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Farmland may be a significant part of the everyday landscape of the population in urban development
areas. This article discusses how urban farmland can be integrated in future planning of sustainable
towns and cities. It is based on a master thesis, a case study of the farmland Søråsjordet, close to the
town of Ås. The town is selected as one of the cities which will absorb much of the expected growth
from the Oslo and Akershus region in the future, and is thus facing extensive population growth and
development. Because of its central location, we find that the agricultural landscape provides essen-
tial cultural ecosystem values for many inhabitants, like a source for mental and physical recreation
and place identity. These values are hardly reflected in land use planning. Preservation of agricultural
land close to the urban center conflicts with the compact building policies around public transport
hubs. One should therefore endeavor to find compromises which can integrate farmland as multifunc-
tional landscapes providing ecosystem services in planning of sustainable future cities and towns. 
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Introduksjon
By- og tettstedsområder i Oslo og Akershus
står overfor omfattende befolkningsvekst
(Leknes, 2016). Oslo kommune og Akershus
Fylkeskommune har sammen med kommu-
nene i Akershus utarbeidet en regional are-
al- og transportplan. Målet med planen er å
konsentrere vekst og utvikling til noen ut-
valgte regionbyer. Dette skal sikre en area-
leffektiv og kompakt tettstedsutvikling. Ved
å bygge nær kollektivknutepunkt skal pla-
nen også bidra til å begrense bilbruken.
Vekst skal prioriteres foran vern i utvalgte
områder, mens grøntområdene skal beskyt-
tes utenfor disse vekstområdene (Plansam-
arbeidet, 2015; Regjeringen, 2015).

Dyrkbar mark har vært en viktig forutset-
ning for bosetningen. Mange byer og tettste-

der ligger derfor i tilknytning til jordbruks-
områder, og de mest produktive jordbruksa-
realene fins ofte der folk flest bor (Alterman,
1997; Martellozzo et al., 2014; Skog and
Steinnes, 2016). Selv om det er mål om for-
tetting og kompakt byutvikling, vil urbanise-
ring ofte føre til tettstedsutvidelser, med til-
hørende tap av jordbruksareal. Urbanisering
blir derfor sett på som en trussel mot jord-
vernet og framtidas matforsyning – både glo-
balt og nasjonalt (FAO and ITPS, 2015; Skog
and Steinnes, 2016). I Norge er det forventet
at det vil bli omdisponert mest landbruks-
jord rundt de sentrale tettstedene i tiden
fremover (Hanssen et al., 2015; Landbruks-
direktoratet, 2011). 

Jordbrukslandskapet er formet gjennom
menneskelig aktivitet, og er ofte sentrale for
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stedenes særpreg, historie og identitet. Jord-
bruksområder kan derfor være en viktig kva-
litet i hverdagslandskapet – både i sentrale
og rurale områder. Dagens prinsipper for by-
utvikling kan føre til eliminering av slike
verdier, fordi jordbrukslandskapet gjerne
blir ansett som et «tomrom» i urban planleg-
ging (Barthel and Isendahl, 2013). Flere fors-
kere framhever også at overordnet planleg-
ging er lite dynamisk, og at planene fort kan
miste sin aktualitet (Albrechts, 2005; Healey,
2010; Hillier, 2008; Nyseth, 2015). Regionale
planer kan overse stedegne verdier.

De senere årene har det blitt økt fokus på
hverdagslandskapets betydning for innbygger-
ne (Baró et al., 2016; La Rosa et al., 2014;
Plieninger et al., 2013). Metoder som fanger
opp og synliggjør slike verdier kan bidra til den
lokale tilpasningen fra regionale planer til lo-
kal stedsutvikling. Dette er i tråd med prinsip-
per for samfunnsplanlegging etter Den euro-
peiske landskapskonvensjonen, som Norge har
forpliktet seg til å følge. Konvensjonen under-
streker at planlegging som påvirker landska-
pet må bygge på medvirkning fra menneskene
som bruker det. Dette vil innebære å kartlegge
kvaliteter, funksjoner, relasjoner og utviklings-
potensial som knytter seg til et landskap (Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet,
2000). Dette er også utgangspunktet for å ana-
lysere landskap og hvordan folk forholder seg
til det (Clemetsen and Stokke, 2014).

