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FRITIDS
BEBYGGELSEN 
-ET 
NATURVERN
PROBLEM 

AV 

DOSENT 
ERIK 

LANGDALEN 

Arkitektvisjonen om samspill mellom 
storslagen natur og karakterfulle byg
ningsgrupper kan illustreres av denne 
lille landsbyen i Sveits. Konsentrert fri 
tidsbebyggelse synes ennå å være lite 
etterspurt i Norge, og det mangler fort
satt gode pioner-prosjekter. (Foto Kem 
& Co.) 

1960-årene klassifiseres allerede som 
det ti-år i Norges historie da det ble 
organisert og igangsatt en systematisk 
planlegging av landets arealer. Den 
første fase av dette arbeidet har 
vært preget av problem-erkjennelse 

og problemavgrensning. Blant folk 
flest har problemene omkring fritids 
bebyggeisen fått særlig stor oppmerk
somhet, etter at «Fritids-Norge» ble 
aktuelt stoff i forbindelse med felles
markedsdebatten først i 60-årene. Det 
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fritidshuset i så stor grad er et middel 
til naturopplevelse, har det også bi
dratt til en nyansering av forholdet 
mellom naturvern og friluftsliv, to 
begreper som for folk flest har stått 
som synonyme. Knickers, beksøm
støvler og krokpipe er ikke uten vi
dere garantibevis for naturvernhold
ning og naturverninnsikt. I stor grad 
må friluftslivet regnes som en eks
ploateringsinteresse på linje med 
andre former for grunnutnytting. 
Samtidig er det klart at interessen for 
friluftsliv, slik den formidles bl. a. 
gjennom fritidsbebyggelsen, er en ves
entlig forutsetning for at det moderne 
naturv'ern skal få nødvendig politisk 
støtte. Vern av vårt naturmiljø kan 
ikke gjennomføres uten et omfattende 
allment engasjement, basert på felles
skapsfølelse og rettferdighetsprinsip

Enkle og primitive hus i karakterfull 
s()mmellslillillg. Renlldølseter i Innerda
leIl. Norske seteranlegg gir anvisning på 
arkitektoniske virkemidler som kan nyt
leS i fO/'bindelse med konsentrert fritids
bebyggelse, uten al ell tyr ril kopiering 
av gamle tømmerhus. (Foto Erik Lang
dalen 1968.) 

er flere grunner til at fritidsbebyggel
sen har fått så stor plass i samfunns
debatten: 

En viktig grunn er at fritidsbebyg
gelsen i så stor grad berører spørs
målet om individuell handlefrihet i 
naturmiljøet. For den rekreasjons
søkende bybefolkning har fritidshuset 
representert den siste gjenværende fri
het til personlig planlegger- og bygg
mesterutfoldelse, utenfor samfunnets 
regler og kontroll. For grunneierne i 
bygdene er fritidshuset blitt årsak til 
det første ubehagelige møte med sam
funnets krav om styring og kontroll 
av arealdisponeringen. Harmen over 
denne «frihetsberøvelsen» har for en 

stor del lagt seg, etter hvert som folk 
flest har innsett at vi også i Norge 
har nådd grensen for hva landet på 
lang sikt kan tåle av tilfeldig og ego
istisk arealutnyttelse. 

Samtidig er fritidshuset blitt et vik
tig moment i distriktsutbyggingsdebat
ten. Den første optimisme omkring 
det såkalte «tredje alternativ» har 
etterhvert veket for en mer realistisk 
vurdering av fritidshuset som øko
nomisk faktor, og det er blitt klarlagt 
at resultater av varig betydning for 
bygdene bare kan oppnås gjennom 
organisert planleggingsarbeid på et 
forholdsvis avansert nivå. 

Debatten omkring fritidsbebyggel
sen har bidratt til å klargjøre viktige 
interessemotsetninger i samfunnet, og 
har i neste omgang ført til økende 
erkjennelse og realisme både på det 
faglige og politiske plan. Denne de
batten kom omtrent samtidig med den 
alminnelige naturverndebatt. Ettersom 

per. 
Det er kanskje for sent (eller for 

tidlig) å få fjernet de inngjerdinger 
som har gjort det mulig for enkelt
mennesker å reservere for seg selv 
store attraktive naturvernområder ved 
kyst og i fjell. Muligheten for den 
slags privilegier er i ferd med å gå 

Sanitærproblemene er blitt et sentralt 
diskusjonstema også i forbindels e med 
ferie- og fritidsliv. Jomfruland. (Foto 
Erik Langdalen 1969.) 

.~"""""'~~Aln:" 

tapt i og med opprustningen av vår 
samfunnsplanlegging. Samtidig er det 
en viktig samfunnsoppgave å sikre 
individets og familiegruppens «flukt
sone». Fritidshuset er en betydnings
full kompensasjon til livet i dårlig 
planlagte bymiljøer og skal dekke 
mentalhygieniske krav, deriblant mu
ligheten for ensomhet og isolasjon. 

Spørsmålet er blitt reist om vi har 
slik rikdom på arealer i Norge og så 
store økonomiske ressurser at vi bør 
tillate en årlig tilvekst på 10 000
15000 fritidshus, tilsvarende en in
vestering i konsumkapital på 350
500 millioner kroner. *) Arealmange
len har for lengst inntruffet i de mest 
etterspurte kyststrøk, i Oslofjordom
rådet og på Sørlandskysten, hvor selv 
den nærmeste etterspørsel etter tomter 
er lIforenlig med hensynet til natur
vern og friluftsliv. I innlandsbygdene 
og i fjellområdene er situasjonen en 
annen. Under forutsetning av skikke
lig planlegging, basert på naturfaglig 
innsikt og evne til miljøtilpassing i 
natur- og kulturlandskap, vil trolig 
alle overskuelige behov kunne dekkes 
på en rimelig måte. Det er grunn til å 
tro at de planer som allerede forelig
ger, representerer et tomtetilbud som 
langt overskrider den aktuelle etter
spørsel, noe som gir store valgmulig
heter for de tomtesøkende, men som 
samtidig fører til stor spredning av 
fritids bebyggelsen, med tilhørende 
urasjonelt forbruk av naturområder. 

Etter at de fleste kommuner med 
nevneverdig hyttepress har utnyttet 
mulighetene for tilstramming av byg

*) Tallene refererer seg til Statistisk 
sentralbyrås fritidshusundersøkelse 19671 
68, der en har beregnet det totale antall 
fritidshus i landet til ca. 190000. En 
senere undersøkelse, utført av Helse
direktoratet i 1969, tyder på at hytte
tallet ligger på ca. 140000 og den årlige 
tilvekst på ca. 8000. 
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ningslovens bestemmelser om hytte
bygging, er trolig mesteparten av fri
tidsbebyggelsen nå underkastet et visst 
minimum av kontroll, både når det 
gjelder lokalisering, plassering og ut
forming. Etterhvert blir de ulike sam
funnshensyn stilt opp mot hverandre 
gjennom konkrete planforslag. I flere 
tilfelle har en fått interessante kon
frontasjoner mellom «offentlige pla
ner» (region- og generalplanutkast), 
«halvoffentlige planer» (utarbeidet for 
grunneiersammenslutninger) og pri
vate disposisjonsplaner for enkelte 
grunneiere. Som regel vil den først
nevnte plankategori være basert på 
en radikal areal differensiering, som 
i prinsippet faller godt sammen med 
den alminnelige naturvernmålsetting. 
Den annen plankategori viser gjerne 
et mer diffust og spredt utbyggings
mønster, preget av ønsket om å gi 
alle grunneiere utbyggingsmuligheter 
på egen grunn. Det synes som om 
repartisjonsordninger, som foreslått i 
fjellplanlovutkastet, med sikte på å 
forene rettferdsprinsipper med ønsket 
om radikal arealdifferensiering, ikke 
har slått særlig godt an i bygdene. 
Den tredje kategori, de private dis
posisjonsplaner, vil for en stor del 
være preget av bevisste eller ubevisste 
forsøk på å skyve naturvern- og fri
arealansvaret over på naboeiendom
mene. 

