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Sammendrag 
Hensynet til landskapet er ofte et tema i arealbrukskonflikter. Særlig i debatter om utbygging 

av vindparker er konsekvenser for landskapet en kilde til konflikt. I slike debatter kommer 

ulike måter å forstå landskapet på til syne, både på forvaltningsnivå og blant lokale aktører. I 

denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i en situasjon som oppstod på Lista i Farsund kommune 

der en vindpark ble bygget tett opptil et kulturlandskapsområde. Dette kulturlandskapet er en 

del av prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal sikre bevaring gjennom 

skjøtsel. Vindparkutbygging og bevaring av kulturlandskapet kan ses som to tiltak i 

landskapet som står i kontrast til hverandre og som representerer ulike syn på landskapet. I 

denne oppgaven skal jeg se på hvilke måter landskapet på Lista tillegges mening og hvordan 

det forhandles mellom ulike syn på landskapet i forvaltningen og mellom lokale aktører. 

 På forvaltningsnivå bestemmer ulike diskurser hvordan landskapet tillegges mening, 

og disse ulike landskapsforståelsene kommer til syne i debatter om vindkraftutbygging. 

Diskurser om landskap reflekteres til en viss grad blant lokale aktører, men aktørers 

holdninger til vindparken og bevaring av kulturlandskapet er og bestemt av levd erfaring. I et 

fenomenologisk perspektiv får landskapet mening gjennom vår individuelle oppfattelse av og 

kroppslige forankring til omverdenen som kommer til uttrykk i ulike landskapspraksiser. 

For å få en bredere forståelse av hvordan landskapet tillegges mening i møtet mellom 

landskapsdiskurser og landskapspraksiser har jeg kombinert diskursiv og fenomenologisk 

tilnærming til landskap. Ved å la teoriene og de metodologiske verktøyene diskursanalyse og 

intervju utfylle hverandre viser jeg hvordan forvaltningens diskurser og lokale aktørers 

landskapspraksiser står i et dialektisk forhold til hverandre. I denne dialogen oppstår et 

forhandlingsrom hvor forståelsen av landskap reforhandles og et bedre samarbeid basert på ny 

tillit og delt kunnskap kan oppstå mellom forvaltning og aktører. 
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1 Innledning  
I det en kommer kjørende mot Lista fra Farsund ser en de, vindturbinene som vises som små 

streker tilsynelatende strødd utover øverst på heienes silhuett. Rotorbladene snurrer rundt på 

noen og står stille på andre, alt etter hvordan vindforholdene er. Når en så ankommer selve 

Listalandet er det plutselig helt andre landskapselementer som er særlig fremtredende. Store 

områder med oppdyrket land adskilt av steingjerder som går på kryss og tvers i det åpne, flate 

landskapet strekker seg mot horisonten i havet. Dette kulturlandskapet er så spesielt at det har 

blitt valgt ut som ett av 20 særlig verdifulle jordbrukslandskap i Norge. De historiske 

kulturelementene i landskapet har altså fått selskap av langt mer moderne landskapselement 

og er et godt bilde på møtet mellom ulike praksiser i landskapet. I dette møtet mellom 

historisk kulturlandskap og moderne infrastruktur kommer også ulike forståelser av 

landskapet til syne, både blant lokale aktører og i forvaltningen nasjonalt. 

 De siste årene er det blitt satset stort på vindkraftutbygging i Norge, noe som har 

skapt stor debatt i mange lokalsamfunn hvor nye vindparker planlegges. Vindkraft er 

kontroversielt fordi anleggene er arealkrevende og synlige på store avstander. Derfor er 

virkninger på landskap ofte en viktig årsak til konflikter om vindparkutbygginger, både 

lokalt, men også innad i forvaltningen. Samtidig har også vern av landskapet skapt store 

konflikter tidligere. Landskapet kan slik forstås som en arena hvor det foregår en stadig 

forhandling mellom ulike måter å bruke og forstå landskapet på. 

Jeg vil i denne oppgaven ta utgangspunkt i konflikter knyttet til vindparken og 

kulturlandskapet på Lista og hvordan de illustrerer en spenning mellom ulike måter å forstå 

landskapet på blant lokale aktører og i forvaltningen. Å forstå hvordan institusjoner og 

individer tillegger landskapet ulik mening og slik legitimerer holdninger til 

landskapsendringer er viktig for å kunne forstå konfliktene som oppstår. I en tid med 

omstilling til fornybare energikilder og økt fokus på forvaltning av kulturlandskap er dette et 

aktuelt tema som også vil ha relevans andre steder enn på Lista.  
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1.1 Oppgavens problemstilling 
 

Bevaring av historiske kulturlandskap og utbygging av vindenergi er eksempler på 

forvaltningsmål som er politisk bestemte. Forvaltningstiltak og utbyggingsprosjekt er streke 

drivkrefter som har betydning for landskapets stadig pågående endringsprosess. Innenfor de 

ulike forvaltningsdiskursene er det ulike syn på landskap og disse kan komme i konflikt slik 

de gjorde i Listalandskapet der et utvalgt kulturlandskapsområde og en vindpark ble 

nærmeste naboer. Mitt utgangspunkt for denne oppgaven var å undersøke om konflikten 

mellom ulike landskapssyn i forvaltningen i denne saken ble reflektert i lokale aktørers 

landskapssyn. Min hovedproblemstilling er derfor som følgende:  

 

På hvilke måter tillegges landskapet på Lista mening og hvordan forhandles det 

mellom ulike syn på landskapet i forvaltningen og blant lokale aktører? 

 

For å forstå forholdet mellom landskapsforståelsen til ulike forvaltningsorgan og lokale 

aktører vil første steg i analysen være å identifisere hvordan landskapet blir tillagt mening på 

de to ulike nivåene. Dette gjør jeg ved å besvare følgende underproblemstillinger:  

 

Hvordan blir vindparkers påvirkning på kulturlandskapet forstått innenfor ulike 

landskapsdiskurser i forvaltningen? 

 

Hvordan opplever lokale aktører på Lista kulturlandskapet de lever i og endringer i 

dette?  

 

For å forstå hvordan det forhandles mellom de ulike synene på landskap både mellom ulike 

forvaltningsdiskurser og lokale aktører, men også på tvers av nivåene, vil analysens tråder 

trekkes sammen i følgende underproblemstilling:  

 

På hvilke måter reforhandles landskapets meningsinnhold i spenningen mellom 

forvaltningsdiskurser og lokale praksiser? 

 

Ulike syn på vindparken og bevaring av det kulturhistoriske landskapet er en god illustrasjon 

på hvordan landskap og landskapsendringer tillegges ulik mening.  
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Figur 1: Kart over Listahalvøya med markert kulturlandskap og vindparkens plassering. 

Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder 
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1.1 Presentasjon av studieområdet 
Lista er navnet på den store halvøya vest i Farsund kommune i Vest-Agder. Området kalles 

også Listalandet eller Listahalvøya. Lista var tidligere en egen kommune, men ble i 1965 slått 

sammen med bykommunen Farsund. Av kommunens 9596 innbyggere bor rundt halvparten 

på Lista. Arkeologiske funn viser at det har vært bosetning på halvøya siden eldre steinalder. 

Kommunen har over 100 000 registrerte automatisk fredede kulturminner, og hevdes å ha 

landets største tetthet av kulturminner (Larsen og Jerpåsen, 2009). 

Listahalvøya er et variert og kontrastfylt område hovedsakelig preget av flatt 

sletteland med myrområder og dyrket mark, det såkalte flat-Lista som strekker seg ut til 

kystlinjen med lange sandstrender og flygesandsdyner i sør og klipper og rullesteinstrender i 

sørvest (Larsen og Jerpåsen, 2009). Som en vegg mot flatlandet i nord ligger et heiområde 

med småkuperte knoppheier som er 350 m.o.h på det høyeste. Her deles landet opp av smale 

daler og har en vestlandsk karakter ned mot terskelfjorden Framvaren som avgrenser 

Listalandet i øst (Nilsen, 2011), Landskapet og geologien har mange likhetstrekk med Jæren 

og navnene Lista og Jæren kommer fra norrøne ord, henholdsvis Listi og Jaðarr, som begge 

betyr rand, kant eller list (Thorsnæs, 2014). 

Lista som område fanget min interesse fordi det er et sted hvor mange ulike 

landskapspraksiser eksisterer sammen på et lite område. Det er et aktivt landbruksområde, 

hvor det er funnet spor av menneskelig aktivitet datert ca. 6000 år tilbake (Løvhaug, 1995). 

Det er et område rikt på fornminner og flat-Lista preges av et kulturlandskap som fortsatt 

vitner om tidligere tiders bruksform. Langs Listastrendene er det flere vernede områder som 

sammen utgjør et stort, sammenhengende verneområde.  