Det er lite forskning som kartlegger de kul-
turelle økosystemtjenestene i landskapet (van
Berkel and Verburg, 2014), og spesielt hvor-
dan slike verdier i jordbrukslandskapet blir
reflektert i planprosesser. Formålet med den-
ne artikkelen er å undersøke hvilket potensial
som finnes for landbruk i fremtidig byutvik-
ling. Kan det være slik at det urbane jord-
brukslandskapet har kvaliteter av betydning
for lokalbefolkningen som har blitt oversett i
arealplanleggingen? Hvordan kan vi eventu-
elt dokumentere og styrke disse kvalitetene?

Jordbrukslandskapets kunnskaps- og 
opplevelsestjenester
Jordbrukslandskapet er formet av natur-
grunnlaget, klima, kultur og sosioøkonomis-
ke forhold. Jordbruket representerer et øko-
system som i stor grad er opprettholdt og for-

valtet av mennesker, og som forsyner oss
med ulike goder og tjenester; økosystemtje-
nester. Disse vil være ulike fra sted til sted,
avhengig av funksjon, struktur og fremto-
ning (Power, 2010; Swinton et al., 2007). 

Økosystemtjenestene skiller primært mel-
lom grunnleggende livsprosesser, regulerende
tjenester, forsynende tjenester og opplevelses-
og kunnskapstjenester (kulturelle tjenester).
Artikkelen tar utgangspunkt i «opplevelses-
og kunnskapstjenester», som kan kobles til
landskapskonvensjonens fokus på men-
neskets opplevelse av landskapet (NOU 2013:
10). Her er det spesielt fire underkategorier
som er relevante: (1) rekreasjon, friluftsliv og
naturbasert reiseliv, (2) velvære og estetiske
verdier (3) stedsidentitet og (4) kunnskap og
læring (NOU 2013: 10). Vi vil koble disse un-
derkategoriene til teori om naturens innvirk-
ning på menneskers helse, stedsidentitet og
menneskers relasjon til steder.

Helsefremmende økosystemtjenester 
(rekreasjon og velvære)
Studier viser at det er tydelig sammenheng
mellom menneskers fysiske og psykiske hel-
se, og hvilken tilgang de har på natur. I mil-
jøpsykologien defineres gjerne natur som;
landskap som i større eller mindre grad er
påvirket av menneskelig aktivitet, fra kul-
turlandskap til naturlandskap (Kaplan and
Kaplan, 1989). Begrepet favner dermed om
alt fra natur uten menneskelig påvirkning,
til for eksempel parker og hager i byen. Jord-
brukslandskapet inngår derfor som en del av
naturbegrepet.

Naturen påvirker menneskers fysiske
helse, ved å by på aktivitet i hverdagen. Na-
turen kan påvirke menneskers aktivitetsni-
vå på to måter; ved å gjøre det mer attrak-
tivt å sykle eller gå til daglige gjøremål (acti-
ve transport), eller ved å gjøre det innbyden-
de for friluftsrelaterte aktiviteter (leisure)
(Hartig et al., 2014). Studier viser også at
grønne korridorer mellom by- og tettsteds-
områder til omkringliggende grøntområder
bidrar til fysisk aktivitet hos lokalbefolknin-
gen (Bjerkely, 2008; Hartig et al., 2014). 

Naturen har innvirkning på menneskers
mentale helse gjennom rekreasjon. Mangel
på mental rekreasjon kan medføre både fy-
siske og psykiske helseplager. Mental rekre-
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asjon kan oppnås ved å oppholde seg i natu-
ren, eller gjennom visuell stimuli (Ulrich,
1984). Det er dermed ikke en forutsetning at
man skal kunne bevege seg i landskapet for å
oppleve rekreasjon.

I miljøpsykologien er det primært to teo-
rier som sier noe om hvilke kvaliteter i land-
skapet som har rekreasjonsverdi for men-
nesker; «Attention restoration theory» av
Rachel og Stephen Kaplan (1989), og
«Psycho-evolutionary model» av Roger Ul-
rich (1983 i Staats 2012). I følge disse teorie-
ne har mennesket gjennom evolusjonen en
universell forkjærlighet for naturen, og vi
slapper lettere av i «naturlike» omgivelser
enn i helt urbane miljøer. Naturen har spesi-
elt stor betydning for trivselen dersom den er
typisk for det området man er bosatt eller
oppvokst (Nasar, 1994; Strumse, 2012).

