


Hvordan planlegge og forankre utviklingen 

av naturbaserte områder lokalt

Roller og ansvar fra en antroposentisme som setter menneske i sentrum 
av frilutslivet til en ny tid der biosentrisme synes å bli et viktigere og 
viktigere begrep, som setter naturen i midten av naturopplevelsen, det 
naturbaserte. 
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Gud sa til Adam at «Jorden er forbannet for din skyld!» 

Det er arvesynden. For jorden er nå forbannet av 

forurensning, og det er vår skyld. Så da er det å brette 

opp ermene og gå til arbeidet i vårt ansikts sved i troen 

og håpet om at Paradiset en dag vil gjenoppstå i form av 

et bærekraftig samfunn. Og i lys av all forurensning er 

det kanskje slik som det er sagt, at bare en Gud kan 

redde oss nå. 

Peder Anker: Livet er best ute. Friluftslivets historie og filosofi. 2022



Den brungule fargen beskrives som «en nyanse inspirert av de varme tonene av modne åkere, klare for 
innhøsting».

Naturen er det som inspirerer oss og får oss til å føle oss bedre i våre liv og i våre hjem. Det er derfor 
hele vår fargepalett for 2023 er inspirert av naturens rytmer, sier Ann-Charlotte Linde, fargesjefen.
I tillegg til hovedfargen er det nemlig utviklet fire egne fargepalletter for året som venter oss om noen 
måneder.

Lush Colours - «inspirert av begrodde hager, skog og mark gir oss direktekobling til 
naturen».
Buzz Colours - «inspirert av det livlige biologiske mangfoldet i en blomstereng full av 
forskjellige engblomster iblandet grønt gress».
Raw Colours - «symboliserer naturens råmateriale – kraftfulle og berikende uten å ta 
overhånd. Farger fra tørket gress, sopp og tre».
Flow Colours - «inspirert av tidevann, bølger og jordens naturlige rytmer».

Wild Wonder heter Årets farge 2023 fra Nordsjö. 



Nick Brandt

The Day May Break

Viltreservater i Zimbabwe 
og Kenya 2020

Den viste at verdens 
sju milliarder 
mennesker utgjør 36 
prosent av biomassen 
av pattedyr på jorda. 
Husdyra våre utgjør 
60 prosent.
– Bare 4 prosent er 
ville dyr, fra mus til 
elefanter, sier Hessen.
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Naturområder

naturtyper, 
verneområder, 
inngrepsfrie områder,
grønne lunger i byer 

og mye mer. 

Naturen i landet vårt blir dermed fattigere.



John Dixon Hunt
Idea of a Garden and Three Natures

The relationship between the natures alter through the ages.

He theorizes nature into three distinct categories: 

• The first, wilderness (untouched by man). 

• The second, agricultural and urban development of towns and cities. 

• The third, aesthetically appealing gardens and parks. 
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The Fourth Nature is seen 
as regenerative natural 
systems where Landscape 
architects, ecologists, 
engineers, horticulturists, 
biologists etc. collaborate 
to understand the 
ecological network of 
regions and find solutions 
to bring about the best 
possible changes to create 
a balanced ecosystem 
where a rich web of species 
including humans thrive.
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“Hverdagsnatur – hverdagslandskap

Gamle kongevei / Frøbergvegen, Fv i Ringsaker

Klarer du å se hva som er før og etter? Og hvems ansvar



Plan for avbøtende og 

kompenserende tiltak E6 Åkersvika

• Avbøtende tiltak

• Kompenserede tiltak

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/6f17426603

314c20a1e1914037265528/kompensasjonsplan-

260815.pdf
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Av tre nominerte var det til slutt Ikea som fikk Ringsaker 
kommunes byggeskikkpris for 2016.
Foto: Ikea /Ringsaker blad



Har disse skjønt det?

Et mulig 

storsykehus 

ved Mjøsbrua, 

Foto:



Landskap med gravemaskiner

De spiser av skogene mine.
Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.
Gud hjelpe meg for en skapning på dem. Hoder
uten øyne og øynene i baken.
De svinger med kjeftene på lange skaft
og har løvetann i munnvikene.
De eter og spytter ut, spytter ut og eter,
for de har ingen strupe mer, bare en diger
kjeft og en rumlende mave.
Er dette et slags helvete?
For vadefugler. For de altfor kloke
pelikaner?
De har blindede øyner og lenker om føttene.
De skal arbeide i århundrer og tygge blåklokkene
om til asfalt. Dekke dem med skyer av fet ekshaust
og kald sol fra prosjektører.
Uten struper, uten stemmebånd og uten klage.

Rolf Jakobsen, 1954
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Lindetreet ved kiropraktorbygget står i 
fare for å bli felt. Foto: Nina Schyberg 
Olsen



Barrierer
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5 D’s: Distance, Doom, Dissonance, Denial and iDentity:



5 Solutions, 5 S’s



Nouveau Stade de Bordeaux, /Matmut Atlantique

Herzog & de Meuron



Tweets, Anne Hidalgo



The Avenue des Champs-Élysées, will become greener and more pedestrian-friendly.
PCA-STREAM
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C.Th.Sørensen
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Inherit the dust Nick Brandt

Dag O. Hessen: – Det viktigste er ikke å restaurere naturen, men å la være å ødelegge den
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Per Espen Stoknes

Hvordan planlegge og forankre utviklingen av naturbaserte områder lokalt 45
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• Du har ansvar for rosen din... 

• - Jeg har ansvar for rosen min... gjentok den lille 

prinsen for at han skulle huske det bedre. 
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