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Svein Olav Krøgli et al.: Landscape data in a geographical grid - a flexible system for landscape analyses
Landscapes are changing faster and more widely than ever before. Sustainable landscape management requires a sound foundation of maps and data that shows what resources are located where and
how landscapes are changing over time, and that provides a basis for landscape analyses. We describe a landscape database composed of a grid of 5 x 5 km squares and a grid of 1 x 1 km squares.
Each grid square is linked to many data values describing various elements and attributes that are
relevant in a landscape context. The grid squares provide a neutral framework for combining a wide
variety of kinds of data. The grid squares can be aggregated into regions or types for various purposes, and data can easily be supplemented and updated. This provides a flexible system for landscape
analysis that complements traditional landscape maps.
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Innledning
Landskap som ressurs
Landskapet er en verdifull ressurs (Jones,
1981; Haukeland et al., 2010) og oppmerksomheten om dette er økende (Gaukstad og
Sønstebø, 2003; NMR, 2004; DN og RA, 2010
og 2011). Landskap kan ha betydning for en
rekke forhold, for eksempel for helse og trivsel, for markedsverdien på boliger og eiendommer, for våre muligheter for rekreasjon
og friluftsliv, for verdiskapingen i reiselivet,
og for identitet og følelse av tilhørighet til et
sted.
Som andre ressurser bør landskapet forvaltes på en bærekraftig måte (Dearden,
1985), slik det også understrekes i den europeiske landskapskonvensjonen (Council of
Europe, 2000). Konvensjonen fokuserer på
viktigheten av god forvaltning av alt landskap, ikke bare de sjeldne og spektakulære,
men også hverdagslandskapene. Norge har
ratifisert landskapskonvensjonen og derved
forpliktet seg til å etterleve den (Gaukstad
og Sønstebø, 2003).
En forutsetning for god ressursforvaltning
er å vite hva man har og hvor det befinner
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seg (Leitão og Ahern, 2002). En utfordring
når det gjelder å forvalte landskapet er dets
foranderlighet. Landskapet rundt oss påvirkes kontinuerlig av mange ulike drivkrefter.
Endringer i hvordan vi driver jord- og skogbruk, endringer i bosetningsmønster, utvikling i teknologi og økonomi, historie og tradisjoner, vår opplevelse av hva som er stygt og
pent, alt har potensielt konsekvenser for
landskapet og hvordan vi forvalter det. Resultatet er et landskap som er i kontinuerlig
endring.
Utfordringen i dagens landskapsforvaltning er i stor grad knyttet til at endringene
skjer raskere og i større omfang enn før. Dette gjør det vanskeligere å vurdere alle de
mulige konsekvensene av endringer på et så
tidlig tidspunkt at det fortsatt er mulig å påvirke prosessen. Samtidig skjer mange endringer som resultat av enkeltavgjørelser
som ikke sees i sammenheng med den omkringliggende helhet. Effektene av den enkelte avgjørelsen er ofte ikke så dramatiske,
men når man summerer opp over et større
område (for eksempel på regionalt nivå) eller lengre tid (for eksempel over generasjo-
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ner) kan situasjonen være betydelig annerledes.
For å få et best mulig grunnlag for å vurdere konsekvensene av endringer er det utviklet en rekke metoder for landskapsanalyser
(Blankson og Green, 1991; Swanwick, 2002;
Hjorth Caspersen og Nellemann, 2005; Van
Eetvelde og Antrop, 2009; Mücher et al.,
2010). Noen metoder fokuserer på aspekter
ved det fysiske landskapet, som f.eks. ressursregnskapene til SSB, som gir en samlet
oversikt over reserver, uttak og bruk av naturressurser. Andre metoder tar opp i seg
landskapskonvensjonens fokus på medvirkning og demokrati. De har som utgangspunkt at hva folk ser i landskapet og hvordan folk opplever landskapet varierer fra
person til person og de søker å avgrense
landskapsområder som har relevans for lokalbefolkningen. Det finnes dermed en gradient fra det objektive (fakta) til det subjektive (folks holdninger og oppfatninger). Opplevelsen av landskapet påvirkes av det fysiske landskapet og den faktakunnskapen som
er tilgjengelig om dette. Samtidig erkjenner
man at «objektiv» kunnskap påvirkes av oppfatninger, holdninger og verdier, som for eksempel kan påvirke hva man velger å måle
eller hvordan man fremstiller informasjonen. Denne kompliserte og dynamiske interaksjonen mellom mennesker og de fysiske
omgivelsene gjør at landskapsbegrepet er
mye diskutert og gir behov for en stor verktøykasse som kan brukes i ulike landskapsanalyser til ulike formål.
Denne artikkelen beskriver et system med
en kvantitativ tilnærming, der alt som kan
telles kan inkluderes. Systemet gir grunnlag
for å analysere ulike aspekter ved det fysiske
landskapet, enten alene eller i kombinasjon
med andre. Det er et fast, nasjonalt system
som gjør det mulig å sammenligne, både mellom steder og over tid. Systemet kan også gi
et faktagrunnlag som kan være et nyttig utgangspunkt for mer subjektive vurderinger
av landskap.
Det nasjonale referansesystemet for
landskap
Det første systemet for å beskrive landskap
i Norge var «Landskapsregioner i Norge»
(Asheim, 1993; Elgersma, 1996), videreført
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som «Nasjonalt referansesystem for landskap» (Puschmann, 1998 og 2005). Referansesystemet for landskap deler Norge inn i
45 landskapsregioner basert på fellestrekk i
landskapet. Målet var å gi kunnskap om
både naturgrunnlag og kulturpåvirkning på
et oversiktlig nivå, til bruk som referanse
for forvaltning, skjøtsel og prioriteringer relatert til ulike areal- og utviklingsplaner.
Fokuset var på landskapskarakter, det som
særpreger en region og gjør at den skiller
seg fra andre regioner. I referansesystemet
er landskapskarakteren en sammenstilling
av seks grunnleggende landskapskomponenter: landskapets hovedform, småformer,
vann og vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark, samt bebyggelse og tekniske anlegg.
Som grunnlag for beskrivelse av landskapsregionene ble det brukt en rekke nasjonale
temakart og dataregistre, med hensikt å sikre at hver enkelt landskapsregion ble tolket og beskrevet ut fra samme tilnærmingsform, datagrunnlag og skala. Dette åpnet
for sammenligninger mellom regioner og for
å se på utviklingstrender over tid.
Landskapsregionene framkom som et resultat av en inndeling av Norge i 444 underregioner på kart i målestokk 1:250 000. Underregionene ble deretter slått sammen til
45 landskapsregioner. Landskapsregionene
er både kartfestet og beskrevet (Puschmann,
2005). Med hovedvekt på jordbruket er landskapsregionene i tillegg gruppert inn i 10
jordbruksregioner (Elgersma og Bruun, 1998).
Til sammen danner disse tre geografiske nivåene et hierarkisk nasjonalt referansesystem for landskap. Metoden ble også beskrevet for å kartlegge på mer detaljert nivå,
men dette ble kun gjennomført på noen få deler av landet (f.eks. Puschmann, 2001 og
2004; Uttakleiv, 2009).
Målet med det nasjonale referansesystemet var å bidra til å skape en bedre forståelse og ramme for forvaltning av ressursene
knyttet til landskapets verdier, samt å etablere et grunnlag for samarbeid mellom sektorer og brukere. Det skulle være et redskap
for å oppnå en best mulig og helhetlig forvaltning av landskapet, bl.a. ved å gi kunnskap om regionale særtrekk og hva som er
typisk for ulike deler av Norge. Referansesystemet er mye brukt, både i nasjonale ana-
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lyser (Nersten et al., 1999; Puschmann et al.,
2004; Puschmann et al., 2008) og i konsekvensanalyser (jf. f.eks. henvisningen i Statens vegvesen, 2006).
Behov for supplerende landskapsdata
Referansesystemet innebærer en romlig inndeling av landskap som bygger på tverrfaglig
forståelse og helhetsvurdering. Den innbyrdes vektleggingen og fokus på landskapskomponentene kan variere etter hvilke landskapsregioner man arbeider i. Grensetrekningen av landskapsregioner og underregioner ble gjennomført i samarbeid med samtlige fylkers landbruks- og miljøvernavdelinger
og kulturminneetater. Mens metoden fungerer bra på oversiktsnivå er den svært kostnadskrevende å gjennomføre på en konsekvent måte på detaljert nivå og er derfor
ikke gjennomført for hele landet. I tillegg,
fordi landskapskarakteren kan endre seg
over tid vil det kunne være behov for å justere områdegrenser på detaljert nivå. Dette vil
gjøre det problematisk å måle endringer over
tid innenfor et område eller å sammenligne
enheter over tid. Det i sin tur kan gjøre det
vanskeligere å identifisere drivkrefter og
evaluere ulike politiske virkemidler. I tillegg,
mens en grense kan oppfattes som «riktig» ut
fra ett fagperspektiv, kan det være andre avgrensninger som synes å være mer betydningsfulle for andre temaer (se f.eks. Puschmann og Skar, 2003). Man trenger derfor et
supplement til tradisjonelle landskapsinndelinger. Det er behov for
– data om de mange ulike temaer som bidrar til landskapskarakter
– landskapsdata på detaljert romlig skala
– et system som er uavhengig av administrative grenser
– faste geografiske enheter av lik form og størrelse som er sammenlignbare over tid og sted
– et fleksibelt system for landskapsanalyser
som kan brukes på forskjellige måter for å
besvare forskjellige problemstillinger
Mål
For å sikre god, kunnskapsbasert landskapsforvaltning er det nødvendig å basere