«Attention restoration theory» trekker frem
fire kvaliteter som gir naturen rekreasjonsver-
di. Disse er: 1. Being away, følelsen av å være fy-
sisk eller mentalt et annet sted. Naturen kan gi
et avbrekk fra hverdagen ved å skape assosia-
sjoner til andre steder. 2. Fascination, mulighe-
ten for å bli grepet av naturen og dens estetiske
kvaliteter, uten at det virker anstrengende eller
krever konsentrasjon. 3. Extent, sammenhen-
ger i landskapet som kan vekke nysgjerrighet
og gi lyst til å utforske omgivelsene. 4. Compa-
tibility, hvorvidt det er samsvar mellom det
man ønsker å gjøre i naturen og det man fak-
tisk kan gjøre (Kaplan and Kaplan, 1989).

«Psycho-evolutionary model» fremhever
fire rekreasjonsfaser ved å oppholde seg i el-
ler ved naturen: 1. å ha en grov oversikt over
landskapsformene, 2. oppleve landskapets
visuelle dybde (ved å finne et fokuspunkt), 3.
la øynene gli i landskapet (ved å finne utsikt
og variasjon), og 4. å oppleve trygghetsfølelse
(Ulrich, 1983 i Staats 2012).

Stedsidentitet og rammeverk for 
forståelse av landskap
Positive verdier og opplevelser bidrar til å ut-
vikle en relasjon til landskapet og stedet som
landskapet er en del av. Stedsidentitet er ba-
sert på emosjonelle verdier som mennesker
knytter til stedets særpreg og karakter. Men-
nesker og steder utleder identitet fra hver-
andre (Berg and Dale, 2013; Holloway and
Hubbard, 2001). Mennesker skaper steder,

og steder skaper mennesker (Holloway and
Hubbard, 2001). Stedsidentitet er en viktig
del av en persons identitet. Det blir formet av
ideer, tro, preferanser, verdier og mål som er
viktige for dette stedet. Stedsidentiteten kan
endres over tid, og varierer fra person til per-
son (Casakin et al., 2015).

For å kunne sette ord på stedsverdier, er
det nødvendig med et begrepsapparat. Ifølge
Agnew (1987) kan steder forstås på tre må-
ter: som location, sense of place og locale. 

Location innebærer å vurdere stedet ut ifra
dets positive fysiske egenskaper (Berg et al.,
2013). Et eksempel på en slik fysisk egenskap
er næringsvirksomhet, der blant annet tomte-
forhold og infrastruktur er av betydning. Iføl-
ge Berg and Dale (2004) representerer dette
en objektiv utenfra-tilnærming til stedet.

Sense of place beskriver stedsverdien på et
mer personlig og subjektivt plan (Berg, 2002;
Berg and Dale, 2004). Her inngår hvordan in-
divider tolker, opplever og utvikler en følelses-
messig tilknytning til steder (Stokowski,
2002; Tuan, 1974). Ifølge den humanistiske
geografen Tuan (1975) kan tilknytningen ska-
pes gjennom subjektiv opplevelse, oppfattelse
og erfaring på et sted over tid. Sense of place er
derfor unik for ethvert sted og menneske
(Berg and Dale, 2004; Stokowski, 2002). 

Locale handler om sted som en arena eller
møteplass for aktivitet og sosiale interaksjo-
ner, der stedet er en møteplass i hverdagsli-
vet (Berg et al., 2013). Locale blir til gjennom
hverdagslige aktiviteter, gjøremål og sosial
praksis på stedet, samtidig som menneskets
aktiviteter formes av stedet. Eksempler på
locale kan være et hjem, arbeidsplass eller
kjøpesenter (Berg and Dale, 2004). 

Stedsidentitet og stedstilhørighet blir ofte
brukt om hverandre (Casakin et al., 2015).
Mens identitet er relatert til positive verdier
mennesket forbinder med et sted, er stedstil-
hørighet den emosjonelle tilknytningen som
kan oppstå mellom menneske og stedet der en
bor (Brown et al., 2003; Casakin et al., 2015;
Low and Altman, 1992). Sense of place, den
følelsesmessige tilknytningen individet har
til et sted, er derfor spesielt viktig for stedstil-
hørighet (Jorgensen and Stedman, 2006).
Endringer påvirker stedstilhørigheten, og
dette har derfor fått større oppmerksomhet i
urban planlegging (Casakin et al., 2015).
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Kunnskap og læring
Landskap og økosystemer kan være viktige
formelle og uformelle læringsarenaer, til-
knyttet temaer som matproduksjon, natur,
fysisk aktivitet, stedsutvikling og miljø. I
byer kan for eksempel urban matdyrking
være en kilde til utdanning, så vel som et
rekreasjonsområde og sosial møteplass. Land-
skapets betydning for kunnskap og læring
kan være rettet mot mennesker i alle aldre
(NOU 2013: 10).

