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Regionalparker –  

fortid og framtid i Norge 
 

Morten Clemetsen 
Parkmøte Solund 11. – 12. mai 2015, 



Park for lokal og regional utvikling  

drivkrefter og motivasjon 

• Territoriell bevissthet – lokalsamfunn/ region 

• Innenfra og ut (nedtoning av formelle grenser) 

• Hva har vi felles og hva er vårt spesielle særpreg? 

• Fra prosjekt til langsiktig strategi 

• Bygge sosial kapital – samarbeid skaper robuste 

lokalsamfunn 

• Park som samhandlingsarena 
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Det grenseløse landskapet  

Bærekraftig områdeutvikling på Finnskogen 

http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen 

http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen
http://www.umb.no/ilp/artikkel/laa360361-studentprosjekter-fra-finnskogen


Vestnorsk fjordlandskap 
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Patrick Geddes, 1854 - 1932 

Ref: Volker M. Welter 2002. Patrick Geddes and the City of Life. MIT press 

“evolution considers form and function no longer 

statically, but in movement” 

 



Modell for stedsbasert innovasjon og verdiskaping, ette rP. Geddes, Notation of Life,1927 

Notation of Life (P. Geddes) 



Europa etter 1945 

England: 

• Etablering av Nasjonalparker og «Areas of Outstanding 

Natural Beauty» (Peak District NP 1951) 

• Ta vare på naturarven og verdifulle landskap 

• Tilrettelegging for rekreasjon og opplevelse for Englands 

befolkning 

Norge: 

• Gjenreising etter krigen – regionale strategier for 

oppbygging av steder, næringsliv og lokale institusjoner 
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Norge: 

Regionplanmøtet i Alta, 1948   
en forløper til Landskapskonvensjonen og Regionalpark-initiativene 

“Hvordan skape et moderne, mangfoldig og fullt ut 

funksjonelt menneskelig samfunn, basert på regionale 

ressurser og fortrinn, ved kanten av det store polarhavet?” 

 

“Miljøet, omgivelsene, naturforholdene og deres innvirkning 

på menneskenes liv og virke må tas opp til fornyet vurdering. 

Verdifulle særtrekk ved naturen, hos folket, spesielle 

egenskaper ved byen, stedet og bygda må framheves og gis 

uttrykk i det samfunnet som planlegges ..» 

 

“En lokalt og regionalt forankret planleggingsprosess, hvor 

plan og tiltak skulle reflektere ideer, drømmer og behov til de 

folk som levde i regionen” 

 

Hvordan? - Behov for en felles arena: 

Våren 1948 ble “Alta Vel” etablert som et bindeledd mellom 

befolkningen, kunnskapsmiljøer og forvaltningen.  

 

 

Red: William Nygaard og Erik Lorange 

9Region – «hjemstavn for mennesker»     (Erik Lorange, Regional tenkning, betingelse for god planlegging. Universitetsforlaget 1977) 

 

Gjennomført som et sommerkurs 

12. -18. juli 1948 



Regional bærekraft og stedsforankring 

• Landskapskonvensjonens mål; styrke relasjonene mellom menneske 

og landskapet 

 

• Det frivillighetsbaserte samfunnet, forankring i lokalmiljø, grend, 

nabolag sosial bærekraft 

• Særpreg og stedlige kunnskapskulturer –kulturell bærekraft 

• Utvikle territorielt forankrede strategier som tar utgangspunkt i 

sammenheng mellom natur – og kulturgrunnlag – Økologisk bærekraft 

• Økonomisk bærekraft– evne til samhandling mellom næringsaktører 

og med det offentlige  
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Regionalpark som 

samfunnsstrategi 

A. RP som alternativ strategi for regional næringsutvikling 

og virkemiddelbruk  

B. RP som inspirator for regionale og lokale læreplaner i 

skole og oppvekst 

C. RP som drivkraft for en mer differensiert og dynamisk 

naturforvaltning 

D. RP som ramme for areal og samfunnsplanlegging 

E. RP som kunnskapsleverandør til nye 

kommuneprosesser 
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