avgjørelser på godt kart- og datagrunnlag.
For å kunne kvantifisere, sammenligne og
eventuelt overvåke endringer fra sted til
sted og over tid er det nødvendig med objektive, standardiserte, repeterbare målinger.
Denne artikkelen beskriver en landskapsdatabase som tar utgangspunkt i et rutenett. Vi beskriver hvordan databasen er
bygget opp og viser eksempler på ulike temakart produsert fra databasen. Vi beskriver også en kartportal hvor noen temakart
er gjort tilgjengelige.
Metode
Landskapsdatabasen
Landskapskarakter er avhengig av samspillet mellom flere ulike landskapselementer,
både naturlige og menneskeskapte. Ved å
måle og registrere flest mulig av de ulike elementene som landskapet er bygd opp av, kan
vi danne ulike datamodeller av landskapet.
Dette er forenklede representasjoner av virkeligheten som kan hjelpe oss i analyser av
ulike problemstillinger knyttet til landskap.
Landskapsdatabasen er bygget opp av et
rutenett (flater) med 5 x 5 km ruter og et rutenett med 1 x 1 km ruter, hvor det til hver
rute er knyttet en rekke dataverdier (Figur
1). Rutenettene som benyttes er en nasjonal
standard som er landsdekkende og har ca.
15 000 ruter på 5 x 5 km nivå og ca. 350 000
ruter på 1 x 1 km nivå (Strand og Bloch,
2009)1.
For hver datakilde er det gjort en overlayanalyse ved å legge rutenettet «over» datakilden og tilordne verdier til hver av rutene.
Dataverdiene er generert fra både flate-,
linje-, punkt- og rasterdata. Det er gjort en
individuell vurdering av hver datakilde, om
den skal representeres som en sum, et gjennomsnitt, et arealtall, en prosentandel eller
som en ja/nei-verdi (forekomst). Dataverdiene er samlet i tabeller for forskjellige
temagrupper (Tabell 1). Tabellene med dataverdier kobles til det geometriske rutenettet ved hjelp av en primærnøkkel, der
hver rute har et unikt identitetsnummer
(Figur 2).