Metode
Undersøkelsesområde
Undersøkelsen er basert på en masteroppga-
ve som har studert et tettstedsnært jord-
bruksareal, Søråsjordet, i Ås kommune
(Brattestå and Thomassen, 2016). Caset Sør-
åsjordet ble valgt for å kartlegge hvilke ver-
dier lokalbefolkningen knyttet til det sen-
trumsnære jordbrukslandskapet, og hvor-
dan disse verdiene ble reflektert i plandoku-
mentene. I likhet med flere av de andre regi-
onbyene, er Ås lokalisert på tidligere jord-
bruksområder. Knutepunktstrategien i den
regionale planen innebærer at sentrumsnæ-
re jorder skal erstattes av bypreget bebyggel-
se, og rådmannen foreslo at deler av jordet
skulle omdisponeres ved rullering av areal-
planen. Jordet er eid av Norges Miljø- og bio-
vitenskapelige universitet (NMBU), med
både ordinær jordbruksdrift og forsøksfelt. 

Datakilder
Case-studien består av spørreundersøkelse,
dybdeintervju, dokumentstudie og en land-
skapsanalyse. De ulike inngangene gir mu-
ligheter for å analysere jordbrukslandska-
pets ulike verdier, hvor både lokalbefolknin-
gen, arealplanleggeren og forskerens vurde-
ring blir reflektert basert på områdets kvali-
teter og egenskaper. Tilnærmingen gjør det
mulig å fremheve hvordan landskapet kan
forstås ulikt ut ifra hvilken bakgrunn man
har (Stephenson, 2008).

Vi har analysert menneskers relasjoner til
undersøkelsesområdet blant et utvalg som
hadde jordet som en del av sitt hverdags-
landskap. Det ble gjennomført intervjuer
med 41 tilfeldige informanter som passerte
Søråsjordet. Kvoteutvelgingen innebar en

viss selektivitet, ettersom vi ønsket spred-
ning i alder, kjønn og sosial status. Intervju-
ene var basert på strukturerte spørreskje-
ma. Spørsmålene dekket oppfattelse og ka-
rakteristikk av case-området, samt aktivitet
og helserelaterte spørsmål. 35 av 41 infor-
manter var bosatt i Ås tettsted, hvor den
gjennomsnittlige botiden var i underkant av
20 år. 20 var kvinner og 21 var menn. Alle in-
tervjuobjektene var over 18 år, og gjennom-
snittsalderen var i overkant av 40 år. Utval-
get var tilstrekkelig for å innhente kunnskap
om hvordan mennesker som bruker landska-
pet aktivt oppfatter det, men kan ikke nød-
vendigvis anses som representativt for alle
som har tilknytning til stedet.

Deretter ble det gjennomført dybdeinter-
vju for å få en nærmere forståelse av vurde-
ringene som fremkom i spørreundersøkel-
sen. Intervjuobjektene ble kontaktet langs
Søråsjordet, og det ble avtalt tid for intervju.
Fem personer ble intervjuet, tre kvinner og
to menn. Den yngste informanten var 22 år
og den eldste var 73 år. Alle intervjuobjekte-
ne var bosatt i Ås, og botiden varierte fra 4,5
til 45 år. I tillegg ble arealplanleggeren i
kommunen og grunneieren intervjuet. 

Aktuelle plandokumenter fra Ås kommu-
ne ble analysert for å finne ut hvilke verdier
kommunen har beskrevet og vektlagt på Sør-
åsjordet. Avslutningsvis ble det gjennomført
en landskapsanalyse etter «Metode for land-
skapsanalyse i kommuneplan» (Direktoratet
for naturforvaltning and Riksantikvaren,
2011). Analysen skaper en kontekst for case-
området, og supplerer de øvrige kildene.
Analysen bygger både på informantenes opp-
fatninger, dokumentanalysen og selvstendi-
ge vurderinger. 