I heiområdene som ligger som en kulisse bak jordbruksområdene på Vest-Lista ligger 

i dag Lista vindpark med sine vindturbiner (se figur 1) og har blitt en del av landskapet enten 

man liker det eller ikke. Samtidig går prosjektet utvalgte kulturlandskap sin gang for å bidra 

til å holde kulturlandskapet i hevd. Vindturbinene er svært synlige fra store deler av det 

utvalgte kulturlandskapet og står i kontrast til det historiske landskapet. 
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Figur 2: Karakteristisk kulturlandskap på Lista med vindturbiner i bakgrunnen. 

 

1.2 Oppgavens teoretiske og metodologiske ramme 
I denne oppgaven skal jeg både analysere forvaltningsdiskurser som representerer strukturelle 

betingelenser for vår landskapsforståelse, og lokale aktørers oppfattelse av landskap i mitt 

studieområde Lista. Å studere det individuelle og det strukturelle baseres ofte på ulike 

metoder. Innenfor diskursteori er målet å forstå hvordan vår forståelse av virkeligheten er 

konstruert og strukturert gjennom sosiale prosesser og delte meningssystem. Fenomenologi 

på sin side er en teoretisk retning som er opptatt av å forstå hvordan vår oppfattelse av 

virkeligheten er avhengig av vår individuelle levde erfaring og kroppslig forankring til vår 

omverden. 

 For å forstå spenningsforholdet mellom individer og deres strukturelle kontekst, samt 

hvordan gjensidig påvirkning skjer mellom de to nivåene er det hensiktsmessig å kombinere 

fenomenologisk og diskursiv tilnærming. I denne oppgaven skal jeg forsøke å bygge bro 

mellom disse to teoretiske retningene innen landskapsstudiet, slik det for øvrig har blitt gjort i 

andre sammenhenger (Carolan og Bell, 2003, Martínez-Ávila og Smiraglia, 2013). I tråd med 

kritisk diskursanalyse kan andre teorier om det sosiale, slik som fenomenologiske perspektiv, 

bidra til å belyse hvordan diskurser både påvirker og påvirkes av individer. Mitt mål med å 

kombinere disse teoretiske tilnærmingene og tilhørende metodologiske verktøy er å vise 

hvordan forståelse av landskap, både lokalt og på forvaltningsnivå, forhandles og 

reforhandles gjennom en dialog mellom individer og strukturelle konvensjoner. 
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1.3 Oppgavens oppbygning 
Innledningsvis har jeg nå presentert problemstilling, studieområde og oppgavens teoretiske 

og metodologiske ramme. I kapittel 2 skal jeg presentere de landskapsgeografiske teoriene 

som danner rammen for denne oppgaven og et grunnlag for en dypere forståelse av 

problemstillingene i min analyse. I kapittel 3 skal jeg redegjøre for hvordan mitt 

metodologiske rammeverk er relatert til i de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for 

oppgaven. Videre er det viktigste formålet med kapittelet å redegjøre for mine metodevalg og 

hvordan jeg gjennomførte forskningsprosessen, samt forskningsetiske betraktninger og 

refleksjon over egen rolle. Kapittel 4 tar for seg analysens bakgrunn. Her presenterer jeg 

Listalandskapets geologiske historie og den politiske konteksten knyttet til 

landskapsforvaltning og vindkraftutbygging. Oppgavens analyse er fordelt på tre kapitler. I 

kapittel 5 analyserer jeg to ulike syn på kulturlandskap i forvaltningen gjennom 

diskursanalyse. Kapittel 6 tar for seg ulike holdninger til vindparken og 

kulturlandskapsforvaltning lokalt gjennom å se på lokale landskapspraksiser og analysere 

hvordan disse påvirker måten landskapet tillegges mening og verdi. I kapittel 7 analyseres 

spenningsforholdet mellom forvaltningens diskurser og lokale aktørers landskapspraksiser. 

Jeg ser på hvordan denne spenningen kommer til utrykk i forholdet mellom forvaltningen og 

lokale aktører og hvordan nye måter å forstå landskap på forhandles fram gjennom en 

dialektisk prosess mellom de to nivåene. I kapittel 8 oppsummeres analysen og trådene fra 

analysekapitlene samles. 
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2 Teoretisk rammeverk 
 

Hva er et landskap? For de fleste av oss gir ordet landskap assosiasjoner til et sted, noe som 

viser seg som et indre bilde, kanskje knyttet til en følelse, en aktivitet eller et minne. Vi føler 

intuitivt at vi vet hva et landskap er, samtidig er det vanskelig å forklare, å sette ord på.  

Ordet landskap kommer fra det norrøne ordet landskapr som betyr forholdene i et 

land (Norsk ordbok, 2015). Landskapsbegrepet brukes i mange ulike sammenhenger og kan 

ha forskjellig betydning i ulike kontekster. Innenfor geofag er landskap noe fysisk og konkret 

som kan kartlegges objektivt, mens det innenfor humanistiske fag er noe som skapes 

gjennom hvordan mennesker oppfatter det. Derfor kan forståelsen av landskap være svært 

forskjellig innenfor ulike fagretninger. I dagligtalen brukes landskap også metaforisk, som for 

eksempel om kontorlandskap, politisk landskap eller om noe så abstrakt som ”det moralske 

landskapet” (Saltzman, 2001). Ordet rommer noe konkret som på samme tid er abstrakt. 

 Felles for de ulike tilnærmingene til landskapsbegrepet er at de viser til romlige 

relasjoner enten de er konkrete steder eller abstrakte metaforer. Likevel er et landskap mer 

enn en tom romlighet (space) fordi et landskap er bærer av mening. Slik etnologen Katarina 

Salzmann ser det kan landskap bedre forstås som sted (place) i betydningen en romlighet som 

har blitt formet og fått mening gjennom menneskers forhold til landskapet (2001). 

I Norsk ordbok blir landskap definert som ”naturlig avgrenset landstrekning (…) slik 

den viser seg for øyet” (Norsk ordbok, 2015). Denne definisjonen forteller om at spenningen 

mellom øye og land er viktig for vår forståelse av landskap. Landskapet er noe virkelig, en 

solid fysisk materie som kan formes, men samtidig er det noe visuelt som får mening 

gjennom å betraktes av øyet. Det er fysisk land sett fra et ståsted, et perspektiv. Det eksisterer 

både som fenomen i seg selv og som et inntrykk vi mennesker får når vi ser det (Wylie, 

2007).  

Landskapet ligger altså mellom det konkrete og abstrakte, mellom natur og kultur. 

Katarina Saltzmann (2001) peker på denne dialektiske karakteren i landskapet, altså hvordan 

landskapsbegrepet kan ses som en dialog mellom motsetninger som kultur/natur 

nærhet/distanse, kropp/sinn, observasjon/tilhørighet og øye/land.  

”Landscape is tension”. Slik starter John Wylie (2007: 1) sin bok Landscape og viser 

til nettopp denne dialektiske posisjonen. Landskap oppstår i spenningen mellom idé og 

materie (Saltzman, 2001). I dette spenningsforholdet oppstår også spørsmålet om hvorvidt 

landskap er noe vi ser på eller lever i (Wylie, 2007). Spørsmålet illustrerer en annen viktig 
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spenning i landskap som begrep, nemlig forskjellen mellom å forstå et landskap fra utsiden 

eller fra innsiden. Her blir forståelsen av landskap som sted sentral. Landskapets mening som 

sted vil ofte bli forstått annerledes av en tilreisende som ser og opplever landskapet for første 

gang enn for en lokal innbygger som lever i det og opplever landskapet hver dag. I 

landskapsstudier har det, som vi skal se, foregått en utvikling fra å studere landskap fra 

utsiden til en større interesse for å forstå landskap fra innsiden.  

I dette kapitelet skal jeg kort presentere grunnleggende tradisjoner i 

landskapsgeografien og perspektivene som historisk har ligget til grunn for forståelsen av 

landskap. Deretter skal jeg presentere det som kan kalles den diskursive og den 

fenomenologiske tilnærmingen til landskap.  

Fenomenologi og diskursteori med sine ulike epistemologiske og til en viss grad 

ontologiske forskjeller har ulike analytiske mål og er begge viktige i oppbyggingen av det 

teoretiske grunnlaget for min analyse. Til tross for retningenes ulike utgangspunkt mener jeg 

det er mulig og hensiktsmessig å kombinere disse retningene for å oppnå en bredere 

forståelse av hva som påvirker vår oppfattelse av landskap. Avslutningsvis i dette kapittelet 

skal jeg gjennom å presentere hvordan diskursiv og fenomenologisk tilnærming har blitt 

kombinert i andre studier vise hvordan teoriene kan utfylle hverandre og utradere hverandres 

svakheter.  

