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Bærekraftig turisme i og utenfor vernede områder 

I dette prosjektet, som ledes av INA/Naturbasert reiseliv, skal man studere planlegging og forvaltning 

i og utenfor vernede områder for å se hvordan man makter å balansere hensynet til både reiseliv og 

vern. Målet er å identifisere og analysere potensialet for naturbasert turistutvikling i norske 

nasjonalparker og deres bufferområder. Prosjektet er finansiert av NFR, programmet Natur og 

næring, og skal ferdigstilles i 2013. Andre samarbeidspartnere er NINA, NTNU og TØI. Fra ILP: Knut 

Bjørn Stokke, som har ansvar for en av arbeidspakkene som særlig skal fokusere på forholdet mellom 

planlegging og forvaltning innenfor og utenfor nasjonalparker, med søkelys på Ytre Hvaler 

nasjonalpark.  

Villrein og regional planlegging. Det utarbeides ni regionale planer i store fjellområder for å sikre 

villreinens habiat og lokal utvikling. I hvilken grad greier man dette, er det lokal oppslutning om 

planene. Prosejktet viser store spenninger innenfor miljøpolitikken: utbygging av fornybare 

energikilder/klimatiltak og biologisk mangfold. Fra ILP: Aase Kristine Lundberg, Eirin Hongslo og Eva 

Falleth. Samarbeid med NINA.  

 

Lokal forvaltning av verneområder. I hvilen grad fungerer de nye forvaltningsmodellene i 

verneområder for å sikre en bærekraftig utvikling? Hvilke diskurser og fagnettverk ligger bak 

argumenter for og imot lokal forvaltning. I hvilken grad kan Regionale Parker være et alternativ. Fra 

ILP: Morten Clemetsen, Aase Kristine Lundberg, Eva Falleth, Erling Berge. samarbeid med HiOA, 

Telemarkforskning, Østlandsforskning og Universitetet i Umeå.  

 

Bærekraftig planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder.  
 Bynære friluftsområder er viktige for byfolks trivsel, identitet og helse. Slike områder brukes ofte og 
verdsettes høyt av mange.Områder er imidlertid under sterkt byggepress og forvaltning av områdene 
er vanskelig. Det er mange og kryssende interesser for bruk og vern av friluftsområder. Dette 
prosjektet har sett på bynære friluftsområder i Asker, Moss, Kungsbacka og Helsingborg.  
 Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Miljø 2015 og utført av Institutt for 

landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norsk institutt for by- og 

regionforskning (NIBR) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Prosjektet skal ferdigstilles i utgangen 

av 2012. Fra ILP: Knut Bjørn Stokke, Gro Koppen, Eva Falleth og Mari Sundli Tveit.  

 

Ny veileder om Juss i strandsonen. ILP har fått i oppdrag å utarbeide en veileder for forvaltning i 
strandsonen. Oppdragsgiver er Dir.nat. Veilederen er ment å erstatte DN håndbok 20, 2002 "Juss i 
strandsonen" som i vesentlig grad knytter seg til tidligere lovverk. Formålet med veilederen er å 
hjelpe kommunene og andre offentlige organer med riktig håndtering av juridiske problemstillinger i 
forvaltningen av strandsonen. Fra ILP: Nikolay Winge og Fredrik Holt.  
 
Energi planlegging og klimautslipp. Prosjektet har tittelen: "Climate emission and energy use 
planning at the local level: Top-down directives and bottom-up responses", og inngår i NFR, 
programmet DEMOSREG. I dette prosjektet skal jeg undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan, plan- 



og bygningsloven er et egent verktøy for å redusere klimagassutslipp på lokalt styringsnivå. 
Prosjektet ledes av CICERO. Fra ILP: Nikolay Winge.  
 