I dette spenningsforhold mellom 
allmeninteresser, gruppeinteresser og 
privatinteresser er det en stor fordel 
at grunneierorganisasjonene har anlagt 
et realistisk samfunnsperspektiv på 
planleggingen i utmarksområdene, og 
at de har assosiert seg med lang
siktige naturvernbetraktninger. Likevel 
vil planleggingen i naturområdene ri
meligvis fortsatt bli sterkt preget av 
spenningen mellom oversiktsplanleg
gingen «som drives over hodene på 
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grunneierne» og grunneiernes egen 
planlegging «som tar sikte på kort
siktig vinning», for å benytte noen 
replikker fra begge sider i den aktu
elle planleggingsdiskusjon. Fra natur
vernsynspunkt kunne en ønske at 
oppmerksomheten i bygdene ble flyt
tet fra de snevre eierinteresser til 
bygdesamfunnets interesser. Naturver
nets skjebne i våre utkantområder er 
nøye knyttet til opprettholdelsen av 
en bofast befolkning, som er forankret 
i en akseptabel yrkessituasjon. 

Mange planleggingshensyn peker i 
retning aven radikal differensiering i 
arealbruken, også når det gjelder fri
tidsbebyggelsen. Økt hyttefrekvens, 
økt brukstid og stadig stigende krav 
til komfort og standard har etterhvert 
ført til en viss offisiell normering av 
lokaliseringsbetingelsene: Hyttene skal 
plasseres slik at de før eller senere 
kan forsynes med innlagt vann og av
kloakkeres til godkjent resipient. Den 
sterke konsentrasjon som en slik norm 
forutsetter og de økonomiske aspekter 
ved dette planprinsipp, bryter både 
med de fleste tomtesøkeres forestil
linger og med den grunneierorienterte 
planlegging. Alvorligere er imidlertid 
de prinsipielle innvendinger som kan 
anføres mot et planleggingssyn som 
ensidig aksepterer at folk også i fri
tidshuset skal omgi seg med alle 
byens bekvemmeligheter. Det synes å 
være et mer fruktbart utgangspunkt 
først å drøfte på bredere basis hvilket 
utbyggingsmønster vi ønsker, og så 
deretter formulere de standardkrav 
som kan imøtekommes i de ulike ut
byggingsområder. Det kan neppe være 
noen mening i at nordmenn flest skal 
legge seg til to (eller tre) boliger hver, 
begge utstyrt med maksimal komfort 
og en teknisk standard, som ytter
ligere fjerner mennesket fra en enkel 
og direkte kontakt med naturmiljøet. 

ARKITEKT 


RØYNE KYLLINGSTAD: 


TANKER OM 
SNIKURBANISERING 

ER DET OVERHODET MULIG Å BEVARE 

ET NATURMILJØ INTAKT? 

N est etter de kosmiske kreftene, er 
det i dag mennesket selv som er 

den sterkeste naturkraft på jorden. 
Ingen tidligere geologisk periode kan 
oppvise tilnærmelsesvis så hurtig end
ring av jordens overflateskikt. 

Store deler av dette problemkom
plekset begynner så smått å oppta 
menneskene. Først og fremst kanskje 
ved de direkte problemer som for
urensningene og jorderosjonene frem
kaller. Indirekte begynner vi også. å 
fatte at befolkningseksplosjonen reiser 
fundamentale spørsmål om balansen 
mellom menneskenes egen natur og 
naturen utenfor mennesket. Il en nå 
foreldet terminologi ville det kalles 
«Balansen mellom natur og kultur», 
- en tenkemåte som har satt men
nesket i den grad utenfor at vi har 
kjørt oss opp i en global katastrofe
situasjon. 

Situasjonen reiser en nesten uende
lig serie av problemer, som alle må 
løses noenlunde under ett, om vi 
igjen skal få utviklingen under kon
troll. I denne artikkelen skal jeg ta 
for meg ett av disse mange spørsmål. 

Vi er i ferd med å snikurbanisere 
hele vårt rurale miljø. (For å forenkle 
fremstillingen skiller jeg her bare 
mellom to slags miljøer: Det rurale, 
som overveiende er knyttet til lev
ende natur, uten eller under kultur, 
og det urbane, som overveiende er 
knyttet til menneskets teknisk/økono
miske kulturfrembringeiser.) Snikur
baniseringen følger to hovedmønstre: 
Det ene kan vi kalle punkturbani
sering i form av hytter, søppelkasser, 
trafostasjoner, stolpefester, militæran
legg, flyplasser, spredt boligbebyg
gelse og industri, osv. osv. Den andre 
formen - kanskje den mest betenke
lige - kan vi kalle linjeurbaniserin
gen. Romernes hærveger var de første 
slike sammenhengende byggverk i vår 
del av verden. Senere fulgte kanaler 
og jernbaner. Men det er det mo
derne vegnett som har skapt de vir
kelig store problemer. Hovedvansken 
er kanskje ikk-e at vegnettet er blitt så. 
kolossalt i utstrekning og areal, men 
at det samtidig trekker til seg all 
slags bebyggelse som mangedobler 
skadevirkningene. 

7 



-	 - - - -_.. - - - - --

Hm .. 

Veier og bebyggelse i en ren landbrukskommune med synkende folketall . 
(Nes i Hedmark 1960.) 

Arealforbruket 
endrer naturmiljøet 

Ettersom de ovennevnte «punkter» 
vanligvis blir forbundet med «linjer», 
skal jeg ikke gå til noen spissfindig 
artsgruppering av disse naturfenome
ner. Bildene var bare ment som en 
slags huskeregel - og en bakgrunn 

Tel/stedenes areal 

Stange, Hamar, Brum

unddal, Moelv, Løten og 

Ådalsbruk. Husgrupper 

innen en radius av 6 km 
er medregnet i de enkelte 

tettsteder ... ... .. . . . . 25,5 km2 

Veier utenfor tet 1st ed 

Offentlige veger, ca. 1150 

km, private veger åpne 

for offentlig ferdsel, ca. 

1 600 km. Gjerdegrunn, 

grøfter, kanter, fyllinger 

og skjæringer medregnet 21,0 km2 

lordbruksbebyggelse 

Bygningstorner, tun, 


driftsveger, gjerdegrunn 28,0 km2 


Diverse anlegg 

Jernbane, elektriske an

legg, telekommunika

sjonsanlegg, vann- og 

kloakkanlegg, søppel 

plasser, grustak, rnilitær

anlegg etc. 8,0 km2 

for vurderingen a v nedenstående be
regning som viser hvor store arealer 
denne urbaniseringen utenom byom
rådene egentlig beslaglegger. 