 

2.1 Utviklingen av landskapsforståelse i geografien 
Ulike filosofiske utgangspunkt og kritiske og politiske agendaer har utviklet 

landskapsgeografien i flere, både beslektede og motstridende, retninger. Denne utviklinger er 

ikke helt lineær og suksessiv, men fortoner seg snarer som et tre med flere grener slik Muir 

formulerer det (Muir, 1999). Innenfor de ulike grenene vil det derfor være ulike svar på 

spørsmålet om hvorvidt vi ser på eller lever i landskapet.  

 

2.1.1 Objektivitet og observasjon 
Konseptet landskap rommer altså mer enn beskrivelser av en ytre verdens fysiske egenskaper. 

Det rommer abstrakte faktorer som identitet, estetikk, symbolikk og ideologi. I dagens 

landskapsgeografiske forskning blir landskap ofte forstått som idé, et kulturelt konsept. 

Landskapsbegrepet har imidlertid ikke alltid blitt behandlet på denne måten i geografien. 

Forutfor den kulturelle vending ble landskap sett først og fremst som fysisk materie som 

objektivt kunne observeres. 
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For å forstå opprinnelsen og utviklingen av landskap som begrep må vi tilbake til 

renessansens malerkunst. Utviklingen av det lineære perspektivet, et geometrisk system som 

muliggjorde illusjonen av visuell dybde i maleriet, gjorde at kunstnere kunne gjengi et 

tredimensjonalt landskap på et todimensjonalt lerret (Wylie, 2007). Renessansekunstens 

perspektivteknikker har hatt sterk kulturell betydning i vesten når det gjelder hvordan 

mennesker har oppfattet seg selv og sin omverden. ”Oppdagelsen” av perspektivet har slik 

påvirket hvordan vi ser på verden og konstituerer oss selv som betraktende subjekter (Elkins, 

1994).  

Dybdeperspektivet i maleriet skulle gi et ”realistisk” og ”naturtro” bilde av 

landskapet. Dermed blir landskap i denne tradisjonen knyttet til visuell observasjon, der 

betrakteren står utenfor det observerte landskapet. Den observerte verden representerer 

objektiv kunnskap som produseres og eksisterer i det løsrevede observerende subjektet 

(Wylie, 2007). Dette kan sies å være uttrykk for det som på engelsk kalles spectatorial 

epistemology som i følge Wylie forutsetter ”an external pre-given reality observed and 

represented from a detached position by an independent perceiving human subject” (Wylie, 

2007: 145). 

 Opprinnelsen til spectatorial epistemology finner vi hos filosofen René Descartes. 

Descartes syn på hvordan en kan oppnå sann kunnskap har hatt stor betydning for 

vitenskapen. I følge Descartes kan vi aldri være sikker på det sansene våre forteller oss, og 

kan derfor ikke kun legge sanseinntrykk til grunn for kunnskap. Descartes mente at det eneste 

vi kan være sikre på er at vi er tenkende vesener slik han formulerte det i den berømte 

setningen Cogito ergo sum, jeg tenker altså er jeg. I følge Descartes er det tenkingen, ikke 

sansingen som kan gi oss sikker kunnskap om verdenen. Descartes tankegang, som ofte 

refereres til som kartesiansk tenkning innebærer et sterkt skille mellom sinn og kropp, tanken 

og verden (Wylie, 2007). Dette skillet fikk også store implikasjoner for forståelsen av 

landskap. 

I tidlige landskapsstudietradisjoner ble landskap altså først og fremst sett som fysisk 

form som kunne studeres fra et distansert akademisk ståsted. Den såkalte Berkeleyskolen 

med Carl Sauer i spissen hadde stor innflytelse på synet på landskap innenfor 

kulturgeografien. Sauer var opptatt av den kulturelle formasjonen av landskap, altså hvordan 

menneskers aktivitet påvirket landskapsbildet. Ut ifra hans perspektiv blir landskapet en 

historisk skildring av hvordan mennesker har formet landskapet og dermed ensbetydende 

med kulturlandskap. 
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Sauers tilnærming var i stor grad empirisk fokusert rundt landskapets historie og form 

og la mye vekt på feltarbeid og observasjon. (Muir, 1999, Wylie, 2007). Sauer skriver selv at 

”geography is first of all knowledge gained by observation” (1963: 400). For Sauer og 

Berkeleyskolen er landskap primært noe konkret og objektivt, et arrangement av materielle 

former og objekter og for å forstå landskapet må vi betrakte det (Wylie, 2007). Slik føyer 

dette landskapssynet seg inn i den positivistiske vitenskapstradisjonen. 

Her kan det trekkes en linje til kartesiansk filosofi der betraktningen var sterkt knyttet 

til tenkningen og stod i motsetning til følelse og sansing. Dette dualistiske skillet mellom 

tenking/følelse og betraktning/sansing hadde store implikasjoner for tradisjonelt 

landskapssyn. Betraktning ble assosiert med fornuften og sinnet (Wylie, 2007) og skaper et 

skille mellom den subjektive betrakteren og den objektive omverdenen. 

Landskap blir i kartesiansk perspektiv derfor en inaktiv materie som kun har 

kvaliteter knyttet til sin observerbare tredimensjonale utbredelse. Kun betraktning kan 

forsikre oss om denne geometriske virkeligheten, men siden Descartes mener at sansene ikke 

er til å stole må betraktningen nødvendigvis innebære at løsrivelse fra den fysiske verden til 

et idealisert ståsted (Wylie, 2007). Dette landskapssynet møtte etter hvert sterk kritikk da den 

kulturelle vending i geografien revolusjonerte måten å forstå landskap på.  

 

2.1.2 Symbolsk landskap 
Den kulturelle vending innebar større anvendelse av humanistiske perspektiver i studier av 

samfunnsspørsmål og en synkende interesse for positivistiske tilnærminger. Innenfor 

kulturgeografi førte dette til utviklingen av nye perspektiver på landskap og representasjon av 

omverdenen (Muir, 1999). Dette innebar både en ny ontologisk og epistemologisk tilnærming 

til landskapsbegrepet.  

Ontologisk sett innebar det et nytt syn på hva et landskap er. I stedet for å behandle 

landskap som noe sammensatt av natur og kulturelle objekt som kan observeres objektivt, ble 

en innenfor landskapsstudier mer opptatt av det symbolske landskapet og hvordan landskap 

kan forstås på ulike måter. En begynte å definere landskap som en kulturelt bestemt måte å 

oppfatte og representere verden. Her er det tre hovedtilnærminger til landskap som står 

sentralt; landskap som way of seeing, landskap som slør og landskap som tekst.  

En teoretiker som hadde særlig betydning for skiftet i landskapsforståelsen innenfor 

geografi er Denis Cosgrove som blant annet pekte på at ulike forståelser av landskap er det 

han på engelsk kaller ways of seeing. Ideen landskap innebærer altså å betrakte det fysiske 
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landskapet og slik sette sammen elementer i landskapet og harmonisere den ytre verden til en 

visuell enhet, eller en scene (Cosgrove, 1989). Dette skjer ikke i et vakuum fritatt fra 

kontekst. Hvordan en betrakter og forstår et landskap på ulike måter er påvirket av kulturelle 

representasjoner av landskap.  

Hvordan vi opplever landskap i vesten er i følge Cosgrove sterkt knyttet til tradisjoner 

i europeisk landskapsmaleri. Den dominerende landskapsforståelsen i vesten har derfor vært 

preget av visuell og billedlig tilnærming til landskapet, noe som innebærer et utgangspunkt 

hvor elementer av kontroll, autoritet og eierskap er til stede (Cosgrove, 1989). Alle 

visualiseringer av landskap, enten det er som foto, film, eller maleri produserer og formidler 

mening gjennom visuelle symboler og representasjoner (Wylie, 2007: 55). Derfor er alle 

landskap bærere av symbolsk mening i følge Cosgrove, og selv om denne symbolismen er 

mest åpenbar i designede landskap er den også til stede i rurale kulturlandskap og til og med i 

tilsynelatende uberørte naturlandskap. Alle landskap er derfor allerede en representasjon av 

symbolsk karakter (Cosgrove, 1989).  

Landskap er i følge Cosgrove likevel ikke bare symbolsk representasjon, men også i 

høyeste grad noe materielt. Det fysiske landskapet er virkelig og det er i endring. Disse 

endringene er påvirket av ideologi. Menneskers utvikling av nye måter å organisere materiell 

produksjon fører til stadige, ofte dramatiske endringer i det fysiske miljøet. Cosgrove mener 

at endringer i ideen om landskap følger endringer i idehistorien generelt (1998).  