Resultater
Landskapsanalyse
Analysen viser at de sentrumsnære jord-
bruksområdene bidrar til åpenhet, sikt og
stedskarakter (Figur 1). Søråsjordet er et
av flere sentrumsnære jorder som strekker
seg inn mot Ås sentrum, og utgjør sammen
med disse viktige utsiktskanaler. Jordet
ligger også i et historisk rikt område med
flere kulturminner, og nær sentrale ferd-
selsårer og knutepunkter. Det sentrums-
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nære jordbrukslandskapet danner også
grøntkorridorer til omkringliggende natur-
områder, samt andre landbruksarealer.
Analysen viste også bevegelseslinjer på
tvers av jordene. 

Lokalbefolkningens verdsetting av 
jordbrukslandskapet
Utsikten ble av de fleste trukket fram som
svært viktig eller viktig for psykisk velvære
(38 av 41 informanter). Dybdeintervjuene
viste at det flate landskapet gir verdifulle
utsiktskanaler i landskapet. Estetiske ver-
dier ble også trukket frem, og gjorde at flere
assosierte jordet med andre steder, som for
eksempel Hardangervidda og høyfjellet.
Noen nevnte også at det åpne landskapet ga
trygghetsfølelse på kveldstid. Kvaliteter
som åpent, bølgende landskap, grønne og
frodige omgivelser, og utsikt ble høyt verd-
satt. For Søråsjordet ble i tillegg høy him-
mel, perspektiv og luftighet trukket frem,
sammen med de visuelle variasjonene i
landskapet gjennom årstidene og med ulike
værforhold.

«Jordbrukslandskapet gir rom for reflek-
sjon og indre ro» 

Alle informantene trakk fram jordbruks-
landskapet som karakteristisk for Ås. Jord-
brukslandskapets betydning for rekreasjon
og opplevelser stod svært sentralt i forståel-
sen av hva som gjorde dette landskapet vik-
tig. Nesten alle informanter (38 av 41) bruk-
te området aktivt for rekreasjon og frilufts-
liv, fortrinnsvis turgåing, jogging og sykling i
randsonen. Flere gikk på ski over jordene på
vinteren, typen aktiviteter forandret seg
med årstidene. Dybdeintervjuene viste at be-
tydningen som rekreasjonsområde var størst
for de som bodde nærmest. Verdier som ut-
sikt, pusterom og stillhet ble trukket fram
som viktige, og bidro til å gjøre veien mellom
universitetet og sentrum mer interessant
(figur 2). Flere uttrykte ønske om å tilrette-
legge mer for denne typen rekreasjon.

Figur 1: Søråsjordet med omkringliggende infrastruktur, landskap og bebyggelse
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«Jordbruket kan være verdifullt i skolesam-
menheng, både for historisk formidling og
utdanning innenfor matproduksjon»

Søråsjordets verdi for forskning og matpro-
duksjon ble trukket frem av flertallet av in-
formantene (31 av 41 informanter). Jord-
brukslandskapet ble ansett som viktig for ut-
danning og kunnskapsformidling, spesielt
for oppvoksende og kommende generasjoner.
En værstasjon og et forsøksfelt på jordet ble
trukket fram som en kilde til slik kunn-
skapsformidling. En informant viste også til
at det sentrumsnære jordbrukslandskapet
gir landskapet historisk lesbarhet, noe som
illustrerer jordet som formidler av kunnskap
om Ås som sted. 

«Landskapet er en del av Ås-sjela»

Jordbrukslandskapet ble ansett som en vik-
tig del av Ås’ identitet og historie. Informan-
tene ble bedt om å rangere jordbruksland-
skapet blant flere egenskaper som karakteri-
serte Ås; jordbrukslandskapet, næringen,
sentrum, bomiljøet, skogen, NMBU Campus
og annet. 18 av 41 informanter rangerte jord-
brukslandskapet høyest, mens 11 rangerte

landskapet som nest viktigst for Ås sitt sær-
preg. En informant uttalte det slik: « Det er
undervurdert hvordan landskapet kan ha
verdi for lokalbefolkningen, og jeg vil egentlig
tro at folk som er vokst opp med jordbruks-
landskap verdsetter det mest».