Beregningen gjelder Hamar med 4 
nærmeste landkommuner, Ringsaker, 
Vang, Løten og Stange, altså noe av 
det minst urbane stykke Norge en 
kan tenke seg. 

Hytt er 

Tomt, avkjørsel/parker

ing, båtplass, fellesan

legg, osv. ... . ........ 25,0 km2 

Spredt bosatt befolkning 

Jordbruksbefolkningen 

er unntatt. Omfatter 

tomtegrunn, avkjørsler 

og fellesanlegg som fritt

liggende skoler, gamle

hjem, møtelokaler, kir

ker og kirkegårder, in

dustrielle bedrifter, for

retninger og kafeer m.v. 16,5 km2 

Bebygget areal i alt .. ... . 125,0 km2 

I tillegg: 

Båndlagt m ot bebyggelse 

a. 	 Langs offentlige ve

ger utenom tettsted.. 25,0 km2 

b. 	 Kraftledninger, drik

kevannsinntak etc. .. 15,0 km2 

Sum 40,0 km2 
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- Og Norge er jo i sin helhet fore
slått som Europas naturpark, så ube
rørt er vi i kontinentale øyne. I global 
målestokk har geografen R . R. Dou
ane beregnet at det bebygde areal 
økte fra 7,7 % av jordens overflate i 
1882 til 14,6 % i 1952. 

Tallenes tale levner ingen tvil om 
at forbruket av areal til bebyggelse 
i seg selv representerer en voldsom 
endring av naturmiljøet. 

Landskapet blir 
øyer i bebyggelsen 

I tillegg til virkningen av dette 
storstilte arealforbruk kommer det 
forholdet at vegene med sin rand
bebyggelse deler opp naturen i iso
lerte øyer. Det er også et fundamen
talt nytt trekk i det moderne land
skapsbilde. Til langt opp mot dette 
århundrede lå all bebyggelse som 
øyer i et ruralt landskap. Selv i sent
rum av byene hadde man stadig en 
følelse av kontakt med det ube
bygde landskap. 

I dag truer tettbebyggelsen med å 
dele opp dette rurale landskap i 
isolerte øyer mellom belter av urban 
bebyggelse som sprer seg langs veg
ene. De fleste av oss vil etterhvert bli 
henvist til å .oppleve landet som en 
eneste stor by, selv på våre reiser. Det 
blir vanskelig å komme ut av denne 
byen, for alle veier fører bare gjen
nom ny bebyggelse som gror i takt 
med veibyggingen. 

Den som ferdes i båt, møter det 
samme bilde der kystene ikke er for 
værharde: Bare de helt utilgjenge
lige deler er fri for hytter, boliger, 
industri eller tettbebyggelser. 

«Cily of the juture» - verden i år 
2100 (Etter dr. C. A . Doxiadis 1968). 
Befolkningstettheten i de skraverte om
råder varierer fra 200 pers./km2. Den 
nedre grensen tilsvarer gjennomsnillei 
for Hamar byregioIl. som på 1 % av 
fylkets areal huser 25 % av belolknin
gen. 

Det som bekymrer meg mer, er 
imidlertid den miljøendringen disse 
bebygde beltene må påføre den opp
rinnelige natur inne i disse land
skapsøyene: 

Vi bryter grunnvannsstrømmer i 
stor stil, endrer vannbalansen ved 
drenering og vannuttak og gir end
rede lokalklimatiske forhold over så 
store sammenhengende ,strekninger at 
en endring av vannhusholdningen i 
hele landsdeler synes uunngåelig. Det
te vil igjen føre med seg endringer i 
områdets flora og følgelig dets fauna. 

Samtidig vil denne urbaniserings

formen føre til endringer - og dels 
til stengning av trekk veger for viltet. 
Streifdyr - som muligens hindrer 
innavl blant høyere dyrestammer? 
vil ikke lenger kunne finnes. Vand
ringsmulighetene for hele dyrestam
mer som bryter opp under ekstra
ordinæ.rt vanskelige forhold vil bli 
redusert mot null. 

Jeg vet ikke om noen som har 
oversikt over hva som vil skje, eller 
om det kommer til å skje noe galt 
i det hele tatt. Men det synes meg 
likevel urimelig å tro at vi kan dele 
opp naturlandskapet i en rekke sta
dig mindre isolerte øyer mellom bånd 
av bebygde områder uten at dette 
medfører grunnleggende endringer i 
det vi i dag kaller naturmiljøet. For 
en ansvarlig arealplanlegger føles den
ne usikkerheten lite tilfredsstillende. 
Jeg håper våre biologer vil følge også 
denne siden av utviklingen med et vå
kent øye. 
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Det er så mange hendingar 
i bygdom komne til 
me sjå så mange vendingar 
alt på eit lite bil Aasen 

N orske landbruksområde har vore 
og er framleis tettfolka. Men 

store samanhengande landbruksom
råde har vi få av. Næringsgrunnlaget 
er karrig og det er berre små lommer 
som har gjeve rom for fast busetnad. 
Grendene har såleis vore tettfolka, 

men det kan vera svert langt mellom 
dei. 

Frå gamalt av gjekk samferdsla 
lettast i båt langs strendene, i dag 
går samferdsla lettast på land. Dette 
tilhøvet er eit av dei mange som 
fører til endring ar i kulturlandskapet. 
I vegbygginga sin første periode 
følg de vegane busetnaden, seinare 
kom samferdsle-linjene til å verta 
avgjerande for kvar busetnaden skulle 
koma. Slik har bygder med det beste 

~ 
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LANDSKAPSARKITEKT 

OLAV R. SKAGE 

LANDSKAPSPLEIE 


TEGNINGER AV 

SVEINUNG SKJOLD 

(Fra "LANDSKAPSPLEIE", utg. av Statens Friluftsråd og 
Norsk Hagearkitektlag) 
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produksjonsgrunnlaget for landbruk 
fått dei beste vilkår for vokster i an
dre næringar. Serleg i vår tid då sten
dig fleire menneske er sysselsette i 
tenesteytande næringar, har det meldt 
seg store problem i desse landbruks
områda. 

Det er ikkje berre utbygging av 
kommunikasjonar, industri og ten
esteytande verksemder som endrar 
dyrkningslandskapet. Det gjer også 
endringane ' innom landbruksnæringa. 
Driftsformer og bruksmåtar er un
der omlegging og det syner att på 
landskapsbildet. Det som hender er at 
det vi oppfattar som sereige vert 
borte og at det vert erstatta med 
noko som vi tykkjer mindre om. 

Utgangspunktet for landskapspleie 
er at landskapet endrar karakter og 
at det samtidig med det tenlege og 
verdifulle også kjem til syne tilhøve 
som er uønskte og unødvendig. Man
ge interesser gjer seg gjeldande og 
ikkje alle av dei er like godt repre
senterte når det vert gjort endringar. 
Landskapspleie er eit samleomgrep 
for alt det arbeidet som vert drive 

for å sikra at utbyggingstiltak vert så 
godt planlagde, utførde og haldne 
ved like at dei i heile funksjonstida 
og seinare ikkje unødig skadar eller 
skjemmer. Det vil alltid kunne dis
kuterast kva som er unødig skade, 
men røynslene viser at det gjennom 
drøftingar er mogeleg å avklara 
mange stridsspørsmål. 