Skiftet fra feudalismen til kapitalismen et sentralt skille der økt materiell produksjon 

førte til radikale endringer i forholdet mellom mennesket og natur, og dermed endringer i 

landskapet. Disse økonomiske idealene ble gjenspeilet i visuelle representasjon av landskapet 

gjennom landskapsmaleri og forsterket ideologien bak endringene (Cosgrove, 1998). 

Landskapet kan altså ses som et kulturelt produkt på linje med tekst og visuell kunst og kan 

derfor, i følge Cosgrove forstås som visuell ideologi. 
 
”A dominant group will seek to establish its own experience of the world, its own 
taken for granted assumptions as the objective and valid culture of all people. Power 
is expressed and sustained in the reproduction of culture. This is most successful 
when least apparent, when the cultural assumptions of the dominat group appear 
simply as common sense” (Cosgrove, 1989: 124). 

 

Cosgrove føyer seg inn i den kulturmarxistiske tradisjonen som blant annet var opptatt av 

hvordan visuell kunst bygde opp under kapitalistiske idealer og slik har hatt stor betydning 
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for hvordan kulturer forstår seg selv historisk og i relasjon til andre kulturer og naturen 

(Wylie, 2007).  

I følge kulturmarxistisk tilnærming er landskapets mening ideologisk styrt gjennom 

den dominerende landskapsrepresentasjonen. Hvordan vi forstår et landskap er et produkt av 

en viss samfunnsgruppes idealbilde av landskap, og reflekterer derfor ikke en objektiv 

virkelighet. Vår landskapsforståelse er i kulturmarxistisk perspektiv derfor et slør definert av 

dominerende samfunnsgrupper og skjuler den egentlige verden. Dette sløret har en kulturelt 

betinget mening som dekker til og idealiserer den objektive virkeligheten. 

Sløret er den bedragerske overflaten som må trekkes til side for å avdekke 

virkelighetens landskap som ligger skjult under. Landskapsbegrepet befinner seg her i 

spenningen mellom ideologi og det materielle, og mellom det virkelige og det falske 

(Matless, 1992). Det estetiske ved et landskap er derfor ikke noe naturgitt, men styrt av 

historiske og materielle prosesser med spesifikke sosioøkonomiske relasjoner som bestemmer 

hvordan vi opplever et landskap.  

Landskap som slør var et viktig bidrag til en mer kritisk forståelse av landskap 

gjennom sin vektlegging av aspekter som makt, subjektivitet og en kritikk av synet på 

objektiv virkelighet. Likevel ble slør-metaforen raskt utfordret fra et postmoderne perspektiv 

hvor en mente at å finne fram til landskapets objektive virkelighet ikke er det interessante, det 

interessante er snarere å studere slørets karakter. For å skifte til en mer dekkende metafor ble 

sløret nå heller forstått som tekst projisert på landskapets skjerm (Wylie, 2007). 

 En ny fortolkningskontekst for landskap oppstod hvor landskap ble forstått som noe 

som kan leses. Dersom landskapet kan leses som tekst oppstår spørsmål om opprinnelsen til 

teksten. Hvem eller hva har ”skrevet” landskapet, hvem er leseren og hva er narrativet? 

Hvilke historier landskapet forteller påvirkes av hvilke sosiale grupper som har vært den 

primære ”forfatteren” av landskapet. (Wylie, 2007) 

I motsetning til en objektiv forståelse av landskapet, slik Sauer så det, som en bok i 

seg selv som forteller historien til menneskene som har formet det (Wylie, 2007) var 

forståelsen av landskap som tekst opptatt av subjektiv representasjon og fortolkning av 

landskap. Landskapet er materialitet i seg selv, men får sin mening gjennom representasjoner 

som kan leses som tekst, selv om det kan være snakk om visuelle representasjoner.  

Representasjonene er styrt av makt og autoriteter og derfor må landskap leses kritisk 

for å finne skulte meninger og antakelser. Motivet er det samme som ved å benytte slør-

metaforen, å vise at landskapsrepresentasjoner i kunst befester og verner om visse gruppers 

verdenssyn. Landskap forstått som tekst viser også til hvordan landskap er utrykk for 
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kulturell makt (Wylie, 2007). Landskapsidealer kan derfor fungere ekskluderende på mindre 

privilegerte grupper i samfunnet.  

Dette perspektivet kommer tydelig fram i arbeidene til Nancy og James Duncan. I 

deres artikkel (Re)reading the landscape viser de til litteraturkritikeren Roland Barthes som 

mente at landskapet ikke kan forstås utelukkende som landskap i seg selv fordi landskapets 

mening ligger begravet under ideologiske sedimenter (Duncan og Duncan, 1988). Duncan 

and Duncan agenda er derfor å fremme alternative, kritiske lesninger av landskap gjennom 

strukturalistiske og lingvistiske teorier.  
 
“As geographers, the textualized behavior that concerns us is the production of 
landscapes; how they are constructed on the basis of a set of texts, how they are read, 
and how they act as a mediating influence, shaping behavior in the image of the 
text”(Duncan og Duncan, 1988: 120). 

 

Duncan og Duncan er opptatt av landskapet intertekstualitet. I lingvistikken viser begrepet til 

hvordan vi leser en tekst i relasjon til alle andre tekster. Den eksisterer ikke alene i et 

vakuum, men i en kontekst skapt av andre tekster, en kontekst den selv vil bli en del av. På 

samme måte leser, og forstår vi representasjoner av landskap i relasjon til andre 

representasjoner (Wylie, 2007).  

De symbolske tilnærmingene til landskap som representasjon og annerkjennelsen av 

maktelementet i forståelsen og utformingen av landskap har blitt videreført og videreutviklet 

innenfor postmoderne kritisk kulturgeografi (Wylie, 2007). Flere av begrepene innenfor 

forståelsen av symbolsk landskap er blitt tatt med videre for å kritisk illustrere hvordan 

landskap, det visuelle, makt og ideologi overlapper. 

 

2.2 Landskap som diskursiv konstruksjon 
Innenfor postmodernismen er retningene poststrukturalisme og sosialkonstruktivisme opptatt 

av hvordan vår forståelse av verden er konstruert gjennom språk og sosiale prosesser. 

Forankret i sosialkonstruktivismens vitenskapsteoretiske perspektiver kan diskursanalyse 

anvendes til å analysere disse sosiale prosessene og hvordan vi forstår verden gjennom delte 

meningssystem, eller diskurser. Diskursbegrepet er et komplekst begrep og flere retninger har 

utviklet seg innenfor det diskursteoretiske feltet. Diskursanalyse kan ikke utføres som 

metodologisk verktøy uten en klar forankring i diskursteori (Jørgensen og Phillips, 2002). 

Konsepter og begreper fra flere ulike diskursteoretiske retninger er relevante for denne 

oppgavens problemstillinger, og jeg vil derfor gjøre rede for disse konseptene i denne delen 
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av kapittelet. Slik vil jeg bygge opp et diskursteoretisk fundament med elementer fra flere 

retninger tilpasset min problemstilling og mitt metodologiske rammeverk.  

 

2.2.1 Diskursteori 
Diskursbegrepet forbindes ofte med Michel Foucaults teorier og de fleste tilnærmingene til 

diskursteori og diskursanalyse bygger på Foucaults arbeid. Foucault var opptatt av diskurser 

som meningssystem og hvordan de har legitimert visse utsagn og gitt de gyldighet som 

sannheter innenfor visse epoke i historien. En diskurs kan defineres som en måte å forstå og 

snakke om verden på som deles av flere. (Dryzek, 2013, Jørgensen og Phillips, 2002) Denne 

måten å snakke om verden på er definert av Foucault som grupper av utsagn som deles og 

opprettholdes av en gruppe betingelser. Foucault forsøker å svare på hvordan diskurser virker 

gjennom å vise hvordan diskurser innenfor for eksempel medisin, seksualitet og straff har 

blitt til disipliner som har hatt konsekvenser for det sosiale livet (Foucault og Rabinow, 

1991). Denne dekonstruksjonen av fenomener som har blitt oppfattet som konsistente 

gjennom historien kalles genealogi og gir en forståelse av hvordan mange ulike og 

selvmotsigende sannheter har oppstått i fortiden.  

Diskurser formes gjennom språket. Hvordan vi snakker om og representerer 

omverdenen har betydning for hvordan vi oppfatter den. Forankret i språket gjør diskurser det 

mulig for oss å fortolke biter av informasjon om omverdenen, sette dem sammen til gyldige 

narrativ og slik konstruere mening, sammenhenger, sunn fornuft og hva som er legitim 

kunnskap innenfor diskursens rammer. Språket er ikke en nøytral refleksjon av verden, det 

konstruerer vår forståelse av verden. Derfor både muliggjør og begrenser diskurser 

kommunikasjon. Foucaults premiss er at all forståelse av verden er styrt av diskurser, derfor 

slipper vi heller ikke unna diskursene (Jørgensen og Phillips, 2002).  