Søråsjordet ble vurdert som spesielt verdi-
fullt. Beliggenhet mellom bebyggelsen og
sentrum ga ifølge informantene Ås sitt sær-
preg, og jordet demonstrerte tilhørigheten til
universitet og landbruket. De fleste infor-
mantene (38 av 41) var derfor helt eller del-
vis uenig i forslaget om utbygging på Sørå-
sjordet (Figur 3). En informant fremhevet at
Søråsjordet bidrar til å skape kontraster og
dynamikk i tettstedet, og foreslo å skape en
«jordbruksby» i Ås, fremfor å bygge jordbru-
ket ut av sentrumskjernen.

Kommunens vurdering av 
jordbrukslandskapets verdier 
I plandokumentene fremgår det at kommu-
nen ønsker en sterkere fysisk forbindelse
mellom universitetet og Ås sentrum. Jord-
brukslandskapets immaterielle ressurser er
ikke beskrevet, mens de fysiske og målbare
kvalitetene blir vektlagt. Det vil si arealets
verdi for matproduksjon, men også som eg-

Figur 2: Søråsjordets betydning for rekreasjon og velvære.
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net areal for boliger og næring.
Den kommunale arealplanleggeren viste

til at det er behov for boliger, og at disse skal
være i tilknytning til sentrum og universite-
tet. Planleggeren mente jordbrukslandska-
pet hadde mindre å si for bostedsattrak-
tivitet. Det kom også frem at kommunen
ikke vurderte jordbrukslandskapet som et
egnet rekreasjonsområde, da jordene i ut-
gangspunktet ikke er tilrettelagt for slik re-
kreasjon. Aspekter som landskapskarakter,
identitet og historie var ifølge planleggeren
vanskelige å måle. Slike verdier ble derfor
vanskelige å fange opp av analysemetodene
kommunen benyttet seg av. 

Planleggeren opplevde ofte sterkere mobi-
lisering fra lokalbefolkningen ved omdispo-
nering av jorder nær sentrum, sammenlig-
net med forslag om omdisponering av mer
perifere jorder.

Drøfting
De kulturelle økosystemtjenestene er 
viktige for lokalbefolkningen
Resultatene viser at jordbrukslandskapet
stimulerer til fysisk aktivitet hos lokalbe-
folkningen. Jordbrukslandskapet ble i stor

grad brukt til fritidsaktiviteter og ferdsel. I
tillegg innehar det sentrumsnære jordbruks-
landskapet visuelle kvaliteter av verdi for lo-
kalbefolkningens psykiske helse gjennom
mental rekreasjon. Disse kvalitetene kan
alle kobles til «Attention restoration theory»
og «Psycho-evolutionary model», om rekrea-
sjonsfremmende kvaliteter i landskapet
(Kaplan and Kaplan, 1989; Ulrich, 1983 i
Staats 2012). 

I følge teorien er uanstrengt fascinasjon
en kilde til rekreasjon, sammen med følelsen
av å være borte fra hverdagen enten fysisk
eller mentalt (Kaplan and Kaplan, 1989).
Deltakerne i intervjuene nevnte blant annet
at jordbrukslandskapet skapte assosiasjoner
til høyfjellet og til en innsjø. Det er åpenbart
at fascinasjon er en viktig rekreasjonsverdi,
fordi dette var umiddelbare visuelle kvalite-
ter som informantene fremhevet. Det kom
også fram at det var ønske om ytterligere til-
rettelegging for rekreasjon, noe som kan in-
dikere at det er sammenhenger i jordbruks-
landskapet som gjør at innbyggerne ønsker å
utforske dette videre. Trygghetsfølelsen og
verdien av åpenhet og utsikt kan lede mot
sammenhenger som Ulrich (1983 i Staats
2012) peker på som rekreasjonsfremmende

Figur 3: Demonstrasjon mot nedbygging. 
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kvaliteter i landskapet. Landskapsanalysen
bekrefter langt på vei funnene som kom fram
gjennom intervju med innbyggerne, og bidro
sammen med bildene til å visualisere disse
verdiene. 

Landskap kan påvirke steders identitet.
Forståelse av stedets identitet tar ofte ut-
gangspunkt i stedets fysiske og kulturelle
egenskaper, noe Berg et al. (2013) omtaler
som særpreg og ånd. Vi fant at identitet og
tilhørighet er nært knyttet til verdsettingen
av kulturlandskapet. I mengdeundersøkel-
sen ble jordbrukslandskapet vektet som det
mest typiske for Ås, og Søråsjordet var ek-
stra betydningsfullt fordi det knyttet sen-
trum sammen med det opprinnelige land-
bruksuniversitetet. Jordbruksarealets be-
tydning for mental og fysisk rekreasjon er
positive verdier som også kan være med på å
skape stedstilhørighet (Brown et al., 2003;
Low and Altman, 1992). Kulturlandskapet
fungerer både som en arena for rekreasjon og
som en identitetsskapende historiefortelling.