Det er enklast å vinna fram med 
landskapspleiesynsmåtar der utbyg
gingsinteressene er små eller dei 
arealmessig ikkje er svert bundne. 
Diskusjonen om desse spørsmåla 
har derfor ein tendens til å vika 
unna for ,dei mest presserande pro
blema på lang sikt og konsentrerast 
om aksjonar som i regelen kjem 
for seint. Landskapspleie er i dagens 
situasjon svert avhengig av tilfeldige 
pressgrupper og av einskildpersonar 
som har ein slik posisjon at dei kan 
påvirka saksførehaving. Arbeidet har 
ikkje nokon fast organisasjon. Dei 
freistnader som er gjort for å støtta 
landskapspleien gjennom lovfullmak
ter, har utbyggingsinteresser innom 
statsadministrasjonen protestert mot. 

Motstående side: Hyttebyggingen byr 
på et brennaktuelt landskapspleiepro
blem. Det enkelte byggverkets form er 
viktig, men plasseringen er avgjørende. 

Denne siden: De vakreste og mest at
traktive punktene langs veiene er i bi
lismens tildsalder utsatt både for av
fallsproblemer og direkte slitasje. Inn
retinger som kan kanalisere valget av 
rasteplass (over) kan bidra til å løse 
problemene. 

f' .tt/,~ ~ 

Døme på det er dei ampuæ.sjonar 
som vart gjort i samband med for
aI100idet til ny naturvernlov. Det skal 
vera (Jpp .til sektorinteressene å vur
der·e kva som gjev ei tenleg land
skapsutvikling. 

I samband med arbeidet med na
turvernlov-framlegget har det vore 
strid om utforminga av kapitel I om 
ålmenne føresegner. Det som har 
kome med i lovutkastet gjev uttrykk 
for ei langt meir passiv innstilling 
enn den som kjem til uttrykk i den 
generelle miljøvernlova som vart ved
teken i USA i 1969. Den krev ikkje 
berre at det skal takast omsyn til 
sideverknadene ved ei utb)'gging, men 
at utbyggjaren skal ha plikt til å 
fortelja om dei. Ei slik lovfest opp
lysningsplikt kunne vi ha bruk for i 
vårt land også, regelen i naturvern
lov,framleggeter ikkje .god nok. 

Landskapspleien på bygdene må 
derfor utøvast innom dei rammer 
som er sette av landbrukspolitikk, 
samferdslepolitikk, byutvikJingspoli
tikk og naturvernpolitikk. Den 
beste «landskapspleielov» er truleg 
bygningslova. Den gjev rikt spelerom 
for samordning av arealbrukinteres
ser, men er ikkje noko imperativ. Det 
er strandlova og det er deler av fram
legget til fjellplanlov. Framlegget til 
lov om naturvern (Ot. prp. nr. 68 
(1969-79)) kan gjera det mogeleg 
å ta vare på eigenarta eller vakkert 
natur- eller kulturlandskap ved å av
grensa landskapsvernområde. I høve 
til Naturvernrådet sitt forslag, som 
hadde behov- og formålsbunde land
skapsvernområda, representerer lov
framlegget ei vinning ved at det vert 
gjeve ei generell fullmakt. Det er 
langt meir enn spesifikke rekreasjons
og friluftsinteresser som tilseier at det 
er trong for å halda oppe mangfold 
og sermerke landbruksområda. 
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Jordvern, vern av bygningsgrup
peringar, jorddelingsmønster, his
toriske minnesmerke og sjeldne plan
tesamfunn kan vera like sterke 
motiv. Ei slik sonelegging kan også 
vera eigna til åsetja streng are krav 
til utbyggingstiltaka. Truleg vil inten
sjonane bak landskapsvern-institu
sjonen også kunne motivera brukar
og utbyggingsinteressene. Restrik
sjonane vil ikkje berre vera til hinder 
for framand utbygging, men også 
gjeva tryggleik til utnyttingsformål 
som er tente med at området ikkje 
for sterkt endrar karakter. Likevel, 
det kulturlandskapet som var resultat 
av seterdrift, ljåslått, utmarksbeite, 
lauving og plukkhogst vil for alltid 
vera borte. Det er urimelig å syta 
over at gårsdagens kulturlandskap 
vert erstatta med det som svarar til 
våre dagars bruk og drift. Lyng
markene gror att med bjørk og lyn
gen ·vert ddven a·ttende til myrtuver, 
skogkantar og skrapmark. Slik kan vi 
læra at framtoninga av vegetasjonen 
ikkje er utan samanheng med drifts
måten. Det er ikkje så heilt visst at 
flateforynging i skogen er så unatur
leg jamvel om skogsbildet bryt med 
det som i vår barndom var det kjende 
og kjære. 

Om framtoninga, korleis land
skapet ter seg reint visuelt, alltid vil 
vera vesentleg, er det grunn til å 
peika på at biologisk kan ein ikkje 
seia at det finnest berre ein forsvarleg 
driftsmåte. Di meir intensive drifts
måtane i landbruket vert, di vanske
legare vert det å halda oppe den jam-

Utviklingen innen en matrikke/gård 
(Vik i Klepp på Jæren) i 19. og 20. år
hundre. øverst før år 1800, i midten 
1895 og nederst 1965. 
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Bebyggelsen konsentrerer seg om om
råder med dyrket jord, og disse områ
dene får også den største veksten i an
dre næringer. (Foto Widerøe.) 
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vekta som er nødvendig for å halda 
oppe landskapet si yteevne. Mangfold 
i planteliv og dyreliv er ei forsikring 
mot store svingingar. Einsidig drift 
utan sæd skifte har alltid vore ein 
fåre for jorda si produksjonsevne. 
Så vel dei ·einsidege 'kulturmåJtane som 
. bruken av biosider, aukar faren for 
store svingingar i den biologiske jam
vekta. Oppgåva og formålet med 
landskapspleie er såleis ikkje einsidig 
å fryse fast ein landskaps-situasjon. 
Å freda sermerkte naturområde, ver
na om landskapsbilde skapte i fortida 

vil alltid vera ein vesentleg del av 
oppgåva. Men like viktig er det å 
arbeida for at dagens menneskeverk 
vert passa inn i landskapet på ein 
måte som understreker sermerke og 
held oppe opplevingsrikdomen i kul
turlandskapet. Eit slikt arbeid må 
drivast på alle organisasjonssteg; frå 
den einskilde driftseininga til regi
onen og landsdelen. Våre nasjonal
parkar er urørde naturområde på sta
tens grunn. Til dømes i England 
kan dei vera landbruksområde med 
eio karakter som er sjeldsynt i by
områda. Dei vert administrerte om 
lag som eit norsk regionplanområde 
der vedtekter og investeringar prøver 
å fremja ei ønskt landskapsutvikJing. 
Mot denne bakrunnen er heile Norge 
ein nasjonalpark. 

16 17 



KONSULENT LIC.AGRIC. 

SIGMUND HUSE 

LANDSKAPSVERNOMRÅDER en nyvinning i norsk naturvern 


H elt fra 1910 har en i Norge hatt 
lovhjemmel for fredning av na

tur. Naturvernloven av 1954 var i 
det vesent·lige en utdyping av hjem
melen for fredning, med siktemål å 
bevare for fremtiden unike natur
forekomster og -områder eller truede 
dyre- og plantearter. 

