


FAGUS (Faglig utviklingssenter i grøntanleggssektoren)

FAGUS fagråd 2022



• Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren - med fokus på gode 
løsninger ved planlegging, opparbeiding, drift og forvaltning av 
utemiljøer slik at disse fremmer livskvalitet, miljø, helse og trivsel.

• FAGUS er et bindeledd mellom tilsluttede organisasjoner, og skal 
samordne, hjelpe og styrke organisasjonenes arbeid

• FAGUS fremmer og formidler utviklingen av ny kunnskap gjennom et 
nært samarbeid med forskningsinstitusjoner, næringa og våre 
abonnenter på FAGUS rådgivning.

• FAGUS har to ansatte, Mari Myhrene, daglig leder (t.v) og Maritza Ilich, 
prosjektmedarbeider.

• Styret i FAGUS 2022 med styreleder Tim Fosvold kan du finne her: 
fagus.no/om-fagus/



FAGUS, våre inntektskilder:

• Rådgivningstjenesten

• Arrangement

• Samarbeidspartnere

• Eventuelle prosjekt / sekreteriat / annet



Samarbeidspartnere 2022



FAGUS rådgivning

• Den beste fagkompetanse i en rekke fagfelt innenfor grøntanleggssektoren.

• Eksperter på grønt, blått og grått- bærekraft, universell utforming m.m

• Tjenesten er basert på at man kan stille spørsmål og få svar direkte i en 
nettbasert løsning.

• Det finnes også kunnskap som er åpen for alle abonnenter:

- FAGUS fakta

- FAGUS spørsmålsbank



FAGUS rådgivning
- Innmelding i FAGUS rådgivning, og prisinformasjon finner du på vår webside, fagus.no/om-fagus-

radgivning/

- For å bli abonnent, fyll ut dette elektroniske skjemaet: https://fagus.no/bli-abonnent/
Er du student og ønsker lesetilgang, oppgi din studentepost
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Nyhetsbrev og nyheter







Planteoppslagsverk / plantedatabase

• Kvalitetssikret kunnskap for å velge rett vekst på rett sted

• Bærekraftige plantevalg for et klima i endring

• Oppdatert kunnskap lett tilgjengelig 
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Digitalt planteoppslagsverk



Digitalt planteoppslagsverk
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Finansiering og styring i utviklingsfase og driftsfase

Utviklingsfase Driftsfase

Finansiering Abonnementsløsning

Sparebankstiftelsen 2,9 mill

Norsk Forskningsråd 0,5 mill

Flere søknader er sendt Inntektene skal dekke utgifter til drift og vedlikehold

Egeninnsats 

Samarbeidsavtale Styringsgruppa arbeider med å finne løsning for eierskap og styring

Styring FAGUS/DNH/NMBU Landsam
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