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• FAGUS har to ansatte, Mari Myhrene, daglig 
leder (t.h) og Randi Flagstad Bøen, 
prosjektmedarbeider.

• Kunnskap om naturbaserte løsninger, fra 
planlegging, opparbeiding, drift og forvaltning.

• FAGUS er et bindeledd mellom stifter-
organisasjonen, og skal samordne, hjelpe og 
styrke organisasjonenes arbeid

• FAGUS fremmer og formidler utviklingen av 
kunnskap.

• FAGUS sin hovedaktivitet er FAGUS rådgivning, 
en digital tjeneste som gir avklaring på  
fagspørsmål



FAGUS rådgivning

Spørsmål i 
rådgivningen 2019



FAGUS rådgivning









Wikipedia: 

Park (fra fransk, av middelalderlatin parricus, «innhegning, dyrehage»)[1][2] er større 

grøntområde med beplantning, stort hageanlegg»)[1] og et vernet grøntområde, enten vernet 

som en nasjonalpark slik det er skapt fra naturens side (eller tilnærmet slik), eller det kan være 

et anlagt område, ofte i bybebyggelse, til glede og rekreasjon for mennesker. 

En park kan bestå av områder med svært ulike typer arealer, også vann, og det kan være 

områder med ulike typer flora og fauna eller grasmark. Parkanlegg i byer kan også inneholde 

monumenter, statuer, fontener og springvann, og egne områder og lekeplass for barn. Parker er 

del av den urbane infrastrukturen ved å skape «grønne lunger» i storbyene. Forskning har pekt 

på at folk som beveger seg utendørs i grønne områder får psykisk velbehag og bedre mental 

helse.[3] Det har betydning for den fysiske og psykiske velbehaget til folk flest å tilrettelegge 

og oppmuntre muligheten for ulike former for aktiviteter for begge kjønn i alle aldre.[4]

Villmarksparker eller naturparker ligger i uberørt natur. Mange parker er beskyttet av nasjonalt 

lovverk. Noen verneområder er opprettet for at arter som er truet skal overleve. Enkelte 

verneområder fokuserer hovedsakelig på overlevelse for noen få utsatte arter, som gorillaer og 

sjimpanser. 

Begrepet park brukes også om private og offentlige områder til næringsvirksomhet, 

eksempelvis en samling av ulike forskingsinstitusjoner kan kalles en forskningspark.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fransk
https://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderlatin
https://no.wikipedia.org/wiki/Park#cite_note-bokmålsordboka-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Park#cite_note-2
https://no.wikipedia.org/wiki/Park#cite_note-bokmålsordboka-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalpark
https://no.wikipedia.org/wiki/By
https://no.wikipedia.org/wiki/Statue
https://no.wikipedia.org/wiki/Fontene
https://no.wikipedia.org/wiki/Park#cite_note-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Park#cite_note-4
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Villmarkspark&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Naturpark&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Gorilla
https://no.wikipedia.org/wiki/Sjimpanse


Grønt område eller park:
Et tilrettelagt grøntområde som ofte er gartnerisk opparbeidet

Uteområde – er ikke det samme som et grønt område eller en park



10 Argumenter for en park
1 kulturarv
2 psykisk helse
3 fysisk helse
4 verdiøkning
5 Luftrensing
6 Klima
7 vannkvalitet
8 dyre og insektliv
9 lokal kompostering og matproduksjon
10 forståelse for naturen





Kvaliteter i 
arealet i nåtid 

og fremtid

Hva er viktig 
for denne 
gruppen

Hvem bygger 
vi parken for



Hva er viktig i parken ?