Kunnskap artikuleres gjennom språk og er i et diskursperspektiv derfor heller ikke en 

nøytral og objektiv representasjon av verden. Foucault var opptatt av å forstå hvordan ulike 

kunnskapsregimer har ulike regler for hva som er sant og usant. Sannhet blir i Foucaults 

perspektiv dermed en diskursiv konstruksjon (Foucault og Schaanning, 1999). 

En objektiv sannhet finnes i følge diskursteori ikke, men vi konstruerer det vi tror er 

objektive sannheter gjennom diskursiv meningsproduksjon. Denne dobbeltheten er flere 

diskursteoretikere opptatt av og peker på at vi innenfor en diskurs derfor oppfører oss som om 

vår opplevelse av virkeligheten rundt oss og vår identitet var objektive, stabile og ubetingede 

sannheter. Selv om det ikke er slik fordi sosiale strukturer i likhet med språkets strukturer er 
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fleksible og aldri permanente, må vi nødvendigvis oppføre oss som om de var det for å kunne 

gi mening til verden rundt oss.  

Målet med diskursanalyse er nettopp av den grunn ikke å avdekke en objektiv sannhet 

bakenfor diskursene, men å forstå hvordan de diskursive prosessene konstituerer sannhet. 

Diskursene er ikke slør som kan trekkes vekk for å avdekke den sanne verden, de er selve 

strukturen vi trenger for å leve i en meningsfylt verden.  

Utsagn som har gyldighet som sannhet innenfor en diskurs kan være ugyldig som 

sannhet innenfor en motstridende diskurs. Fordi en diskurs også defineres av hva den ikke er, 

må noe nødvendigvis utelukkes som usant (Jørgensen og Phillips, 2002). Diskurser er derfor 

et begrensende meningssystem hvor utsagn som er gyldige innenfor diskursen reproduseres 

og slik konstruerer sannhet diskursivt. Siden en diskurs defineres i relasjon til det som står 

utenfor den, vil diskursens meningssystem alltid stå i fare for å undergraves av motstridende 

diskurser og deres forståelse av tegnenes mening og derfor forståelsen av virkeligheten. 

Sannhetsforståelsen er altså ikke konstant, men har til en hver tid et større eller mindre 

potensiale for endring (Jørgensen og Phillips, 2002).  

Der Foucault kun identifiserte en diskurs i hver historiske epoke, mener de fleste 

moderne diskursteoretikere at det eksisterer parallelle diskurser som konkurrerer om å 

definere hva som er sant (Jørgensen og Phillips, 2002). I samfunnet sameksisterer det mange 

ulike diskurser med forskjellig rekkevidde. Det kan være overordnede diskurser med flere 

underdiskurser og suksessive, delvis overlappende diskurser. Diskurser er forutsetningen for 

å kunne dele premisser for kommunikasjon og verdensforståelse og er nødvendig for 

organiseringen av samfunnet fordi en diskurs kan koordinere handlingene til et potensielt 

stort antall mennesker, organisasjoner og institusjoner som tilhører samme diskurs (Dryzek, 

2013).  

Ulike diskurser representerer som sagt ulike måter å oppfatte og å snakke om verden 

på. Derfor vil ulike diskurser innenfor samme felt fastsette ulik mening til samme tegn. Dette 

er en såkalt diskursiv kamp der ulike diskurser kjemper om hegemoni. En diskurs har 

oppnådd hegemoni når dens verdensforståelse og meningsinnhold er blitt den dominerende 

forståelsen. I noen tilfeller er denne kampen mellom diskursene pågående og svært tydelig. I 

andre tilfeller er en diskurs blitt så etablert og den sosiale praksisen så naturalisert, at vi ikke 

kan se for oss et alternativ. For at en diskurs skal bli så etablert at den tas for gitt må den 

gjennom en hegemonisk prosess der de alternative verdensforståelsene blir undertrykt 

(Jørgensen og Phillips, 2002). Dersom en diskurs får hegemoni innenfor en institusjon blir 
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den grunnlaget for institusjonens forståelse av verden og diskursive praksis. Diskurser kan 

slik bli institusjonaliserte ved å stadig reproduseres innenfor en institusjon. 

 Her blir begrepet om makt relevant. Et viktig poeng i Foucaults arbeid er hans 

forståelse av makt som et produktiv nettverk, ikke først og fremst undertrykkende. Makt 

produserer diskursene og former kunnskap og er dermed forutsetningen for den sosiale 

verden (Jørgensen og Phillips, 2002). Det er makt som produserer vår kunnskap og identitet 

og hvordan vi forholder oss til verden. For Foucault er makt og kunnskap tett sammenvevd 

og gjensidig avhengige. Makt forutsetter et kunnskapssystem som kan legitimere 

maktrelasjonen, samtidig som kunnskapssystemer er avhengig av maktrelasjoner for å være 

legitime (Carolan og Bell, 2003). 

Subjekter blir i Foucaults diskursteori forstått som subjektive posisjoner innenfor den 

diskursive strukturen (Jørgensen og Phillips, 2002). Ifølge dette perspektivet er identitet 

derfor en sosial prosess hvor subjektet konstituerer seg selv gjennom, og innenfor, makt- og 

kunnskapssystemer. Siden disse systemene er diskursive er subjektet også produkter av 

diskursene. Disse prosessene går ikke to veier, altså er ikke diskursene påvirket av aktørene i 

Foucaults perspektiv (Carolan og Bell, 2003). 

 Dette deterministiske perspektivet der individet ses kun som styrt av strukturer 

avvises imidlertid av Faircloughs kritiske diskursanalyse. Innenfor kritisk diskursanalyse er 

en opptatt av å forklare hvordan endringer i diskursene oppstår. Dersom alt som finnes er 

diskursivt konstituert, og diskurser kun reproduserer er det vanskelig å forklare hvordan 

diskurser endres (Jørgensen og Phillips, 2002). I dette perspektivet blir individet sett som 

aktører som kan bruke diskursene som ressurs for å skape nye sammenhenger og forståelser 

ved å både bli styrt av, men også styre språket. Aktører kan slik delta i interdiskursive 

prosesser og nye diskurser kan oppstå med elementer fra andre diskurser. Individer er derfor i 

stand til å restrukturere diskursenes orden (Jørgensen og Phillips, 2002). Likevel er det også 

innenfor kritisk diskursanalyse en oppfattelse av at diskursene begrenser subjektenes 

handlinger og mulighet for endring. Diskursene kan derfor forstås som rammeverk aktører 

kan handle innenfor på ulike måter. Dette kalles diskursiv praksis. Innenfor kritisk 

diskursanalyse sees imidlertid ikke den sosiale verden som kun diskursivt bestemt. Det finnes 

også ikke-diskursive sosiale praksiser som er med å påvirke hvordan vi opplever verden. 

Begrepet diskursiv praksis forbeholdes tekst, uttalelser og symboler, mens sosial praksis sees 

som ikke-diskursiv (Jørgensen og Phillips, 2002).  
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2.2.2 Tilnærminger til landskap som diskurs 
Forståelsen av landskap som diskurs deler mange perspektiver med forståelsen av landskap 

som symbolsk representasjon. Begge perspektivene forstår oppfattelse av landskapet, 

landskapsrepresentasjon og estetiske preferanser om landskap som bestemt av sosiale 

strukturer. I følge en diskursteoretisk tilnærming til landskap vil vår opplevelse av et gitt 

landskap være bestemt av dominerende representasjoner, hegemoniske landskapssyn, og en 

felles måte å tillegge elementer symbolsk mening som sammen skaper en diskursiv kontekst.  

Mye av arbeidet som er gjort om landskap og diskurs tar utgangspunkt i Foucaults 

diskursteori (Matless, 1992, Wylie, 2007). Foucaults relevans for landskapsstudiet ligger 

blant annet i hans bruk av begrepet genealogi for å vise hvordan kunnskapsregimer og ulike 

måter å forstå hvordan fenomener, slik som landskap, har endret seg opp gjennom historien. 