1. Rutenettene er nedlastbare fra http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
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Figur 1. Antall landbruksforetak innenfor forskjellige geografiske enheter/områder i Hordaland: a) Landbruksforetak (punkt) og grensene til landskapsområder definert etter Puschmann (2004) og Uttakleiv (2009), b) Oppsummering etter landskapsområder, c) Oppsummering etter 1 x 1 km ruter, d) Oppsummering etter 5 x 5 km ruter. Kartene b, c og d er alle fargelagt etter samme klasseinndeling og illustrerer hvordan ulik grensesetting gir ulike representasjoner av dataene (produksjonstilskuddsdata fra Landbruksdirektoratet).

KART OG PLAN

4–2015

331

KP-2015-4.book Page 332 Tuesday, November 17, 2015 2:52 PM

Bedømt (refereed) artikkel

Svein Olav Krøgli et al.

Tabell 1. Oversikt over temagrupper, eksempler på data og kilder.
Tema

Eksempler på data

Kilde

Rutenett

Geografisk rutenett (flater) med unike rutenumre (primærnøkkel) og koordinater

SSB

Terreng

Høyde (bl.a. min., maks.), variasjon i høyde over havet
(hoh_maks – hoh_min), avstand til kyst, solinnstråling,
terrengskygge og åpenhet, %-andel av hhv. land og hav

Kartverket (25 m høydemodell, N50)

Geologi

Potensielt næringsinnhold i % (Berggrunnskart
1:250 000)

NGU

Klima

Klimadata for normalen 1961–90: Gjennomsnittstemperatur og gjennomsnittlig årsnedbør fra 1 km2 rutenett

Meteorologisk institutt

Arealstatistikk

Areal og %-andel for hver arealtype, f.eks. fulldyrka areal Skog og landskap
(Arealressurskart*)
og skogareal (Arealressurskart AR5 og AR50)

Landskapsregioner

%-andel av hver landskapsregion, forekomst av hver
jordbruksregion i ruta (ja/nei)

Jordbruksregioner

%-andel av hver jordbruksregion, forekomst av hver jord- Skog og landskap
bruksregion i ruta (ja/nei)
(NRSL**)

Bebyggelse

Antall bygninger totalt, antall fritidsboliger, antall koier,
seterhus, gjennomsnittlig avstand til sentrumssoner

Kartverket (Matrikkelen)
SSB

Samferdsel

Lengde kjørbar vei, tunnel og skogsbilvei, forekomst av
motorvei (ja/nei)

Kartverket (vbase)

Befolkning

Antall personer totalt, antall og %-andel personer 67 år
og eldre, antall og %-andel personer 20–64 år, antall og
%-andel personer etter kjønn

SSB

Skog og landskap
(NRSL**)

Driftsforhold i jordbru- Antall foretak som søkte produksjonsstøtte, antall husdyr
ket
av ulike slag, areal av ulike kategorier

Landbruksdirektoratet
(Produksjonstilskudd i
landbruket)

Kultur

Riksantikvaren (Askeladden, SEFRAK)

*

Antall SEFRAK-registrerte bygninger, antall kulturminner
av ulike slag, areal av arealkartlagte Askeladdenlokaliteter

Arealressurskart AR5 (Bjørdal og Bjørkelo, 2006), ** Nasjonalt referansesystem for landskap.

Noen av datakildene ble bearbeidet i forkant. Dette gjelder spesielt datakildene som
er avledet fra terrengmodeller: solinnstråling (basert på terreng, breddegrad og dato),
terrengskygge, terrengåpenhet (trang dal eller i åpent landskap) og avstand til kyst.
Alle datakildene som inngår i landskapsdatabasen er basert på landsdekkende datasett, men kan inneholde områder som er kodet «ikke kartlagt». Noen datakilder får stadig tilføyelser eller endringer, eksempelvis
data om kulturminner (Askeladden). Det er
viktig å ta hensyn til dette i analyser og presentasjoner. Ettersom de nasjonale dataregistrene forbedres og suppleres, vil landskapsdatabasen også kunne oppdateres og
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forbedres. For data knyttet til bestemte år
(f.eks. befolkning) kan databasen utvides
med flere års-versjoner. Databasen kan bli
utvidet med ytterligere statistikk når nye
spørsmål eller datasett dukker opp.
Tematiske kart og analysemuligheter
Ved å generalisere informasjon til rutenettet
slik det er gjort her, får man et overordnet
datasett der lokale detaljer viskes ut til fordel for de overordnede trendene. Modellen
kan brukes til ulike nasjonale undersøkelser
og trendanalyser, eller til å sammenligne ulike regioner av landet.
Presentasjons- og analysemuligheter finnes på flere nivåer og spenner fra visuell pre-
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Figur 2. En rute i rutenettet tilsvarer en rad i en tabell og kobles via en primærnøkkel
(«SSBID»). Her er det vist et 50 x 50 km rutenett for å illustrere. I tillegg ser vi to eksempler på
dataverdier fra en tabell (5 x 5 km aggregerte verdier) koblet til 5 x 5 km rutenettet, klassifisert
og presentert nasjonalt (gjennomsnittlig høyde over havet og normal årsnedbør).