Med fredning forstås strengt tatt 
«ikkeinngrep». Det er en vernefonn 
som sikter på - og er nødvendig for 
- bevaring av uberørt natur. Største
delen av norsk natur er imidlertid 
ikke uberørt, men kan likevel romme 
betydelige verneverdier. Særlig har 
en lenge på naturvernhold vært opp
merksom på behovet for å verne det 
gamle kulturlandskapet - bondens 
tusenårige landskap med sin har
moniske avveining mellom odlet mark 
og utmark. Dette landskaps skjønn
hetsverdier er uomtvistelige og har 
f. eks. vært motiv for noe av det 
ypperste innen klassisk malerkunst. 
Kulturhistorisk representerer det 
gamle dyrkingslandskapet et enestå
ende monument både ved sin alder og 
sitt omfang. I vårt lands utpregede 
jordbruksbygder må grensene mellom 
det åpne kulturlandskap og utmarken 
i store trekk ha blitt trukket alt un
der de store indre landnåm i nordisk 
jernalder eller enda tidligere. 

Hva er det så som så ofte gir dette 
landskap dets utstråling av hannoni 
og avveide proporsjoner - i motset

ning til så meget av menneskeverk i 
nyere tid? Er det bare at det er det 
tilvante - iallfall for førkrigsgenera
sjonen? 

Det er klart at tradisjon og hva en 
er vokst opp med spiller en rolle for 
oppfatningen - det vil således ikke 
være vanskelig å finne eksempler på 
at helt andre miljøer har sin appell 
dersom de har bestått lenge nok til at 
de for noen har blitt noe opprinnelig 
og bestandig. Jeg tror likevel at det 
her er noe som er vesentligere og 
som beror på en reell naturbetinget 
balanse. Gjennom alle århundrer fra 
de første åkrer ble ryddet og opp til 
maskinalderen var kultivering av jord 
et spørsmål om hva dyrkeren med 
egne hender og enkle midler kunne 
oppnå under herskende naturforhold. 
Han nådde snart en grense der natur
rnotstanden ble for stor eller det ble 
for kostbart eller usikkert å gå lengre. 
Den grense mot utmarken han varig 
kunne holde, representerte en like
vektstilstand der den manuelle inn
sats sammen med ikke-maskinell 
trekk-kraft og beite av tamdyr, var 
de økologiske faktorer som balan-

Kulturlandskapet, med harmonisk av
veining mellom dyrket mark og utmark, 
må fortsalt brukes hvis det skal beholde 
sin karakter. (Folo P. A. Røstad.) 

18 



serte likevekten på et nivå ikke radi
kalt forskjellig fra det naturgitte ut
gangspunkt Dette kulturlandskap står 
derfor naturlandskapet nær - kultur
påvirkningen er ikke sterkere enn at 
om all bruk opphørte, ville det i 
løpet aven mannsalder eller to 
igjen lukke seg med skog - der skog 
kan vokse. 

Spesielt etter den 2. verdenskrig er 
en utvikling innledet som er i ferd 
med å utslette gamle kulturlandskaps 
karakter. En ting er den tekniske ut
vikling som har sprengt tidligere ram
mer for selve naturgrunnlagets utnyt
ting og flyttet grensene for bruken av 
landskapet Et annet trekk er den 
irreversible karakter av de inngrep 
den nye teknikken muliggjør - land
skapet vil nå ikke lenger gå tilbake til 
en natursituasjon om inngrepene opp
hører. Det «nye kulturlandskapet» er 
ofte ikke lenger et «kompromiss med 
naturen», men et diktat på teknikkens 
vilkår. Det gjelder større ingeniør
arbeider i forbindelse med kommuni
kasjoner, tørrlegginger, oppfyllinger 
m. v. Virkningene er både av visuell 
og økologisk art Effekten av miljø
fremmed strøbebyggelse er de fleste 
steder mest iøynefallende - bolighus 
og særlig serviceanlegg, kiosker m. v. 
stikker seg i regelen greIlt ut i det 
tradisjonelle jordbrukslandskap. For 
vernet av fornminner og historiske 
bygningsmiljøer er bevaringen aven 
tidsriktig landskapsramme av største 
verdi og vesentlig for den historiske 
forståelse. 

Typisk for denne prosess er videre 
at den er a'ksellererende - den sekel
gamle stabilitet brytes opp uten at 
utviklingen tillater ny landskapsmes
sig likevekt å festne seg. I et hvert 
tilfelle gå r utviklingen i retning av at 
menneskeverket blir mer dominerende, 
naturkomponenten stadig vikende. 

Ut fra ønsket om å få direkte lov
hjemmel for å bevare deler av det 
tradisjonelle eller historiske kultur
landskap tok Naturvernrådet i sin 
innstilling av mai 1968 om ny natur
vernlovopp forslag om et nytt verne
institutt landskapsvernområder. 
Forslaget er tatt inn i departementets 
proposisjon våren 1970. Kongen skal 
etter dette kunne bestemme at egen
artede landskap, bl. a. som ramme 
om kulturhistoriske miljøer, bare skal 
kunne utnyttes på en slik båte at 
egenarten bevares. Ved at det dreier 
seg om landskap som har fått sitt 
særpreg gjennom tidligere rtJiders bruk, 
må vernebestemmelsene samtidig in
neholde forskrifter om en fortsatt 
bruk av landskapet som kan opprett
holde det tradisjonelle bilde. Det må 
antas at denne nye verneform vil 
komme til å få en meget utstrakt an
vendelse i tiden fremover. 

Det første område av denne type er 
allerede opprettet på Veøy i Romsdal 
der den tidligere prestegård ved kgl. 
res. av 6. mai 1970 ble erklært som 
«vernet natur- og kulturlandskap». 
(De nærmere bestemmelser er gjen
gitt annetsteds i dette hefte.) Land
skapsvernområdet på Veøy kan stå 
som et typisk eksempel på hva en 
forstår ved begrepet: Et idyllisk land
skap med veldige asketrær omkring en 
1100-talls stenkirke og den fredede 
hovedbygning på prestegården (den 
eneste gjenværende bebyggelse), eld
gammel kulturjord der en middel
aldersk kaupang er gravet fram, det 
hele innrammet av intakte sjøstrender 
og skog. Asketrærne er antakelig opp
rinnelig innplantet - muligens ikke 
uten tilknytning til stedets historiske 
bakgrunn. «Veøy» betyr «hellig øy» 
og var trolig et religiøst sentrum 
også i førkristen tid, på samme vis 
som den gunstige beliggenhet midt i 

VEØY I ROMSDAL 
- VART FØRSTE 
LAN D SKAPSVERN O M RAD E 


I medhold av naturvernloven ble 
det ved Kongelig resolusjon den 

6. mai bestemt at Veøy, gnr. 122, 
bnr. 3 i Molde 'kommune, Møre og 
Romsdal fylke, skal være vernet 
natur- og kulturlandskap _ FormMet 
er å bevare 'et hi&torisk kulturland
skap med ,et 'egenalitet naturmiljø 
omkring Veøy gamle fylkeskirke. 
Eiendommen tilhører Wilhelm Cou
cheron Aamot. For området er ved
tatt følgende 

VERNEBESTEMMELSER. 

1. 	 Skogbevokste areaIer ,oppretthol
des med den naturlige treslags
sammensetning 'etter voksestedets 
art. Hogstinngrep som innebærer 
sterke miljøendringer skal unn
gås. Foryngelse skal skje ved å 
bygge på naturlig gjenvekst av 
stedegne treslag. Bemerkels,es
vel'dige og dekorative trær be
holdes utover den regulære 

seilleden gjorde øya til handelspoli
tisk og religiøst knutepunkt i høymid
delalderen med fylkeskirke fram mot 
vår egen tid. 

