS har som mål at samfunnet skal få mest
igjen for sine investeringer i grøntanlegg, både
i form av helsegevinst og kostnadseffektiv bruk
av midler.

Gjennom FAGUS Rådgivning tilbys alle
abonnenter direkte tilgang til våre fremste
forskere og fagfolk. Svartjenesten er enkel,
smidig og ubegrenset. Her kan du stille
spørsmål og diskutere problemstillinger med
rådgiverne.

FAGUS vil påvirke dette gjennom:
• å fremskaffe og formidle kunnskap og
informasjon
• å initiere forskning og utvikling
• nettverksbygging og samarbeid
mellom offentlige og private aktører
inkludert forskningsmiljøene
Et grøntanlegg gir mulighet for aktivitet,
opplevelse og rekreasjon i natur og nærmiljø.
Det gjelder parker, lekeplasser, plasser,
gårdsrom, barnehager, skoler, kirkegårder og
veimiljø samt uteanlegg rundt både offentlige
og private bygg.

FAGUS har etablert en abonnementsbasert
rådgivningstjeneste for alle som arbeider
med grøntanlegg.

FAGUS Rådgivning – bedre råd for deg som
jobber med grøntanlegg.
DU SPØR – VI SVARER!

Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg
PARK OG IDRETT

Norsk Gartnerforbund (NGF)

Norske Anleggsgartnere NAML

Norske Landskapsarkitekters
forening NLA

Norsk trepleieforum (NTF)

Fem sentrale organisasjoner innen
grøntanleggssektoren står bak etableringen av
FAGUS.
Alle er opptatt av å bidra til en bærekraftig
utvikling i byer og tettsteder.
FAGUS har hittil finansiert sin virksomhet
gjennom kurs, prosjekter og informasjon,
inkludert FAGUS Rådgivning. Det er et mål å
oppnå offentlig grunnfinansiering slik at
arbeidet kan få den slagkraft som det fortjener.

FAGUS skal ivareta
grøntanleggenes samfunnsmessige
betydning
•

Bedre fysisk helse – fordi grøntanlegg
gir mulighet for aktivitet, vil de bidra til
å forebygge en rekke alvorlige
sykdommer

•

Bedre psykisk helse – fordi
grøntanlegg gir mulighet for trivsel og
opplevelser, vil de bidra til å forebygge
psykiske lidelser

•

Mindre stress – fordi grøntanlegg gir
mulighet for avkopling og opplevelser
og dermed motvirker larm og høyt
tempo

•

Gode opplevelser – fordi grøntanlegg
gir en myk og menneskelig dimensjon

•

Større biologisk mangfold - fordi
grøntanlegg er nisjer for planter og dyr

•

Bedre klima og miljø – fordi
grøntanlegg bidrar til renere luft og
bedre lokalklima

Økende urbanisering og stillesittende arbeid gjør at
grønne områder vil få stadig større samfunnsmessig
betydning i årene som kommer. FAGUS ønsker å
møte denne utviklingen med fokus på samhandling,
utvikling og kompetanse.

FAGUS samarbeider med
• aktuelle forskningsmiljø ved
•

www.fagus.no
Schweigaards gate 34F
0191 Oslo
telefon 23 15 93 67/ 94 14 32 10
post@fagus no

Universitetet for miljø- og biovitenskap
og Bioforsk
grønne utviklingssentre i våre
naboland. Movium i Sverige ble
etablert i 1980 og Skov & Landskab i
Danmark ble etablert i 1987. Begge
har offentlig grunnfinansiering.

