
 

 

 
Statsråd Bård Vegar Solhjell 
Miljøverndepartementet 
 

054.13-kas  08.06.13 
 
 
 
Norge trenger en nasjonal landskapsstrategi 

Den Norske Turistforening har på sitt landsmøte i Tromsø 8. juni 2013 vedtatt å oppfordre regjeringen 
om å få på plass en nasjonal landskapsstrategi. 
 
Gode landskapsopplevelser har stor samfunnsmessig verdi 
Friluftsliv handler om langt mer enn å være i aktivitet. Friluftsliv skal gi oss gode naturopplevelser. 
Det er omgivelsene våre – altså landskapet – som gir naturopplevelse. Landskapet er ikke bare noe vi 
betrakter. Vi lever våre liv i landskapet. 
 
Hvor og hvordan vi ferdes er ikke tilfeldig. Det er godt dokumentert at vi velger områder som 
stimulerer til mangfoldig bruk av sansene, som gir ro og redusert stress. Landskapet påvirker også vår 
atferd. Forskning viser at friluftsliv gir positive effekter både på vår fysiske og psykiske helse. Gode 
landskap er derfor avgjørende for gode naturopplevelser. Samtidig sparer samfunnet store kostnader 
ved å stimulere til helsefremmende aktivitet. 
 
De gode landskapsopplevelsene er truet 
Det norske landskapet er i rask endring. Bit for bit, og ofte i negativ retning. Det er blant annet svært 
stor aktivitet i energisektoren, lokale grøntområder er sterkt utsatt for utbygging, driftsendringer i 
landbruket og klimaendringer fører til gjengroing, vi ser en økt interesse for gruvedrift, og 
samferdselstiltakene vil øke. Samtidig med denne utviklingen er forvaltningen av landskapet 
fragmentert eller fraværende. Endringstiltak – både små og store – besluttes som regel uavhengig av 
hverandre, med begrenset kunnskapsgrunnlag, utviklingsmål og medvirkning.  
 
Det må utvikles en nasjonal landskapsstrategi 
Opplevelseskvalitetene som friluftslivet og deler av reiselivet er basert på, forvaltes i dag uten 
tilstrekkelig konkrete nasjonale mål og føringer. Vi ønsker derfor å fremme følgende: 
 
 DNT oppfordrer regjeringen til å utvikle en nasjonal landskapsstrategi i tråd med Den europeiske 

landskapskonvensjonen, og at denne innarbeides i all relevant politikk. 
 DNT ønsker å delta i arbeidet med utvikling av en nasjonal strategi, og i oppfølgingen av denne. 
 
DNT imøteser departementets snarlige svar. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
 
Berit Kjøll       
styreleder 
 
Kopi: Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, 

Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet .   
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