sentasjon av en enkelt dataverdi til mer avanserte statistiske analyser. Strukturen i databasen gjør det enkelt å presentere og sammenligne visuelt ulike tema fra dataverdier
for å se hvordan disse varierer regionalt og
nasjonalt. Aritmetiske operasjoner (pluss,
minus, gange og dele) er lett å gjennomføre
for å få fram en mer kompleks sammenheng
der flere variabler spiller inn. Endringsanalyser er mulig å utføre da det finnes data fra
forskjellige tidspunkt i databasen, for eksempel produksjonstilskudd i landbruket i
2001 og 2011, og befolkning i 2001 og 2011.
Muligheter for å gjøre endringsanalyser vil
øke etter hvert som nye datasett inkluderes.
Tabellen inneholder rutene som rader og
dataverdiene som kolonner. Dette formatet
muliggjør multivariable statistiske analyser
for å se på sammenhenger mellom variabler,
teste hypoteser eller for å lage ulike typer
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klassifiseringer av rutene (med f.eks. multippel regresjon, prinsipal komponent-, diskriminant- eller klyngeanalyse). En gruppering
av ruter med lignende karakter (kombinasjon av verdier) vil dele landskapet inn i forskjellige klasser (se f.eks. Fairbanks og
Benn, 2000). I tillegg kan det utføres analyser som inkluderer den romlige sammenhengen mellom naboruter, samt at rutene kan
konverteres til rasterformat for analyser ved
hjelp av bildesegmenteringsteknikker.
Kartportal
For å øke sannsynligheten for at landskapsinformasjon (referansesystemet og landskapsdatabasen) skal bidra i praktisk landskapsforvaltning er det viktig at dataene gjøres tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. I dag er kartportalen kilden.nibio.no allerede godt kjent i forvaltningen på kommune-
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og fylkesnivå. Denne kartportalen er nå utvidet med en ny hovedmeny «Landskap» hvor
ulike data og temakart fra landskapsdatabasen er presentert (samt nedlastbare). Det er
et mål å legge ut mer informasjon ettersom
nye datasett gjøres klar med tilhørende beskrivelser.
En velkjent utfordring ved å legge ut kartdata for allmenn bruk er faren for misbruk
av dataene av brukere som ikke kjenner godt
nok til kvalitetene og egenskapene ved datasettene (Briggs og Mounsey, 1989). For å minimere denne faren skal det følge med en
tekstlig beskrivelse av hvert temakart og datasett som presenteres i kartportalen, som
forklarer hvor grunndataene stammer fra og
hvordan de er tilrettelagt på rutenivå. Det
skal også gis eksempler på hvordan dataene
kan tolkes, og deres betydning i landskapssammenheng.
Det er mange kartografiske hensyn å ta
når man legger ut temakart på internett.
Symbolbruk, farger, og grad av generalisering/forenkling vil alle påvirke hvordan informasjonen oppfattes av dem som bruker
kartene. I tillegg må man vurdere hvordan,
og om kartene skal vises på ulik målestokk.
I vurdering av symbol- og fargebruk er det
en målsetning å skape god nok kontrast mellom ulike klasser, og samtidig være bevisst på
bruk av symboler og farger som kan skape assosiasjoner eller oppfattes som «verdiladet».
For eksempel, vil rødt ofte tolkes som negativt og grønt som positivt. Tatt i betraktning
nasjonale målsetninger om å øke matproduksjon og å ta vare på jordbruk over hele landet,
vurderte vi det likevel som riktig å vise en
høy sannsynlighet for nedbygging av jordbruksareal som rødt i kartet. Som hjelp i vurdering av kartografiske valg har vi brukt et
testpanel. Det finnes også gode hjelpemidler i
bøker og på internett når det gjelder bruk av
og egenskaper til farger, for eksempel angående skjerm- eller utskriftsvennlighet eller
egnethet for fargeblinde (se f.eks. Brodersen,
2008; Grinderud et al., 2008; ColorBrewer).
De første kartene som er gjort tilgjengelige
i kartportalen er utviklet for å visualisere
grunndata og kombinasjoner av grunndata.
Alle kartene har som mål å gi et visuelt over-