Diskursiv tilnærming til landskap bygger på kritiske konseptualiseringer av landskap 

som begrepet way of seeing, men kritiserer også disse konseptenes epistemologiske 

utgangspunkt. I den symbolske forståelsen av landskap som slør eller tekst ses 

landskapsrepresentasjoner som tildekkelse av strukturer som former landskapet og vår 

forståelse av det. Agendaen er å synliggjøre strukturene og de alternative forståelsene av 

landskap ved å avdekke maktforhold og problematisere hegemoniske 

landskapsrepresentasjoner. Den hegemoniske representasjonen som fungerer som slør 

dekonstrueres, mens den alternative landskapsforståelsen ”bak sløret” derimot tas for gitt som 

en mer ”sann” representasjon. Derfor har dette synet på landskap blitt kritisert for å være for 

essensialistisk. 

I et diskursteoretisk perspektiv vil det derimot ikke gi mening å snakke om 

tildekkelse. Enhver forståelse av landskap konstrueres innenfor diskursive strukturer og det 

vil derfor ikke finnes noe utenfor å avdekke. Ingen landskapsforståelse vil være mer sann enn 

andre. Forståelsen av landskap som diskurs viderefører altså vektleggingen av symbolsk 

representasjon av landskap, men med en ikke-essensialistisk epistemologi (Wylie, 2007).  

 I et diskursperspektiv kommer landskap til uttrykk både materielt og symbolsk 

gjennom kulturelle bevegelser, debatter og praksiser. Hverdagslige praksiser i landskapet 

settes inn i en bredere sammenheng med regulerende prosesser og kulturelle diskurser som er 

med på å forme konvensjonene for utførelsen av slike landskapspraksiser (Wylie, 2007).  

 ”(…) [L]andscape is a cultural production composed of actions, beliefs, and practices, 

and not a stage in which pactices are played out.”(Wylie, 2007: 115) Dette er utgangspunktet 

til geografen David Matless som mener at i stedet for å se praksiser og visuelle 
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representasjoner som bilder på landskap, kan de ses som noe som produserer landskap. For å 

forstå hva et landskap er eller hva det betyr mener Matless at en må stille spørsmålet hvordan 

virker landskapet. Det kan være et utgangspunkt for sosial identitet, en plass kulturelle 

autoriteter gjør krav på, og et rom for ulike livsstiler (Matless, 1998).  

Hvordan vi bruker et landskap er styrt av normene og disse er diskursivt bestemt og 

regulerer et stort spekter av kroppslige praksiser, fra ”riktig” kunnskap om landskapets 

historie, korrekt utøvelse av friluftsaktiviteter som spaserturer, til god hygiene og fysisk og 

psykisk helse. Her er Matless arbeid tydelig i tråd med Foucaults arbeid om hvordan 

diskurser regulerer praksiser innenfor ulike felt. I hans arbeid flyttes fokuset fra landskap som 

visuelt og estetisk utrykk for elitens syn på land, kultur og lokalsamfunn, til landskap som 

utrykk for skikk, normer, og konvensjoner for utøvelse av kroppslig praksiser. Disse normene 

utelukker derfor nødvendigvis former for aktivitet og praksiser som ikke passer inn i det 

rådende idealet. 

I et diskursivt perspektiv vil muligheten for stadige forhandlinger mellom ulike 

landskapsdiskurser være til stede. Debatter knyttet til verdikonflikter om ”korrekt” 

landskapsbruk kan oppstå. Konflikter om etablering av vindparker er et godt eksempel på en 

prosess hvor slike forhandlinger foregår. Landskap er en arena for ulike verdier og er derfor 

også en arena for sinne. Sinne rettet mot nye bygninger, inngrep, autoriteter eller andres 

aktivitet i lokalsamfunnet. I debatter rundt slike konflikter kommer mange utsagn fram som 

behandles som tatt-for-gitte sannheter, men som heller bør forstås som kulturelt gitte 

vurderinger av hva som hører hjemme i et landskap (Matless, 1998). Matless sitt poeng er at 

landskap ikke har forutbestemte eller iboende kvaliteter. De vil alltid eksistere i ulike 

versjoner, uten en original. 

Videre peker Matless på hvordan ordet landskap i vestlig sammenheng har blitt sterkt 

knyttet til visse nostalgiske assosiasjoner. Dette kan også sies å stemme for norsk forvaltning 

(Hanssen, 2000). Landskapsbegrepet brukes ofte til å beskrive noe førindustrielt, vakkert og 

uberørt. Disse beskrivelsene har blitt etablert som noe objektivt positivt i mange 

sammenhenger, selv om dette er kulturelle verdier som har oppstått i relativt nylig tid. 

Matless viser hvordan det han kaller politisk estetikk bestemmer og ordner 

landskapsforvaltningen. Verneperspektivet er i førersetet i mange sammenhenger og gjør at 

ekspertene heller enn vanlige folk er de som i størst grad bestemmer hvordan landskapet 

formes. Landskapsforståelse er derfor ikke bare farget av, men også bygd opp av moralske og 

estetiske verdier.  
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Geografen Bjørg Lien Hanssen (2000) viser at dette også er tilfellet i norsk 

kulturlandskapsforvaltning. I 1994 kom sluttrapporten fra det nasjonale prosjektet Verdifulle 

kulturlandskap i Norge hvor kulturlandskap i alle fylker ble vurdert og 262 områder ble valgt 

ut og prioritert som særlig verdifulle (Miljøverndepartementet, 1994). Ved å analysere 

dokumenter fra prosjektet kunne Lien Hanssen avdekke meningssystemer som ligger til 

grunn i forvaltningens forståelse og behandling av kulturlandskap (Hanssen, 2000). Hun fant 

at visse syn på landskap blir tatt for gitt og videreføres uten å utfordres. Vern av landskap 

formes altså av en ekspertdiskurs som er blitt institusjonalisert og hvor landskapsverdier 

derfor behandles som noe objektivt. Estetiske skildringer brukes for å legitimere hva som 

skal forstås som vakkert uten å diskutere hva som er legitimert som estetisk (2000).  

Hovedpoenget i Lien Hanssens studie er at oppfattelse og vurdering av landskap er 

sosialt konstruerte. Landskapsverdier er ikke noe som ligger objektivt i selve landskapet, men 

i menneskets forståelse av landskapet (Hanssen, 2000). Oppfattelsen av landskapsverdier 

skapes i diskursive, kulturelle prosesser, de oppstår altså ikke i et vakuum og forståelse av 

verdier kan derfor ikke behandles som noe objektivt isolert fra den som vurderer landskapet 

(Hanssen, 2000). 

Diskursteori er slik et godt verktøy for å forstå den diskursive konteksten rundt et 

landskap og hvordan den er med på å konstruere vår opplevelse av det. Likevel oppfatter ikke 

alle mennesker det samme landskapet likt. Dette vil innenfor enkelte diskursteorier kunne 

forklares med at diskurser eksisterer parallelt og derfor vil føre til ulike syn på et landskap. 

Kritisk diskursanalyse på sin side åpner i stedet for at det finnes ikke-diskursive sosiale 

praksiser som må sees i sammenheng med diskursive praksiser. Det er i dette perspektivet 

ikke kun diskurser som konstruerer preferanser og forståelse av landskap, subjekter er også 

viktige aktører i konstitueringen av forståelsen av landskap. For å utfylle den 

diskursteoretiske tilnærmingen skal jeg nå gå videre til teorier om hvordan individuell 

erfaring og landskapspraksis har betydning for forståelsen av landskap. 

  

2.3 Landskapet som sosial praksis og kroppslig erfaring 
”In normal vision (…) I direct my gaze upon a sector of the landscape, which comes 
to life and is disclosed, while the other objects recede into the periphery and become 
dormant, while, however, not ceasing to be there” (Merleau-Ponty, 1962: 68). 

 

Et økende fokus på landskapsforståelse som forankret i individet gjorde at flere geografer fra 

1990-tallet og utover 2000-tallet begynte å ta fram fenomenologiske teorier. Fenomenologi er 
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et svært omfattende begrep som har blitt utviklet i flere ofte motstridende retninger (Gregory, 

2000). Essensen i begrepet er en avvisning av det kartesianske skillet mellom kroppen og 

verden og det tenkende subjektet. Verden må forstås gjennom vår kroppslige forankring til 

den og veien til kunnskap går derfor gjennom individet. Fokuset på individet som en 

kroppslig forankret del av sin omverden gjør fenomenologien relevant for forståelse av 

landskap. På den annen side er det nettopp fenomenologiens individualistiske fokus som er 

bakgrunnen for mye av kritikken som er blitt rettet mot fenomenologiens verdensforståelse. 

Den fenomenologiske tilnærmingen til landskap bygger hovedsakelig på filosofen 

Merleau-Pontys arbeid om the phenomenology of perception, eller oppfattelsens 

fenomenologi som det kan kalles på norsk. Hans videreutvikling av fenomenologiske 

konsepter som sanselig oppfattelse, praksis og væren-i-verden har gitt nye perspektiver på 

landskapsforståelse. Videre skal jeg nå redegjøre for Merleau-Pontys fenomenologiske 

teorier og hvordan hans tilnærming til fenomenologi har påvirket studier av landskap. 