Bit for bit utbygging i kystsonen – konsekvenser for natur og næring 

Utbygging i kystsonen har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med konsekvensene for 

allmennhetens friluftsmuligheter, men ikke når det gjelder de samlede konsekvensene for de 

kystnære sjøområdene. I prosjektet vil vi vurdere hvordan kunnskapsgrunnlaget om biologisk 

mangfold, gyte- og oppvekstområder og andre fiskeområder best kan innarbeides i planleggingen av 

kystsonen. I tillegg skal vi også se hvordan hensynet til marine kulturminner er integrert i 

planleggingen. ILP samarbeider med NIBR, NIVA og Havforskningsinstituttet i dette prosjektet, som er 

finansiert av Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeri- og 

kystdepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Prosjektet avsluttes høsten 

2012. Fra ILP: Knut Bjørn Stokke.   

Livskraftige kystsamfunn. I dette prosjektet studerer ILP sammen med NIBR betingelser for hvorfor 

noen rurale kystsamfunn har utviklet seg i positiv og livskraftig retning i forhold til 

befolkningsutvikling og sysselsetting/næringsutvikling. Betydningen av forholdet mellom 

næringsutvikling og stedsutvikling blir særlig framhevet som en avgjørende faktor. Vi er også opptatt 

av å studere lokalsamfunnene i en regional kontekst. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, 

program Havet og Kysten, og avsluttes i 2013. Fra ILP: Knut Bjørn Stokke  

Implementering av EUs vanndirektiv i Norge 

EUs Vanndirektiv stiller store krav til Norge, både med hensyn til å oppnå god vannkvalitet og å 

oppnå en helhetlig vannforvaltning. For å oppnå målene i Vanndirektivet har man delt landet inn i 

vannregioner. Innenfor disse regionene skal det lages forvaltningsplaner etter PBL. I dette prosjektet 

studeres disse planprosessene med særlig vekt på hvordan man makter å få til samordning mellom 

forvaltningsnivåene og mellom forvaltningssektorer. Prosjektet er finansiert av NFR, Miljø 2015, og 

ledes av NIBR. Fra ILP: Knut Bjørn Stokke. I tillegg er Synne Movik fra Noragric engasjert på prosjektet 

høsten 2012. Movik har arbeidet mye med vannforvaltning internasjonalt. Prosjektet er ferdig 2013.  

Kimatilpasning i perifere kystsamfunn 

Dette er et Interreg-prosjekt hvor ILP sammen med Norut Alta og Hammerfest kommune er de 

norske partnerne, sammen med forskningsmiljøer og myndigheter i Skottland, Irland, Nord-Irland og 

Island. Målet med prosjektet er å øke tilpasningskapasiteten til endrede klimaforhold som økt 

havnivå, flom, erosjon og storm. For mer informasjon, se hjemmesiden til CoastAdapt 

www.coastadapt.org . Prosjektet var ferdig våren 2012, men det skrives for tiden på en artikkel. 

Empirien er også hentet fra et NFR-prosjekt om klimatilpasning, kalt PLAN (Potentials and limits for 

climate change adaptation in Norway), som ble ferdigstilt i 2011. Fra ILP: Knut Bjørn Stokke og Inger 

Lise Saglie.  

BRO – byens randområder  

Prosjektet (NIKU/UMB-ILP/ HiO) undersøker i hvilken grad kulturminner og kulturmiljøer i byens 

randområder er inkludert og viet oppmerksomhet i kulturminneplaner. Studien tar for seg byer i 

vekst og vil avdekke hvorvidt lokal medvirkning i prosessen frem mot etablering av en 

kulturminneplan bidrar til en økt oppmerksomhet rundt kulturminner i slike områder og om det 

styrker lokalbefolkningens stedsidentidet. Prosjektet vil styrke kunnskapen om hvordan 

kulturminneforvaltningen i suburbane områder foregår ved bruk av interdisiplinære tilnærminger og 

http://www.coastadapt.org/


metodikk. Situasjonen i Norge vil relateres til situasjonen i andre europeiske land gjennom deltakelse 

i internasjonale tverrfaglege forskningsnettverk. Fra ILP: Mari Sundli Tveit.  

Cues of stewardship in the landscape – identification using eye-movement tracking (UMB-ILP/SLU)  

The project aims to identify cues of stewardship in the landscape as perceived by people. It uses eye-

movement tracking equipment to assess what respondents look at when presented a landscape 

image. Eye-movement tracking makes it possible not only to identify what people look at, but also for 

how long and in which order. The technology is opening new doors for assessment of landscape 

perception, and allows for a direct identification of landscape elements important for the landscape’s 

visual quality. Fra ILP: Mari Sundli Tveit.  

  

 