Landskapsvernområdet på Veøy 
prestegård er kommet i stand etter 
mltIatlv av eieren, forhenværende 
kommandør Wilhelm Coucheron-Aa
mot Det omfatter et areal på ca. 300 
dekar inn- og utmark. Resten av øya, 
ca. 700 dekar, er skogkledd, uten be
byggelse og eies av Opplysningsvese
nets Fond. 

hogstmodenalder. AUe · store as
ker skal være fredet . Døde og 
hule stammer skal av hensyn 
til fuglelivet ikke fjernes. 

Kjemiske bekjempningsmidler 
og kunstgjødsel må ikke an
vendes i I'>kogfeltene, og våtlendte 
partier der ik,ke dreneres. 

2. 	 Dyrket mark og beiteland skal 
holdes åpne i tilnærmet samme 
utstrekning som bidligere, for
trinnsvisved jord- og husdyr
bruk. Innmarksarealer som ikke 
brukes som åker eller beiter bør 
slås minst en gang i året. Planer 
om endrede brukisformer i jord
og skogbruk som kan innvirke 
på landskapets egenart, skal på 
forhånd forelegges myndighetene 
og de antikvariske myndigheter 
og vææ betinget av disses god
kjenning. AUe planer som med
fører graving i grunnen skal på 
forhånd forelegges det arkeo
logiske ,sentralmuseum som om-

Landskapsvernområdene vil kunne 
komme til å variere meget såvel i stør
relse som i graden av kulturpåvirk
ning. Det arbeides således med pro
sjekter i fjellområder som omfatter 
setermiljøer med vidstrakte vidder 
omkring. I andre tilfelle kan det 
være en landskapsmessig perle i hjer
tet aven bygd. I et hvert fall er for
målet dette - å verne noe verdifullt 
som er fremstått ved en syntese na
tur/kultur gjennom lange tidsrom. 
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Veøy gamle fylkes kirke er det sentrale 
pl/nkt i landskapsvernområdet på Veøya 
i Romsdal. (FO{O Birkeland.} 

rådet sorterer under til godkjen
ning. 

3. 	 Utenom nåværende bebyggelse 
må ikke oppføres hus uten i til
knytning i jordbruket, eller hyt
ter eller andre -varige anlegg 
utenom ett mindre bryggeanlegg. 

Planer for nybygg eller om
fattende utbedringer eller for
nyelse a v eksis,terende bygninger 
skal godkjennes av de anti
kvariske myndigheter. Det sam
me gjelder mer betydelige faste 
innretninger i forbindelse med 
gårdsdri ften. 

4. 	 Veier utenom nåværende gårds
luftledninger må ikke føres gjen
nom området. 

5. 	 Plantelivet i skogfeHene er fre
det med de unntak som følger av 
punktene 1 og 2. 

6. 	 Pattedur og fugler er fredet hele 
året. 

7. 	 For ferdselen i området gjelder 
friluftslovens bestemmelser. 

8. 	 For å følge utviklingen i det 
vernede område, komme med 
forslag til tiltak og uttale seg om 
spørsmåJ av betydning for om
rådets vern, oppnevnes et ut
valg bestående av eieren, presten 
i Veøy sogn, en representant 
for naturvernmyndighetene og en 
for de antikvariske myndigheter. 
Utvalgets medlemmer oppnevner 
selv sine varamenn. 

Det forutsettes at utvalget 
samarbeider med Molde kom
mune vlVeøykomiteen og Opp
lysningsvesenets fond v/vedkom
mende skogforvalter i saker som 
berører disse institusjoners in
teresser. 

9. 	 Departementet kan etter søknad 
gjøre unntak fra bestemmelsene 
ovenfor i den utstrekning det 
ikke kommer i strid med for
målet med fredningen. Forslag 
til unntak skal alltid forelegges 
utvalget til uttalelse. 

VERN AV 

DYRKA JORD 


AV 
PROFESSOR J. LÅG 

D et har vist seg stadig nødvendi
gere å beskytte Norges natur

ressurser. Fra naturvernsynspunkt 
kan det hevdes at jorddyrking med
fører forstyrrelse av opprinnelige like
vekter. Men kultivering av jord er en 
nødvendig forutsetning for den mat
produksjon som danner materielt 
grunnlag for menneskeheten. I Norge 
utgjør dyrka mark bare knapt 3 % 
av det totale landarealet. Et alminne
lig gårdsbruk med husdyrhold og til
bakeføring av gjødsel og andre av
fallsstoffer til jorda, er ellers en rela
tivt harmonisk enhet i naturen. 

Jordbruk har det vært drevet i 
Norge siden yngre steinalder. Men de 
dyrka arealene var lenge meget be
skjedne. Det finnes selvfølgelig ikke 
statistikk som viser arealstørrelser i 
forskjellige perioder i den førhistoris
ke tid. Ut fra vurdering av størrelse 
av folketallet kan vi skaffe oss visse 
holdepunkter for bedømmelse av kul
turjordarealet. Det har vært antatt at 
et folketall på 100000 først ble nådd 
noen hundre år etter begynnelsen av 
vår tidsregning. I slutten av jernalde
ren og videre i tidlig historisk tid var 
det relativt sterk befolkningstilvekst, 

mens svartedauen i 1349 sannsynlig
vis førte til nedgang i antallet til un
der halvparten. Først omkring året 
1700 kom folketallet opp i 0,5 mill. 
Noenlunde pålitelig befolkningsstati
stikk finnes for de siste 300 år, og til
svarende statistikkoppgaver for kul
turjordarealet har vi for vel 100 år. 

Statistiske oppgaver over dyrka 
jord, dekar. 

Totalareal Areal pr. innbygger 
1865 5410274 3,2 
1907 7379616 3,1 
1918 6997 684 2,7 
1929 7754379 2,8 
1939 8242028 2,8 
1949 8 123 272 2,5 
1959 8393337 2,4 

I 1969 var det atter fullstendig jord
brukstelling. Ennå er ikke materialet 
helt gjennomarbeidd, men det ser ut 
til å være nedgang i kulturjordarealet 
siden 1959. Tallet for dyrka jord pr. 
innbygger synes å bli 2,1 dekar. 

Trass i betydelig nydyrking har vi 
nå omtrent samme totalareal kultur
jord som for 30 år siden, og arealet 
pr. innbygger er sunket sterkt i den
ne perioden. Kulturjordarealet i for
hold til innbyggertallet er mye mind
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re enn for de andre nordiske land og 
for verden som gjennomsnitt. 

Forsyningen av matvarer som skri
ver seg fra Norges landbruk, har sta
dig minket, og er nå kommet ned i 
ca. 38 % . 

Det har alltid vært ansett for nød
vendig, bl. a . av beredskapsmessige 
hensyn, å opprettholde en viss mat
produksjon i landet. Etter hvert er 
det skaffet fullstendigere oversikt 
over matforsyningen i verden , og re
sultatene av slike sammenstillinger 
skulle framheve nødvendigheten av 
ansvarsbevisst planlegging av Norges 
matproduksjon. (Jfr. f. eks. publika
sjoner av G. Borgstrom, med opplys
ninger om at omtrent halvparten av 
verdens befolkning sulter eller er feil
ernært.) 