blikk over nasjonale og regionale forskjeller.
For å unngå at brukere forsøker å benytte
kartene på et detaljeringsnivå utover det de
er egnet til, er ikke kartene synlige ved målestokker mindre enn 1:250 000 for 5 x 5 km
rutenettet.
Resultater – eksempler på bruk
Andel jordbruksareal
Andelen av jordbruksareal i et område har
mye å si for hvordan et landskap ser ut, hvordan det oppleves, hvilke planter og dyr man
kan forvente å finne og hva slags aktiviteter
som foregår i landskapet. Jordbruksareal er
således en viktig komponent i landskapskarakteren.
Datagrunnlaget for dette kartet er informasjon om arealstatistikk fra AR5 for 5 x 5
km ruter. «Jordbruksareal» er definert som
summen av fulldyrket areal, overflatedyrket
areal og innmarksbeite innenfor hver rute2.
Det er krevende rent datateknisk å arbeide med analyser av alt jordbruksareal i hele
landet, men ved å bruke landskapsdatabasen der jordbruksarealet er oppsummert på
rutenivå får vi et datasett som er lett å bruke
i regionale og nasjonale analyser. Dette kartet gir også en god visualisering av hvordan
jordbruksarealene er fordelt i Norge. Hvis
bare de enkelte jordbruksarealene blir vist
på et nasjonalt kart, vil de minste arealene
bli så små at de «forsvinner». For å unngå
dette fargelegger vi her hele ruter etter andel jordbruksareal slik at ruter med lite jordbruksareal også blir synlige, og dermed lett
kan skilles fra områder helt uten jordbruksareal (Figur 3a).
Horisontal og vertikal fasadekledning
på bygninger
Bebyggelse preger i svært ulik grad våre
landskap. Dette skyldes at både tetthet, forekomst og kategorier av forskjellige typer bygninger og anlegg er ujevnt fordelt og mangeartet. Faktorer som spiller inn inkluderer
størrelse, bygningstype, byggeskikk og beliggenhet. I tillegg har også landskap ulik evne
til å eksponere eller absorbere forskjellige typer bebyggelse/inngrep. Slike samspill mel-

2. Henholdsvis ARSTAT21_2011, ARSTAT22_2011 og ARSTAT23_2011.
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Figur 3. Kartene viser eksempler på bruk av landskapsdatabasen med 5 x 5 km ruter: a) andel
jordbruksareal i en rute, b) om flertallet av SEFRAK-bygninger i en rute har liggende eller
stående panel, c) endring av forholdet mellom dyrka mark og beite fra 2001 til 2011, d) rutene
delt inn i ti grupper basert på en klyngeanalyse med åtte terreng- og klimaparametere, e) det
mest utsatte jordbruksarealet basert på «potensielt beboelig areal utenom jordbruksareal» og
størrelsen på befolkningen i samme rute.
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lom bygninger og landskap er ikke lett å fange opp gjennom tilgjengelige offentlige data,
men det finnes likevel en del data om bygninger som kan være relevante i landskapsanalyser.
To viktige kilder er Askeladden, Riksantikvarens offisielle database over fredede kulturminner og kulturmiljøer, og SEFRAK-registeret som inneholder svært mange bygninger bygd før 1900 (før 1945 i Finnmark).
Foreløpig gjenstår det noe utviklingsarbeid
før data fra Askeladden og SEFRAK er ferdig
tilrettelagt i landskapsdatabasen, men vi gir
her et eksempel på hvordan informasjon om
bygningsfasader fra SEFRAK er aggregert
på 5 x 5 km ruter (Figur 3b). Kartet har tre
klasser som viser ruter med overvekt av SEFRAK-bygninger kledd med liggende panel,
overvekt med stående panel, eller like mye
av begge typer.
Kartet tydeliggjør kulturhistoriske forskjeller i byggetradisjoner. På Vestlandet var
det mangel på tømmer og det var vanlig å
bruke kløvde tømmerstokker, forsterket med
loddrette stolper på utsiden av veggen. Liggende panel ble festet til stolpene, og ga den
fordelen at det var lett å bytte ut de nederste
bordene når disse råtnet i det fuktige klimaet (Christensen, 1995). I indre strøk, med
tørrere klima var råte et mindre problem og
det var bedre tilgang på tømmer. Her ble det
brukt hele tømmerstokker og panelet ble spikret fast vertikalt rett på tømmerstokkene.
På Sørlandet, en klimatisk overgangssone,
forekom både liggende og stående panel
(Christensen, 1995).
Endring av forholdet dyrka mark vs.
beite
Forholdet og mosaikken mellom dyrka mark
og innmarksbeite er noe av det som er med
på å gi mange jordbrukslandskap et betydelig særpreg. Selv om både dyrka mark og innmarksbeite er jordbruksareal, er det likevel
stor forskjell på inntrykket man får av landskapet i regioner der det meste av jordbruksarealet er dyrka mark, og regioner hvor innmarksbeite dominerer. En endring i forholdet mellom disse typene av arealbruk vil, til
tross for at de begge er definert som jord-