 

2.3.1 Fenomenologi 
Spørsmålet om hva fenomenologi er har ingen entydige svar til tross for at et århundre har 

gått siden filosofen Edmund Husserl introduserte fenomenologien som filosofisk konsept 

(Merleau-Ponty, 1962, Wylie, 2007). Husserl peker på hvordan vestlig vitenskapspraksis 

forutsetter at det finnes en ekstern, objektiv virkelighet som vi kan få kunnskap om gjennom 

nøyaktige målinger og observasjoner (Wylie, 2007). Særlig stor innflytelse har den 

kartesianske spectatorial epistemology som, slik jeg tidlige har nevnt, har hatt sterk 

innflytelse på menneskets forståelse av landskap opp igjennom historien. Husserl la 

grunnlaget for den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty og hans omfattende 

fenomenologiske teorier. 

Wylie beskriver Merleau-Pontys arbeid som grunnleggende anti-kartesiansk fordi han 

utfordrer vektleggingen av sinnet, refleksjonen og kognitiv representasjon. Han vender heller 

oppmerksomheten mot den kroppslige naturen til menneskelig eksistens og ervervelsen av 

kunnskap gjennom erfaring og oppfatning av verden, det som blir kalt individets livsverden.  

Merelau-Ponty snakker om kroppens pre-objective view (Merleau-Ponty, 1962) og 

mener med det at subjektet gjennom kroppen er fysisk forankret til omverdenen som 

oppfattes gjennom sanser og reflekser forutfor, og til en viss grad uavhengig av, bevisste 

tanker og agendaer. Denne forutfor-bevisste kroppslige forankringen i verden er for Merleau-
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Ponty kjernen i det fenomenologiske begrepet being-in-the-world eller væren-i-verden. ” (…) 

man is in the world, and only in the world does he know himself” (Merleau-Ponty, 1962: xi). 

Det forutsettes at verden eksisterer forut for refleksjonen, og får mening gjennom vår 

kroppslige, sanselige oppfattelse av den. Her skiller fenomenologien seg fra diskursteorien. 

Innenfor sosialkonstruktivismen forutsettes det også at verden finnes materielt, men den får 

mening først innenfor en diskurs. I et diskursperspektiv finnes det ikke universelle sannheter 

fordi individets oppfattelse av verden avhengig av en delt diskursivt konstituert kontekst.  

I et fenomenologisk perspektiv er det den individuelle livsverden som påvirker 

opplevelsen av verden, men det innebærer likevel ikke at det finnes en universell sannhet som 

er tilgjengelig for alle individer. I stedet kan en innenfor fenomenologien snakke om utallige 

personlige sannheter og ulik organisering av kunnskap ut ifra levd erfaring (Martínez-Ávila 

og Smiraglia, 2013).  

Merleau-Pontys utgangspunkt er at kroppen er kunnskapens fundamentet og kanal og 

ikke noe en må frigjøre seg fra for å få sann kunnskap. Den er forutsetningen og konteksten 

for all bevissthet om, og opplevelse av, verden. Merleau-Ponty snakker om et kropps-subjekt, 

hvor selvet og kroppen er uatskillelige. I følge Merleau-Ponty er den kartesianske løsrivelsen 

av sinnet fra kroppen en umulighet. Kroppen kan i fenomenologien ikke forstås som et objekt 

adskilt fra vårt bevisste subjekt, eller som et instrument til selvets disposisjon (Wylie, 2007).  

For å forstå fenomenologiens rolle i landskapsstudier må en altså rette blikket tilbake 

til arven fra den kartesianske filosofien. Ideen om sinnets adskillelse fra den fysiske verden, 

og betraktningen som sinnets nøkkel til kunnskap om den ytre verden lever videre i hvordan 

vi snakker om landskap. Innenfor fenomenologisk tilnærming til landskap ønsker en å endre 

denne måten å forstå landskap på.  

Wylie trekker fram hvordan forbindelsen mellom det visuelle og kunnskap også 

tydelig viser seg i språket gjennom visuelle metaforer, for eksempel metaforen å rette blikket 

som jeg selv brukte i forrige avsnitt. Når vi snakker om vår mening og forståelse snakker vi 

ofte om vårt synspunkt og perspektiv. Vi spør om andres syn på en sak, og sier at vi ser hva 

de mener om vi er enige. Om vi forstår hvordan ting fungerer ser vi det store bildet, men det 

som er irrelevant er ikke inne i bildet i det hele tatt. Vi snakker om å få et overblikk, ha 

oversikt og se sammenhengen. Dersom vi ikke klarer dette må vi ta et steg tilbake og se ting i 

perspektiv. Slike visuelle metaforer er dypt forankret i språket og de fleste av oss tar dem for 

gitt. I følge Wylie vitner språket om at vi definerer menneskelig eksistens som visuelt 

løsrevet fra verden. Vi forholder oss ikke til verden gjennom vår væren i den, snarere 

gjennom vårt distanserte syn på den (Wylie, 2007). Det er denne kartesianske dualismen 
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mellom subjekt og omverden, som blir tatt for gitt i mye vestlig tenking, fenomenologien 

utfordrer (Wylie, 2007). Fenomenologiens agenda er å vise at det kartesianske perspektivet 

ikke evner å beskrive den virkelige menneskelige opplevelsen av verden.  

 
”(…) rather than a mind and a body, man is a mind with a body, a being who can 
only get the truth of things because its body is, as it were, embedded in those things” 
(Merleau-Ponty, 2004: 56). 

 

I stedet for å fokusere på de sosiale, historiske, økonomiske og politiske strukturene som 

påvirker et landskap vil en fenomenologisk tilnærming til landskap fokusere på individenes 

oppfattelse av landskap både gjennom betraktningen, men også gjennom andre sanser og 

kroppslig praksis. 

 

2.3.2 Tilnærminger til landskap som livsverden 
”Let me begin by explaning what the landscape is not. It is not ”land”, it is not 
”nature” and it is not ”space” (Ingold, 2000: 190). 

 

Slik starter antropologen Tim Ingold sin diskusjon av sitt fenomenologiske landskapsbegrep. 

Å forstå landskap i et fenomenologisk perspektiv vil altså innebære å se landskap som noe 

nært vi er kroppslig forankret til, heller enn et distansert bakteppe. Landskapsfenomenologien 

er kritisk til forståelsen av landskap som way of seeing, som tekst eller som diskursiv 

konstruksjon (Wylie, 2007). Kritikken retter seg mot det de mener er et kunstig skille mellom 

abstrakt kultur og fysisk natur, og mellom kroppsliggjøring og subjektivitet i strukturalistiske 

og sosialkonstruktivistiske tilnærminger til landskap.  

Diskursteoriens ensidige fokus på mening og det abstrakte bringer naturen til taushet 

og mister landskapets materialitet av synet. Det fysiske landskapet kan ikke kun behandles 

som kontekst og fenomenologien legger derfor vekt på den direkte kroppslige kontakten med, 

og erfaringen av, landskapet (Wylie, 2007).  

 
”The world is not an object such that I have in my possession the law of its making; it 
is the natural setting of, and field for, all my thoughts and all my explicit perceptions” 
(Merleau-Ponty, 1962: xi). 

 

Dette innebærer ikke å vende tilbake til empiriske tilnærminger til landskap og ideen om en 

nøytral fysisk virkelighet som er objektivt tilgjengelig gjennom sansene. Det er tvert imot en 
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anerkjennelse av at individuelle forutsetninger, og fysisk tilstedeværelse påvirker hvordan vi 

opplever landskapet.  

Innen landskapsforskningen har særlig teoretikere som John Wylie og Tim Ingold 

kommet med betydelige bidrag til en fenomenologisk forståelse av landskapet. Som grunnlag 

for landskapsfenomenologi er Merleau-Pontys arbeid som nevnt særlig viktige. I sitt arbeid 

vender Merleau-Ponty stadig tilbake til betraktningen og kroppen som sammenvevde 

konsept. Han er, som Wylie sier det, kroppens fremste filosof og her ligger og hans relevans 

for landskapsgeografien (Wylie, 2007).  

”When I do concentrate my eyes on it, I become anchored in it (…)” (Merleau-Ponty, 

1962: 67). Sitatet handler om hvordan blikket gjennom å fokusere på et objekt eller en del av 

et landskap forankrer kroppen til det en ser. Dette illustrerer hvordan Merleau-Pontys knytter 

landskapets fremste karakter, det visuelle, til det kroppslige og slik slipper til andre elementer 

i landskapsopplevelsen som det har vært lite fokus på. Landskap blir i fenomenologisk 

perspektiv ikke lenger en betraktningsmåte, eller way of seeing, men uttrykker i seg selv 

væren-i-verden ved å være en arena for deltakelse og tilstedeværelse.  