Dybdeintervjuene indikerer at de steds-
spesifikke landskapsverdiene er ekstra ster-
ke når en bor i nærheten av området, noe
som kan tilsi at det sentrale Søråsjordet er
ekstra viktig for stedstilhørigheten. Vi fant
at lokalbefolkningen hadde en forståelse av
det sentrale jordbrukslandskapet som sense
of place, det vil si en subjektiv forståelse av
sted som er bygget på erfaring og opplevelse
over tid (Tuan, 1975). Dette understreker
den emosjonelle betydningen av Søråsjordet
for stedstilhørigheten (Jorgensen and Sted-
man, 2006). Lokalbefolkningens oppfattelse
av Søråsjordet er til en viss grad også foren-
lig med locale-forståelsen, fordi det later til
at lokalebefolkingen langt på vei har en fel-
les forståelse av kvalitetene som knytter seg
til Søråsjordet.

Arealplanleggingen kan styrke 
vektleggingen av de kulturelle 
økosystemtjenestene 
Kommunen har vektlagt andre verdier enn
innbyggerne. Stedsforståelse i den kommuna-
le arealplanleggingen er mer forenlig med lo-
cation. Det vil si at stedet vurderes ut i fra sin
strategiske beliggenhet (Agnew, 1987). Slike
fysiske analyser er vanlig i kommunal plan-
legging (Eiter and Vik, 2015; Skogheim,

2010). De menneskelige relasjonene til sted,
som innbyggerne trekker fram og som kan be-
skrives som sense of place, får mindre betyd-
ning. De ulike måtene å tolke landskapet på
gir to ulike slutninger. Mens kommunen me-
ner at utbygging vil styrke bindeleddet mel-
lom universitetet og Ås, mener innbyggerne
tvert imot at jordbrukslandskapet bidrar til å
binde disse områdene sammen. Stephenson
(2008) viser til at de ulike forståelsene kan
forklares med individets bakgrunn. Areal-
planleggingen er tradisjonelt basert på regel-
styrte og hierarkiske styringslogikker
(Nyseth, 2015). Lokalbefolkningen besitter en
annen type kunnskap og verdier. 

Caset viser at planleggingen ikke nødven-
digvis fanger opp hvordan innbyggerne
verdsetter landskapet. Deltagelse, identitet
og tilhørighet er verdier som er viktige å føl-
ge opp i urban stedsutvikling. Derfor bør inn-
byggernes perspektiver innlemmes i både
landskapsanalyser og arealplanprosesser.
Resultatene viser at dette er tilgjengelig in-
formasjon om en oppsøker den. Landskaps-
ressursanalysen er et nyttig redskap for å
samle inn slik kunnskap. Den innebærer
både analyse av landskapskarakterer og
hvordan folk bruker og verdsetter landska-
pet (sense of place) (Clemetsen og Stokke,
2014). En slik inngang er i tråd med de over-
ordnede prinsippene i landskapskonvensjo-
nen – den subjektive oppfattelsen av land-
skapsverdier og retten til å påvirke utviklin-
gen av hverdagslandskapet. 

Jordbrukslandskapet som positiv 
ressurs i by- og tettstedsutviklingen
Studiene våre har vist at jordbrukslandska-
pet ikke er et tomrom i urban sammenheng.
Jordbrukslandskapet i Ås tettsted gir lokal-
befolkningen umiddelbar nærhet til helse-
fremmende økosystemtjenester, og har posi-
tiv innvirkning på lokalbefolkningens rekre-
asjon og helse. Jordbrukslandskapet bidrar
også til stedsidentitet og -tilhørighet. Jord-
bruk som hverdagslandskap kan derfor i
henhold til landskapskonvensjonen oppfat-
tes som en ressurs som bør omfavnes og ut-
nyttes – nettopp på grunn av disse land-
skapsverdiene. Stedets attraktivitet kan
styrkes ved å fremheve stedets egenart. Det-
te kan være kvaliteter å videreføre i en urba-
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nisering, som en kontrast til et mer hektisk
sentrumsmiljø (Zasada, 2011). 

