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Grønn planlegging og friluftsliv
Vi har i dette heftet satt fokus på ulike perspektiver
innen kartlegging og planlegging av by- og tett-
stedsnære grøntområder. Slike områder er ofte vik-
tige for folks muligheter for rekreasjon og fysisk ak-
tivitet i hverdagen, og de er dermed også viktige for
folkehelsen. I tillegg er områdene gjerne rike på
biologisk mangfold og kulturminner, noe som ytter-
ligere forsterker friluftslivsverdiene. På den annen
side er mange by- og tettstedsnære grøntområder
under press på den måten at de er utsatt for en rek-
ke små og store utbyggingsprosjekter. Vi har imid-
lertid liten oversikt over omfanget av grøntområder
som forsvinner eller får redusert verdi som frilufts-
område grunnet utbygging. Den første artikkelen i
dette heftet presenterer noen resultater fra et
tverrfaglig prosjekt om kartlegging av urban grønn-
struktur i Oslo og omegn med hjelp av satellittdata,
som viser seg å være et viktig verktøy for overvå-
king og klassifisering av urban grønnstruktur. 

De to neste artiklene omhandler friluftsliv og
planlegging. Den første presenterer noen perspekti-
ver på hvordan hensynet til hverdagsfriluftslivet
kan integreres i planlegging, utforming og forvalt-
ning av natur gjennom dialog med lokale aktørers
erfaringer, historier og egenformulerte ønsker for
bruk av sitt landskap. Den andre artikkelen pre-
senterer noen resultater av et pågående forsknings-
prosjekt om planlegging og forvaltning av bynære
friluftsområder i Moss, hvor problemstillingen som
belyses er i hvilken grad deltakelse og mobilisering
fra lokalsamfunnet betyr noe for bevaring av bynæ-
re friluftsområder. Forfatterne argumenterer for at
et mobiliserings- og nettverksperspektiv gir et vik-
tig supplement til den tradisjonelle planforsknin-
gen, hvor mye av fokuset har vært medvirkning
gjennom de formelle planfasene etter plan- og byg-
ningsloven. Dette forskningsprosjektet er finansi-
ert av Norges forskningsråd, program MILJØ2015,
som har vært med å delfinansiere dette fyldige
nummeret av Kart og Plan. 

To av de tre siste artiklene omhandler interes-
sante endringstrekk i planleggingen av rurale om-
råder. Den ene har tittelen «Nye utfordringer i ru-
rale kommuner – mobilitet, fritidsboliger og lokal-
demokratiutfordringer». Den siste artikkelen pre-
senterer erfaringer med endringene i Danmark
knyttet til at planansvaret for det «det åpne land»
(områdene utenfor byene) nå er overført fra amtene
(fylkene) til kommunene. I den nest siste artikkelen
i dette heftet presenteres erfaringer med kartleg-
ging av barns bruk av uteområder gjennom barne-
tråkk-analyser i Fredrikstad.

Artiklene i dette heftet presenterer interessante
samfunnsendringer og nyvinninger innen kartleg-
ging og planlegging av grønne områder både i urba-
ne og rurale strøk. 

God lesning!
Knut Bjørn Stokke
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