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Grønne områder er en del av vår 
kulturarv

• Hage og parkkulturen har sin røtter dypt 
forankret i vår kultur. Hagen er gro - og 
voksestedet

• Det norske ordet park, går på samme 
måte som det engelske, tyske og franske 
tilbake til middelalderen

• Park betydde egentlig:
innhegnet areal til gressing



Herregårdenes idealer

• I praksis ble disse idealene mange steder 
videreført av by - og kommunegartnerne

• De historiske hager vi har her i landet 
inngår i stor grad i dag som en del av byes 
parker der det er naturlig
eks. Frognerparken, Slottsparken

• Idealene har vært skiftende, og ble etter 
2.verdenskrig tilført nye funksjoner i takt 
med tidens krav om helse og rekreasjon



Historiske anlegg



Linnés Trädgård i Uppsala
Orangeriet



Dagens parker dekker mange
behov
men gleden over vakre blomster 
og store trær er iboende hos oss 
mennesker uavhengig av tid og 
sted !







Grønne områder motvirker 
stress

• Bylivet er stressende
• Forskningen viser at de fleste av oss føler 

trygghet og tilhørighet når vi oppholder oss 
i naturomgivelser

• Byens grønne områder har såledels en 
positiv innvirkning på folks sunnhet og 
helse



• Den amerikanske forskeren Roger Ulrich hvis 
forskning bygger på fysiologiske og 
psykologiske undersøkelser, har vist at stressete 
personer påvirkes i positiv retning ved 
naturkontakt.

Kilde: Ulrich, R.S 1991 Stress recovery during exposure to natural and urban 
environments





Dagen situasjon:

• Ca. 80% av Norges befolkning 
bor i byer og tettbygde områder

• Stadig flere av grønne arealer 
bygges ned og erstattes med 
bebyggelse



Grønne områder gir bedre helse

• Grønne områder inspirerer til aktivitet
• Fysisk aktivitet reduserer faren for bla. 

hjerte – og karsykdommer og diabetes
• Moderne forskning viser at 30 min fysisk 

aktivitet hver dag gir resultater
• Barns fantasi, motorikk og fysikk 

stimuleres gjennom lek i naturlige 
omgivelser



Grøntområder skal gi rom for barns 
frie lek



Nærområder skal gi rom for 
aktivitet og utfoldelse





Forskning viser at:
• Av pasienter som hadde gjennomgått like 

operasjoner var det de som hadde utsikt ut mot 
et parkområde som kom seg raskest

kilde: Ulrich R.S 1984 View throu a window

• Beboere og pasienter som gjennom en periode 
førte dagbøker over sine utendørsopphold ble 
gladere, sov bedre, hadde mindre behov for 
medisin, var mindre urolige og langt mer 
snakksalige

kilde: Grahn, P.1989 Att uppleva parken 



Grønne områder gir bedre 
klima lokalt 
• Det grønne filtrer luften for helseskadelige 

svevestøv og gasser og absorberer 
forurensning i jord og vann
eks.vis kan et enkelt tre samle 20 kg støv i 
året

• I New York har beregnet at bytrærne hvert 
år fjerner 15 tonn Co² og 84 tonn So2

• Vegetasjon motvirker altså ugunstige 
forhold forbundet med tett bebyggelse





Central Park



Grønne områder fremmer dyre-
og planteliv

• Et rikt dyre- og planteliv er like viktig i 
bebygde områder som i naturen for øvrig

• Bevisst utforming og skjøtsel kan gi 
artsrikdom i tettbebyggelse

• Mer mangfold gir økt opplevelsesverdi  for 
brukere av de grønne områdene





Pinnsvin på Tinkern 



Ekorn i Frognerparken



Familien rev 



Grønne områder er viktige 
møteplasser

• Ny bruk gjenspeiler nye livsstils trender
): pc i parken, grilling, skating, rulleskøyter, 
utstillinger, lyssetting av vegetasjon og 
elementer 

• Nye aktiviteter og nye brukere
- mennesker med fremmedkulturell
bakgrunn bruker parkene på en annen
måte. Ex. piknik med 50 personer, ballspill som
cricket, rugby



Central Park



Med rulleskøyter på
Promenade des Anglais i Nice



By light i Malmø oktober 2009



Nye aktiviteter krever nye måter 
å utvikle parker på

• Skateanlegg
i Malmø ligger skateanlegget på et av 
byens beste areal

• Badeplasser 
- Islandsbrygge i København 
- Havsbadet i Malmø

• Geoparken i Stavanger
- fikk byens flotteste tomt



Stabelbädsparken i Malmø



Islandsbrygge i København



Havsbadet i Malmø



Geoparken i Stavanger



Hva blir våre viktigste oppgaver 
fremover ?
• Vi må formidle kunnskapen om verdien av parker og grøntanlegg 

• Vi må jobbe for å være premissleverandører overfor politikere og 
planleggere, slik at de grønne arealene ikke blir lette ”bytter” for 
pengesterke utbygger og ivrige politikere

• Vi må sørge for at det reguleres inn arealer til park, lek og friluft når 
nye boligområder planlegges

• Vi må gi parker og grøntarealer innehold og tilrettelegge for ulik bruk 
slik at de blir attraktive for alle dem som bor i byer og tettsteder

• Vi må verne om parkene og grøntarealer i våre byer og tettsteder. De 
er og blir svært viktige for både helse og trivsel



Det må være plass til oss alle
i parken !
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