Noe av den tidligere kulturjorda 
som nå ikke lenger dyrkes i Norge, 
er tilvokst med skog. Om det skulle 
vise seg nødvendig, kan slike arealer 
på nytt tas inn i matproduksjonen. 

Også tidligere har det hendt at 
dyrka jord i en ny periode har båret 
skog og deretter atter er blitt lagt 
under kultur. F . eks. like etter svarte
dauden gikk mye kulturjord ut av 
bruk, og mange slike områder ble 
dyrka på nytt da folkemengden steig 
i seinere århundrer. 

Men endel av kulturjordarealene er 
blitt brukt til byggegrunn. Ved en slik 
anvendelse må en regne med at area
lene praktisk talt aldri mer kan bru
kes til matproduksjon. 

De områdene som blir tatt til byg
gegrunn, har ofte særlig god jord. 
Dette har bl. a. sammenheng med ut
videlse av byer og tettbebyggelser 
som ligger i gamle, verdifulle jord
bruksområder. De største arealene 

l forh old til folkelal/el er arealet av 
dyrka jord synkende i N orge. (Foto RF.) 

med jord som egner seg til nydyrking, 
ligger derimot i områder med mindre 
muligheter for allsidig matproduk
sjon. Vi bør ellers merke oss at ny
dyrkingsmulighetene i Norge er rela
tivt beskjedne. (Det kan i denne for
bindelse vises til f. eks. boka J. Låg: 
Jordsmonnet som vi lever av. Asche
hougs forlag 1965.) 

Etter min oppfatning kunne mye 
av byggevirksomheten på kulturjord 
med fordel vært henvist til uproduk
tive eller lite produktive områder. 
Slike arealer med fastmarksimpedi
ment utgjør under skoggrensa an
slagsvis 40 mill. dekar. 

Det er blitt framhevet at bygging 
av boliger blir mye billigere på dyrka 
mark enn på fjellgrunn. Jeg har hatt 
bruk for å vite hvor stor vekt entre
prenører legger på dette, og har fore
tatt en kalkulasjon på basis av tall 
jeg har fått oppgitt (jfr. Teknisk Uke
blad, nr. 26, 1967). Seinere har jeg 
sett resultat av denne sammenstillin
gen gjengitt på en måte som kan føre 
til misforståelse (artikkel av A. Eika 
i Nationen 25. 3. 1970). Selv har jeg 
aldri godtatt denne entreprenøropp
gaven, men gjengitt det sluttresultat 
en kommer fram til når en tar et 
slikt utgangspunkt. (Sitat fra artikke
len i T .U. : «Som argument for å be
bygge dyrka mark i stedet for impe
diment er det fra entreprenørhold 
blitt sagt a t utnyttelse av fjelltomter 
vil koste 10-20000 kroner mer pr. 
dekar. .. Med utgangspunkt i de 
nevnte data kommer en fram til et 
tall av størrelsesorden 300 millioner 
kroner. Jeg vil ikke ta standpunkt til 
holdbarheten a v dette tallet, bare 
minne om at det også kan opereres 
med mye lavere verdier ...») 

Norsk landbl'llks andel i vår matfor
syning er synkende, og er /l å /l ede i 38 
prosent. (FOIO RF.) 
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Enkelte undersøkelser og vurderin
ger foretatt i seinere tid, peker i ret
ning av at omkostningsdifferansen 
mellom boligbygging på fjellgrunn og 
på kulturjord er langt mindre enn de 
refererte tallene. 

Fordi forsyningen med mat er livs
viktig for vårt folk, ligger det nær å 
iamføre ekstrautgifter til dette med 
andre utgiftsposter som er nødven
dige for å trygge nasjonens eksistens. 
Sammenlignet f. eks. med forsvarsut
giftene er det beskjedne beløp som 
behøves for å sikre kulturjord mot 
bebyggelse. 

Varige omdisponeringer av arealer, 
som utparsellering av byggegrunn, 
bør sees i historisk perspektiv. Kort
siktige rentabilitetsberegninger kan gi 
fullstendig feilaktig grunnlag for ved
tak av denne karakter. 

En sak med slike dimensjoner som 
sikring av landets matforsyning, er 
naturlig nok behandlet i vårt lovverk. 
Jordloven har bestemmelser som 
skulle gi beskyttelse av kulturjorda. 
Men dette lovverket har altså ikke 
hindret at store arealer dyrka jord er 
blitt nedbygd. Som jeg har framholdt 
ved tidligere anledninger, tror jeg det 
er aktuelt å overveie å skjerpe lov
bestemmelsene til vern av våre mest 
produktive arealer. Innføring av gene
relt formet forbud mot utparsellering 
av kulturjord til bebyggelse bør over
veies. Nødvendige unntak kunne hen
vises til dispensasjonsordninger. Det 
kan i denne forbindelse minnes om et 
tidligere lovforslag som bl. a. krevde 
særskilt tillatelse for reising av byg
ninger over skoggrensa (Kommunal
og arbeidsdepartementet. Innstilling 
om fjellplanlov. 1968). Vårt beskjedne 
areal av kulturjord burde trenge ster-

Bygg eller bygg på dyrka jord? Det er 
ikke så «lønnsomt» som mange tror å 
bygge hus i åkeren. (Foto RF.) 
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lordbrukearealet et utsnitt av Sørlandet. 

kere vern enn de nær 50 % av landet 
som ligger over skoggrensa. 

Det har aldri vært ansett for klok 
framferd å nyte nåtidsgoder slik at 
det blir til skade for befolkningen i 
framtida. Spesielt skulle en akte seg 
for slik oppførsel hvis det heller ikke 
er mulig å rette opp igjen de feilgrep 
som blir gjort. Jeg tror det nettopp er 

en slik situasjon vi nå har med hen
syn til bruk av kulturjordarealer til 
byggegrunn, anleggsvirksomhet m. v. 

For naturverninteresserte skulle det 
være et aktuelt og konkret mål å for
søke å beskytte vår dyrka jord bedre 
enn tidligere mot disponeringer som 
umuliggjør framtidig planteproduk
sjon. 
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ARKITEKT 
ANTONPOULSSON 

ARKITEKTUR PÅ 

LANDSBYGDEN 


F rem til 3.--4. århundrede var det i 
det vesentlige kystdistriktene i 

Norge som var bebodd. Med innfør
ingen av nye redskaper av jern, blant 
annet øksen, begynte bosettingen i de 
brede bygder og daler. Det ble mulig 
å rydde skogen, slik at det ble plass 
for hus og jordvei. 

I de følgende århundreder, gjen
nom vikingetid på SOO-tallet, og frem 
til tusenårsskiftet, ble bygdene be
folket. Det er imidlertid først fra om
kring år 1200, at vi kan snakke om 
norsk bygningskunst, i alle fall en 
bygningskunst som fremdeles er be
vart. 

Gjennom en lang utvikling, med 
stadige fremskritt i teknisk og kunst
nerisk henseende, er vi fremme ved 
det betydeligste i vår bygningskunst, 
de rike og varierte gårdsanlegg fra 
16.-17. århundrede. På Østlandet 
finner vi det store firkanttunet, med 
husene fritt omkring. I Gudbrandsdal, 
Østerdalen og Trøndelag de to tun, et 
for folk og et for fe. Og i Telemark, 
Setesdal, Sørlandet og delvis på Vest
landet, den eldre rekkebebyggelse med 
landeveien gjennom tunet. 