bruksareal, kunne oppleves som en vesentlig
landskapsendring.
Datagrunnlaget for dette kartet er informasjon om arealer som det er søkt støtte til
gjennom produksjonstilskudd i landbruket
for i henholdsvis 2001 og 2011. Det er beregnet endring i fordelingen av arealer brukt
som dyrka mark3 og endring av arealer
brukt som innmarksbeite4, for 5 x 5 km rutenettet.
Kartet er inndelt i tre klasser: ingen eller
liten endring, økning i andel dyrka mark og
økning i andel innmarksbeite. Ruter som
inneholder mindre enn 50 dekar jordbruksareal er utelatt. Kartet tar ikke hensyn til om
det totale jordbruksarealet øker eller minker,
men illustrerer kun forholdet mellom dyrka
mark og innmarksbeite. Områder hvor forholdstallet er uendret er tegnet uten farge.
Hvis andelen dyrka mark har økt vesentlig
innenfor en rute er det lagt på en gul farge,
mens grønn farge viser ruter der andelen innmarksbeite har økt betraktelig. Gule områder har dermed fått et sterkere preg av åker
og eng, mens grønne områder har fått et sterkere preg av beiteareal uten maskinell drift.
Kartet viser at forholdet mellom dyrka
mark og innmarksbeite endrer seg over tid.
Slike endringer kan bidra til å endre landskapskarakteren, også lokalt. I perioden fra
2001 til 2011 økte andelen innmarksbeite på
nasjonalt nivå fra 12,7 % til 15,7 % av alt
jordbruksarealet. Dette skyldtes to parallelle prosesser. For det første gikk det samlede
jordbruksarealet i drift tilbake fra 10 333
km2 til 9 877 km2. Samtidig økte arealet innmarksbeite som en følge av innføring av ulike beitetilskudd. Samlet førte dette både til
en netto «flytting» av jordbruksarealet og til
en markant endring i sammensetningen av
jordbrukslandskapet i enkelte områder, slik
det fremgår av kartet (Figur 3c). Fordi økningen i innmarksbeite var knyttet til endringer
i tilskudd kan det være mange steder hvor
den faktiske endringen i landskapet ikke er
så stor som det kan se ut som på kartet. Det
kan være gamle beitearealer som ikke tidligere har vært med i statistikken, men som
nå er inngjerdet og rapportert inn som tilskuddsberettiget. Dette illustrerer det fak-

3. (AREALDRIFT_2011 – BEITE_2011) – (AREALDRIFT_2001 – BEITE_2001)
4. BEITE_2011 – BEITE_2001
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tum at et kart aldri kan være bedre enn de
dataene det bygger på. Samtidig kan et slikt
kart bidra til å synliggjøre behovet for oppdateringer i ulike datasett.

– Gjennomsnittlig solinnstråling ved vårjevndøgn (kJ/m2/dag) (SOL_VAAR)
– Gjennomsnittlig solinnstråling ved sommersolverv (kJ/m2/dag) (SOL_SOMMER)

Inndeling av jordbrukslandskapet i ti
grupper med en klyngeanalyse
En klyngeanalyse forteller oss hvilke ruter
som ligner mest på hverandre når det gjelder
bestemte forhold. Målet er å finne grupper
av ruter med lignende verdier, dvs. med fellestrekk. Det kan brukes veldig mange variabler for ulike tema, eller brukes et mer begrenset sett med variabler for mer spesifikke
analyser. I dette eksemplet fokuserer vi på
naturgitte forhold og bruker kun klima- og
terrengvariabler.
Vi har gruppert rutene basert på 4 klimavariabler og 4 terrengvariabler ved hjelp av
k-means metoden (Hartigan og Wong, 1979).
Metoden deler inn observasjoner/data i kgrupper slik at kvadratsummen av avstanden (euklidsk) fra et punkt til det tildelte
klyngesenteret er minimert. Det vil si at rutene er mer like innad i gruppen enn mellom
gruppene. For å gruppere i 10 grupper trenger k-means algoritmen 10 tilfeldige startruter for en iterativ (gjentakende) prosess.
Kartet viser de 10 største stabile regionene
etter å ha kjørt algoritmen 10 ganger med
forskjellige tilfeldige startruter (Figur 3d).
Kun ruter som inneholder jordbruksareal
var med i analysen.

En inndeling i grupper er bare starten på en
videre analyse. Det kan være informativt i
seg selv å beskrive gruppene, se hvordan rutene fordeler seg geografisk for hver gruppe,
og se på ruter som skiller seg ut, både verdimessig innad i gruppene og mht. den geografiske lokaliseringen av enkeltruter i forhold
til hovedgruppen. I tillegg kan gruppene brukes videre i nye analyser. Med tanke på hvor
viktig klima og terreng er for jordbruk kan
det i dette tilfellet være interessant å se på
hvilke former for jordbruk som karakteriserer de 10 gruppene og hvordan jordbruksdriften har endret seg over tid i hver gruppe.

Parametere:
– Minste høyde over havet (m) (HOH_MIN)
– Største høyde over havet (m) (HOH_MAKS)
– Gjennomsnittlig høyde over havet (m)
(HOH_SNITT)
– Variasjon i høyde over havet (m) (Hoh_max
– Hoh_min) (HOH_DIFF)
– Gjennomsnittlig temperatur fra 1 km2 rutenett, klimadata for normalen 1961–90
(TEMPERATUR)
– Gjennomsnittlig årsnedbør fra 1 km2 rutenett, klimadata for normalen 1961–90
(NEDBOR)

5.
6.
7.
8.

Mest utsatte jordbruksarealer
Regjeringen har som mål at den årlige omdisponeringen av jordbruksareal skal være
under 6000 dekar (Meld. St. 9 (2011–2012)).
Selv om summen av jordbruksarealet i Norge har økt med ca. 8 % over en 20-årsperiode
(1985–2006), så er arealet gjennom omdisponering og nydyrking «på flyttefot» til områder med dårligere jordkvalitet og klimatiske
forhold. En oversikt over hvilke jordbruksarealer som er mest utsatt for nedbygging er
nyttig for å øke bevisstheten om problemstillingen og oppfordre til langsiktig planlegging
av arealbruk som ivaretar jordbruksarealer.
Datagrunnlaget for dette kartet er informasjon med arealstatistikk fra AR5 og data
om befolkning for 5 x 5 km ruter. Fra befolkning er det videre benyttet registrert antall
innbyggere per rute5. De 11 arealkategoriene i AR5 ble delt inn i tre nye klasser: «Jordbruksareal» (Ajordbruk) er definert som summen av fulldyrket areal, overflatedyrket areal og innmarksbeite6 , «Potensielt beboelig
areal» (Abeboelig) definert som summen av bebygd areal, skog, myr og åpen fastmark7, og
«Ubeboelig areal» (Aubeboelig) definert som
vann, isbre, samferdsel og ikke kartlagt8.