Ifølge Barthel og Isendahl (2013) vil by-
planlegging som opprettholder jordbruks-
landskap som en del av et større bylandskap,
være et steg i riktig retning for en mer bære-
kraftig utvikling. Det kan derfor være behov
for å tenke nytt om hensikt, bruk og design
av jordbruksområder. I et fremtidig perspek-
tiv kan det være interessant å se videre på
locale som stedsforståelse. Dette vil inne-
bære en felles sosial stedsforståelse, slik
Berg and Dale (2004) beskriver det. Dette er
en måte å kartlegge sted som arena for hver-
dagsaktivitet, møter og interaksjon mellom
mennesker. Dersom tettstedsnære jord-
brukslandskap blir vurdert og tilrettelagt
også som sosiale arenaer og møteplasser,
som for eksempel stier ved naturlige kant-
soner, «inn på tunet»-aktiviteter, skolehager
og skiløyper vinterstid, kan grunneierens, lo-
kalbefolkningens og kommunens interesser
ivaretas som merverdier i by- og tettstedsut-
viklingen. Dette kan også bidra til å redusere
arealkonflikter mellom landbruksdrift og
ferdsel/bruk. Sammenhengende grøntområ-
der inn til byer og tettsteder er ifølge
forskning også aktivitetsfremmende (Bjerke-
ly, 2008; Hartig et al., 2014). Jordbruksland-
skapet kan fungere som en forbindelse til an-
dre nærliggende grøntområder, og ytterlige-
re tilrettelegging kan føre til økt aktivitets-
nivå. Randsonen i slike åpne landskap kan
også egne seg for mer kompakt boligbygging. 

Denne artikkelen har tatt utgangspunkt i
de kulturelle verdiene i jordbrukslandska-
pet. Landbruksproduksjon kan også skape
kollektive verdier i lokalsamfunnet. I Bar-
celona har de tatt vare på det tettstedsnære
jordbrukslandskapet ved å utnytte den korte
avstanden mellom forbruker og gårdbruker
og etablert alternative matnettverk (Paül
and McKenzie, 2013). Urbant landbruk er en
trend som brer om seg i Norge og andre ste-
der (Hvitsand, 2016; Newman et al., 2015).
Multifunksjonelle verdier bør fanges opp
bedre i urban planlegging (La Rosa et al
2014; Zasada 2011).

Lovell et al. (2010) foreslår et rammeverk
for evaluering og design av jordbruksland-
skap basert på prinsipper fra agroøkologi og

teori om multifunksjonelle landskap. Ram-
meverket gir muligheten til å utvikle løsnin-
ger som både bonden og lokalbefolkningen
kan dra nytte av i fremtiden. Design av land-
bruksområder er et relativt lite utforsket
felt. Det er definitivt potensial for å utforske
dette videre på tvers av fagdisipliner også i
Norge.

Konklusjon
Gjennom dokumentanalyser, intervju og
landskapsanalyser av Søråsjordet i Ås er
det vist at jordbrukslandskapet represente-
rer viktige kulturelle økosystemtjenester
for innbyggerne – som trivsel, stedsidenti-
tet, aktivitet og rekreasjon. Undersøkelsen
viser videre at kommunens arealplanleg-
ging ikke fanger opp disse landskapsverdi-
ene. Det er derfor nødvendig å utvikle me-
toder og rutiner for å kartlegge stedegne og
relasjonelle verdier bedre, støttet av teori
om økosystemtjenester, stedsidentitet og
landskapsressursanalyse. Dette vil kunne
bidra til å styrke landskapsdemokratiet og
bedre ivareta slike hverdagslandskap, slik
den europeiske landskapskonvensjonen
forutsetter.

De fleste av dagens by- og tettsteder er tid-
ligere jordbruksområder, og svært mye av
det gjenværende jordbrukslandskapet er lo-
kalisert i slike sentrale områder. Det er ut-
viklet metoder for å designe urbane jord-
bruksparker. Tettsteder i vekst kan være yp-
perlige foregangssteder for å søke nye løsnin-
ger for å inkorporere jordbruksområder i et
større bylandskap, og videreføre slike kvali-
teter i stedsutviklingen. Dette kan være en
god strategi både for lokalsamfunnsutvik-
ling, jordvern og videre forskning.
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