Gjennom dyp forståelse av treets 
muligheter og egenskaper, behersket 
de gamle evnen til å skape frodig og 
stor arkitektur, med en slik bygnings
teknisk kunnen, at den har bestått i 
århundreder. Vi står fulle av be
undring overfor det overskudd som 
kommer til uttrykk i bygningenes 
plassering i terrenget og i forhold til 
hverandre, i lys- og skyggevirkninger 
i svalganger og smyg, og j detaljrik
dommen j gavler og inngangspartier. 
Intet kan vel glede øyet mer enn 
gårdsanlegg som Sandbu, Harildstad-

Småbruk og storgard i Gudbrandsda
len. (Foto P. A . Røstad.) 

gårdene, Fjerdingrein, Gardsjordet og 
mange, mange andre. 

Den bygningsmessige utvikling vi 
har hatt, viser at man dengang be
hersket bygningskunsten med selvføl
gelig sikkerhet. Man kjenner ikke 
eksempler på «dårlig» arkitektur fra 
denne utviklingsperiode. Det er der
for forstemmende å se den «forny
else» som fant sted i slutten av det 19. 
århundrede. SO-årenes stilforvirring, 
diktert av impulser utenfra, ga mange 
uheldige resultater, selv om man også 
fra denne periode finner betydelige 
byggverk. 

Nasjonalromantikken, som utviklet 
seg etter 1905, var en følge av at den 
nye arkitektstand, inspirert av sin 
lærer H. E. Schirmer, ønsket å dra 
lærdom av og hente inspirasjon fra 
de!1 norske middelalderarkitekturs 
særpreg. Også fra denne periode har 
vi enkelte gode byggverk. 

Gjennom klassisismen er vi nå 
kommet frem til funksjonalismen. 
Denne helt nye arkitektoniske retning 
var vel et saklig svar på den stilfor
virring som hadde hersket gjennom 
flere årtier, med misbruk og sam
menblanding av alle stilarter. Dens 
mening var først og sist at den arki
tektoniske form skulle bestemmes av 
byggeoppgaven. Denne form skulle 
være funksjonell. En rivende teknisk 
utvikling, med nye byggematerialer og 
nye ideer, skapte på få år en helt ny 
arkitektur. Norske arkitekter grep 
med begeistring den nye lære, men 
forstod ikke at man ikke uten videre 
kan omsette et formsprog, fremkom
met ved bruk av jern, betong og glass, 
til trearkitektur. Utviklingen gikk for 
fort. 

I 30-årene var det en omfattende 
boligbygging. Over hele landet ser vi 
fremdeles med gru på de uheldige 
resultater. Byggmestere og bygnings
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snekkere, som selvfølgelig ikke hadde 
noen forutsetning for å forstå den 
funksjonelle arkitekturs mening, førte 
opp boliger overalt på landsbygden. 
Det var gått mote i det som etterhvert 
fikk betegnelsen «funkis». Et stygt 
eksempel er huset med flatt tak, på 
høy grunnmur, med umotivert veks
ling av veggkledninger, med heslige 
vinduer, og tilslutt malt lysegrønt 
med rødt listverk. Denne type bolig 
fikk vi mange av, ofte kritikkløst 
plassert mellom de gamle tjærebredde 
hus, som gårdens nye hovedbygning. 
Med introduksjonen av det nye, fulgte 

30 

Vi står fulle av beundring overfor 
mange av de gamle gårdsanleggene, 
både når det gjelder bygningenes plas
sering og utforming ned til den minste 
detalj. Det har vist seg at nye, funk
sjonelle bygninger kan passes inn i det 
gamle miljø. Men det fins også altfor 
mange eksempler på det m otsatte (til 
høyre). (Foto P.A. Røstad.) 

naturlig nok at det gamle ble ansett 
som verdiløst, i alle fall bruksmessig, 
og de gamle bygninger fikk lov å 
forfalle. 

Under okkupasjonen våknet en ny 
bevisst nasjonalfølelse frem. Den 
gjorde det mulig for oss å se at vi 
var inne på gale veier. Det gikk opp 
for oss at vi innenfor våre egne gren
ser hadde en bygningskunst vi måtte 
kunne utvikle videre, tilpasset nye 
ideer og materialer. 

I de første etterkrigsår kom det 
fram en sterk reaksjon på alt som var 
gjort i 30-årene. Man så det vel nær
mest slik at alt som var gjort den
gang, var galt. Vi ville ikke lenger 
godta en bolig fordi den var funksjo
nell, nå skulle den være hyggelig, 
menneskelig. Denne negative innstil

ling til den moderne arkitektur var 
sterk gjennom mange å r. Den ble 
først overvunnet da enkelte arkitek
ter klarte å vise at det funksjonelle 
kan kombineres med det menneske
lige. Idag ser vi at det kan gjøres. 
Over hele vårt land finner vi eksemp
ler på at den moderne bygning kan 
passes inn i det gamle miljø. At det 
har lykkes skyldes vel at vi har ut
viklet en evne til å plassere huset i 
terrenget, at vi har lært oss å ta 
hensyn til omgivelsene, og å dra nytte 
av de muligheter vegetasjon gir oss. 
Og først og sist at vi har lært å an
vende de riktige materialer og farger. 

La oss tro at vi innen overskuelig 
framtid vil få se vår arkitektur på 
landsbygden som et harmonisk hele, 
gammelt og nytt. 
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NATURVERN 
I FARGEPLANSJE 

I samarbeid med Norges Naturvernforbund har Sam trygd-gruppen 

utgitt en informasjonsplansje om naturvern. Illustrasjonen på motstående 

side gir bare et blekt inntrykk av plansjen, som er trykt i 6 farger i for

mat 50 x 65 centimeter. 

Plansjen gir i tekst og bilder en oversikt over naturvernproblemene i 

dagens samfunn. Under rubrikker som jord, luft, vann , kommunikasjo

ner, støy o. I. gir den en orientering om samspillet i naturen, hvorfor 

og i hvilket omfang naturvernproblemene griper inn i vår tilværelse. 

Samtidig gir den opplysning om fredede dyre- og plantearter og reg

Ier for ferdsel i skog og mark. Plansjen inneholder også opplysninger om 

landsplanen for nasjonalparker. 

Plansjen er blant annet tenkt til undervisningsbruk, og 45000 eksem

plarer er distribuert til folkeskolene. I første rekke har man tatt sikte 

på å nå årets 6. klassinger. 

Så langt opplaget rekker deles denne både dekorative og instruktive 

plansjen ut gratis til alle interesserte så langt opplaget rekker. Inter

esserte kan henvende seg til 

NORGES NATURVERNFORBUND 
Akersgt. 63 - Oslo - Telefon 33 7932  335257 
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Norges 

Naturvernforbund 
er i stadig vekst 
vårt medlemstall 
øker fra dag til dag. 
Men vi ønsker oss 
økt fart i denne 
veksten. Og vi 
håper på Deres hjelp. 
Fortell Deres venner 
og kjente at 
årskontingenten er 
kr. 20, som kan 
sendes til 
postgiro 9460 eller 
bankgiro 6001.05.70835 

Norges 
Naturvernforbund 

Postboks 8268 

Hammersborg - Oslo 1 
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