BEFOLKNINGTOTALT_2011
Henholdsvis ARSTAT21_2011, ARSTAT22_2011 og ARSTAT23_2011
Henholdsvis ARSTAT11_2011, ARSTAT30_2011, ARSTAT60_2011, ARSTAT50_2011
Henholdsvis ARSTAT80_2011, ARSTAT70_2011, ARSTAT12_2011 og ARSTAT99_2011
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Ny bebyggelse kommer gjerne som utvidelse av eksisterende bebygde områder. Potensielt befolkningspress på jordbruksareal
per rute ble beregnet som antall innbyggere
(P) per beboelig areal utenom dyrket mark:

3. vurdere effekten av politiske virkemidler,
som produksjonstilskudd i jordbruket, tilskudd til regionalutvikling (BU-midler) eller ulike typer reguleringer
4. utvikle nye metoder for å vurdere framtidige landskapsendringer

Potensielt befolkningspress = P/Abeboelig.
Abeboelig er samtidig definert ved Atotalt – (Aubeboelig + Ajordbruk), der Atotalt er totalt areal for
en 5 x 5 km rute (25 km2), for å spesifisere at
Ajordbruk ikke er til å bygge på i denne beregningen.
I kartet som viser potensielt befolkningspress på jordbruksareal er det kun tatt med
ruter som inneholder minst 25 dekar jordbruksareal. I tillegg er det satt en nedre
grense på beboelig areal for å unngå ruter
med (nesten) bare hav. Verdiene ble inndelt i
tre klasser med varierende grad av risiko for
nedbygging (Figur 3e).
Dette er et godt eksempel på en analyse
der et rutenett får fram andre mønstre enn
ved bruk av administrative grenser. For å beregne «press» trenger vi et område som er
stort nok til å inneholde både noe som kan
«presses», og noe som «utøver press». Blir
områdene for store kan «press» og «plass»
jevne seg ut innenfor samme område. Ruter
på 5 x 5 km er store nok til å inneholde nedbyggingspress, samt at vi fortsatt kan se på
nasjonale og regionale mønster, uavhengig
av administrative grenser. Befolkningspressmodellen kan for eksempel utvides med
framskrevne befolkningstall for å se på
framtidige pressområder («potensielt/forventet befolkningspress»), eller med data om
jordkvalitet for å se om presset varierer mellom arealer med jordbruksjord av ulik kvalitet.

Diskusjon
Målet med landskapsdatabasen beskrevet i
denne artikkelen er å bidra i arbeidet med å
1. ivareta landskap som en ressurs, blant annet gjennom bevisstgjøring om de ulike
komponentene som bidrar til landskapskarakter
2. identifisere drivkrefter bak ulike typer
landskapsendringer
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Landskapsdatabasen er best egnet til regionale og nasjonale undersøkelser og oversikter. Siden oppløsningen er nokså detaljert (5
x 5 km og 1 x 1 km) mener vi imidlertid at
den også kan ha bruksområder på kommunalt nivå. For eksempel vil man kunne synliggjøre endringer i arealbruk innenfor kommunen eller identifisere områder i kommunen med spesielle kombinasjoner av landskapselementer, sammenlignet med resten
av kommunen, nabokommuner eller hele
landet.
Landskap er selvsagt mye mer enn summen av «elementene» som finnes i et område.
Likevel vil disse «elementene» påvirke hvordan folk oppfatter landskapet. I landskapskonvensjonen defineres landskap som «et
område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg
er et resultat av påvirkning fra og samspill
mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer» (Council of Europe 2000, vår utheving). Immaterielle verdier, sanseinntrykk
og personlige erfaringer er alle med på å påvirke hvordan man oppfatter et landskap, og
kan ikke lett fanges av landskapsdatabasen.
Likevel, ved å bruke et fleksibelt system for
landskapsanalyse, kan man lage ulike «oppfatninger» av landskap som gjenspeiler de
ulike interessene som er representert der.
Enheter (her: ruter) med faste grenser fungerer også godt som et nøytralt rammeverk
for å kombinere data fra vidt forskjellige fagfelt (Huby et al., 2007).
Temakartene som er lagt ut på kartportalen er et første skritt i retning av å synliggjøre
ulik informasjon som er relevant for landskapet. Det ligger imidlertid en rekke valg bak
kartene som kanskje ikke alltid er de valgene
som andre brukere ville ha tatt. Derfor er de
bakenforliggende datasettene tilgjengelige.
For eksempel, når man tegner et kart med ulike klasser må man ta stilling til terskelverdier som definerer hver klasse. Når brukeren
har tilgang til dataene er det svært enkelt å
justere klassegrensene for å framheve det
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som vedkommende er interessert i (Rød et al.,
2001).
Sammenligning med andre
landskapsinndelinger
Det finnes en rekke metoder og veiledere om
landskapskartlegging, og i nyere tid er det
gjort mye arbeid for å standardisere og bevisstgjøre om de ulike fasene i landskapskartlegging, -analyse og -verdivurdering. DN
og RA (2010 og 2011) har beskrevet en omforent og helhetlig metode for vurdering av
landskap i forbindelse med kommuneplanarbeid, eller når det planlegges store tiltak i
landskapet, som for eksempel bygging av
vindkraftanlegg.
Samtidig har det foregått et stort arbeid i
regi av Artsdatabanken for å få til en standardisert metode for naturtypeinndeling:
«Naturtyper i Norge» (NiN), som beskriver
alle naturtyper på flere ulike skalaer, inkludert landskap (Erikstad et al., 2013). NiNlandskap viderefører viktige hensyn fra nasjonalt referansesystem for landskap, men
den geografiske inndelingen skal her være
basert utelukkende på kvantitative data,
uten brukermedvirkning eller observatøravhengige vurderinger av landskapskarakter.
NiN-tilnærmingen er å lage en objektiv inndeling i geografiske enheter som vil kunne
ligge til grunn for videre landskapsanalyser
og -vurderinger.
Fordelen med geografisk avgrensede enheter er at de er gjenkjennbare for både befolkningen og forvaltningen. De er mye lettere å forholde seg til enn abstrakte ruter. Dette er nok også grunnen til at det nasjonale
referansesystem for landskap er mye brukt.
Landskapsregioner og jordbruksregioner
har også navn som sier noe om innholdet i regionen. Ved at de har blitt brukt over lengre
tid i ulike sammenhenger har mange involverte også opparbeidet et visst eierskap til
regioninndelingen.
Ulempen med geografisk avgrensning på
mer lokalt nivå er at det kan oppstå uenighet
om hvor grensene skal trekkes, grunnet ulike oppfatninger om hvilke landskapskomponenter som skal ligge til grunn, eller ulike
oppfatninger om hvordan samspillet mellom
komponentene skal fanges eller vektlegges.
Avgrensningen krever et stort arbeid i felt,
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noe som er svært kostnadskrevende og er
vanskelig å gjenta ved for eksempel behov
for ajourføringer.
Ajourføring av grensene på geografiske
enheter er problematisk på flere måter. Det
vanskeligjør også sammenligninger over tid.
Til og med dagens administrative grenser
endrer seg, for eksempel gjennom kommunesammenslåinger, noe som kan gjøre det usikkert i forhold til hvilke områder som faktisk
inngår i ulike analyser. Kommunedatasett
fra to ulike år kan derfor ikke sammenlignes
uten videre. Et rutedatasett kan enkelt aggregeres opp til for eksempel dagens kommunegrenser og lett oppdateres ved endringer.
Også bruk av ruter krever gode nok data.
Men fordi dataene ikke må resultere i én enkelt inndeling som produkt, er det mulig å
bygge på med nye data ettersom disse blir
tilgjengelige. Styrken er fleksibiliteten til å
vise ulike inndelinger for ulike formål eller
for ulike tidspunkt. Ruter er derfor spesielt
godt egnet til analyser og hypotesetesting.
Ruter kan også brukes i kombinasjon med
geografiske avgrensninger (se f.eks. Strand
(2011) som brukte landskapsdatabasen til å
studere regioninndelingen i Referansesystemet). Slike analyser kan være nyttig for bedre å forstå hvordan de enkelte landskapskomponentene bidrar til landskapskarakter
i en gitt region eller landskapstype. Alternativt kan data i ruter brukes for å kunne beskrive endringer i arealbruk i en landskapstype eller -region som er avgrenset i felt.

Konklusjon
Tilgangen til digital stedfestet informasjon
er vesentlig bedre i dag enn den var på 1990tallet da Referansesystemet for landskap ble
utviklet. Siden den gang har det også vært
framskritt i de tekniske mulighetene for å
sammenstille ulike typer data og gjøre disse
tilgjengelige. Man kan se på geografiske
mønstre i ulike egenskaper som er relevant
for landskapet. Man kan se på sammenhenger mellom ulike egenskaper og undersøke
drivkrefter bak endringer. Likevel er det
fortsatt mange begrensninger i hva som kan
oppnås gjennom landskapsanalyser fra et
skrivebord. For eksempel vil opplevelsesas-
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pektet ved landskap alltid være vanskelig å
fange. Avgrensing av landskapstyper er noe
vi gjør for å systematisere og forenkle til ulike analyser. Men i virkeligheten er det ofte
ikke klare grenser i det fysiske landskapet,
og i hvert fall ikke i det immaterielle landskap som angår opplevelser, sanseinntrykk,
stedsidentitet (tilhørighetsfølelse) osv. Ingen
avgrensning av landskap kan imidlertid sies
å være «riktig» eller «gal». Inndelinger og
klassifiseringer er bare verktøy for å øke vår
forståelse for ulike problemstillinger knyttet
til landskap. Landskapsdatabasen beskrevet
her, med en fleksibilitet til å vise ulike inndelinger for ulike formål eller for ulike tidspunkter, er en kilde til informasjon som kan
være til hjelp i mange typer landskapsarbeid
og er derfor et supplement til andre vurderinger av landskapskarakter, ikke en erstatning.

Takk til
Forfatterne vil takke to anonyme fagfeller
for nyttige tips og kommentarer på førsteutkastet av manuset, samt Geir-Harald Strand
for verdifulle betraktninger gjennom hele
prosessen. Arbeidet med landskapsmodellen
ble gjennomført som del av det strategiske
instituttprogrammet «Landscape Change»,
finansiert av Landbruks- og matdepartementet gjennom Norges forskningsråd, prosjekt nr. 186911.
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