Landskap er livsverden, vi lever i landskapet, vi ser ikke bare på det, vi hører, lukter 

og sanser det. Mennesket er forankret i den synlige verden gjennom vår kropp. Vårt blikk og 

perspektiv er uløselig knyttet til kroppens posisjon i landskapet og vår betraktninger derfor 

nødvendigvis i landskapet, ikke utenfor. Fenomenologiens konseptualisering av selvet, 

kroppen og verden muliggjør derfor en ny definisjon av landskap både som begrep og 

konsept (Wylie, 2007). 

Merleu-Pontys analyse plasserer ikke bare selvet i kroppen og kroppen i landskapet, 

han redefinerer betraktningen i seg selv som kroppslig. Selvet og landskapet er sammenvevd, 

men også i et spenningsforhold i landskapsfenomenologien. Selvet er både en del av 

landskapet som kan betraktes, men det er også et subjekt som betrakter landskapet. Vi kan 

ikke se noe uten å separere oss fra det. Forholdet mellom selvet og landskapet innebærer 

derfor både separasjon og sammensmelting. Landskap er i dette perspektivet ikke en 

karteisansk way of seeing, men noe en ser med. ”When I look, I see with landscape. I am 

neither looking at it, nor staightforwardly placed inside it” (Wylie, 2007: 152). 

Landskapsfenomenologien endrer tilnærmingen til landskap fra å vite/se til å være/leve, fra 

kartesiansk epistemologi til fenomenologisk ontologi. Selvet opplever ikke landskapet kun 

gjennom å projisere mening i det, gjennom kroppslig praksis isenesetter det seg selv i 

landskapet (Wylie, 2007). 
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Tim Ingold peker videre på det han ser som problematisk ved landskap som en 

symbolsk representasjon og way of seeing, nemlig at det innebærer en separasjon av 

representasjon med kulturell mening på den ene siden som kan projiseres på det fysiske 

området uten mening i seg selv på den andre siden. Dette skillet mellom kultur og natur er til 

stede i mye akademisk arbeid på flere felt, men er særlig kritisk innenfor fag som geografi og 

antropologi. Konsekvensene av et slikt skille, mener Ingold, er at landskapsbegrepet er 

’plaget’ av motsetningen mellom det naturalistiske synet på landskap som et nøytralt 

bakteppe, og det kulturalistiske synet på landskap som kognitivt og symbolsk. (Ingold, 2000) 

Denne tanken om et skille mellom natur og kultur hviler på kartesiansk dualisme og 

Ingold mener at noe ved menneskets forhold til naturen ikke blir fanget opp av dette 

perspektivet. Han forsøkte dermed komme fram til en ny måte å tenke rundt forholdet 

mellom mennesker og andre levende organismer og deres omgivelser. 

Ingold introduserer derfor the dwelling perspective som alternativ til både det 

naturalistiske og det kulturalistiske synet på landskap. The dwelling perspective viser til 

tidligere generasjoners liv og virke i landskapet og hvordan landskapet derigjennom har blitt 

påvirket av mennesker som har bebodd, eller dwelt within, området opp gjennom historien. 

Generasjoner av beboere har etterlatt seg noe av seg selv i landskapet og det er disse sporene 

landskap består av (Ingold, 2000). Ingold er altså opptatt av arkeologiske perspektiv som han 

mener må slås sammen med sosiokulturelle perspektiv for å forstå landskap. Han påpeker at 

menneskes liv er en prosess som innebærer tidens gang, og denne livsprosessen er også en 

lanskapsformende prosess som setter spor i landskap bebodd av mennesker (2000: 189). 

Dette er det han kaller landskapets temporalitet. Å oppleve et landskap innebærer i dette 

perspektivet også erindring, å huske på tidligere generasjoners liv gjennom oppfattelsen av 

fysiske spor i landskapet med historisk lesbarhet.  

 

2.3.3 Landskapspraksis 
Landskapet temporalitet og historie er sammenvevd i erfaringene til individer som gjennom 

aktiviteter viderefører den sosiale verden som prosess (Ingold, 2000). Disse aktivitetene kan 

kalles landskapspraksis og utgjør det Ingold kaller taskscape. Taskscape kan forstås som et 

mønster av alle aktiviteter i et landskap. Landskapselementer som resultat av ulike aktiviteter 

etterlater seg solide spor som kan oppfattes lenge etter at aktiviteten som formet dem er 

avsluttet. Landskapselementer kan derfor forstås som ”kollapsede aktiviteter” og landskapet 



 25 

som helhet kan sees som taskscape i fysisk form, et mønster av aktiviteter som har 

”kollapset” til ulike landskapselementer (Ingold, 2000).  

 Gunhild Setten er opptatt av at landskapspraksis har en sterk kroppslig forankring og 

derfor oppleves som naturgitt for individet (Setten, 2005). Landskapspraksis er avhengig av 

kunnskap, og denne er forankret og bundet i det spesifikke stedet. Denne kunnskapen er ikke 

nødvendigvis blitt eksplisitt formulert og videreført, den er erfart og slik blir den internalisert 

i individet og kommer til utrykk i landskapspraksisen. Å skille ut og beskrive egen 

landskapspraksis og tilhørende kunnskap er likevel vanskelig fordi den er lært gjennom å 

utføres. Den oppleves som en naturlig del av en selv, som en del av ens identitet. Forståelsen 

av landskap må derfor forankres i landskapspraksis som a way of knowing, altså kunnskap 

som kommer fra interaksjonen med det fysiske landområdet (Setten, 2005). Individets 

kunnskap om landskapet produserer landskapspraksis, men kunnskapen blir og produsert 

gjennom landskapspraksisen. 

Kunnskapen skapes gjennom en rekke relasjoner mellom mennesker og binder 

sammen fortid og nåtid. En relaterer seg til landskapet gjennom en væren i verden som er 

situert, kontekstualisert og som utgjør et personlig narrativ. Dette påvirker også hvilke 

landskapselementer individer tillegger verdi. Landskapspraksis er derfor knyttet til 

oppfattelse av landskapsverdier (Busck, 2002). Linjene til tidligere generasjoner skaper 

identitet og tilhørighet. De fysiske og symbolske sporene i landskapet etter tidligere tiders 

bruk kan derfor oppleves som personlige (Setten, 2005). Kulturarven i landskapet produseres 

av dagligdagse aktiviteter og er derfor også en praktisert arv. Praksisen skjer i nåtid, men er 

samtidig bundet både til framtid og fortid. Disse aktivitetene som utgjør et taskscape 

opphører altså ikke. Et av de viktigste poengene til Ingold er derfor nettopp at ”the landscape 

is never complete.” (Ingold, 2000: 199) 

En forståelse av landskapets forankring i livsverdenen innebærer også en forståelse av 

at landskap som idéfenomen, altså fenomenets abstrakte mening, er forankret i det fysiske 

landskapet. Landskap som idéfenomen og materialitet er plassert i en romlig virkelighet. 

Landskapet som ide fremtrer derfor fra det fysiske området idet landskapet tillegges mening 

av individene som oppfatter det.  

Landskapsfenomenologien kan kritiseres for å overse de sosiale, historiske, 

økonomiske og politiske strukturene som påvirker individet (Wylie, 2007). Det er likevel 

mulig å forstå landskap som noe som får mening både gjennom diskurser og gjennom 

individuelle landskapspraksiser. Forståelsen av landskap som forankret i individets 

livsverden, kroppslige erfaring og landskapspraksis kan resultere i en normativ antakelse om 
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at det er individene som lever i landskapet som har ”riktig” oppfattelse av det. 

Kombinasjonen av teoriene kan gi en bedre forståelse av hvordan kunnskap produseres i et 

samspill mellom diskursive strukturer og individer og slik forhandler opplevelsen av sannhet. 

Dette gir et godt grunnlag for å forstå hvordan ulike oppfatninger av landskap kan komme i 

konflikt. Videre skal jeg se på hvordan disse to teoretiske retningene kan kombineres og 

utfylle hverandre. 

 

2.4 Diskursanalyse i et fenomenologisk rammeverk 
Landskapet og vi mennesker eksisterer i en kulturell kontekst, en kontekst med strukturer 

som påvirker hvordan vi gir mening til verden rundt oss. Samtidig befinner vi oss i det 

fysiske landskapet. Vi sanser det med alle våre sanser, ikke bare med synet. Vi forholder oss 

til vår livsverden, omgivelsene rundt oss og vårt kulturelt lærte syn på landskapet. Disse er 

gjensidig forsterkende. De kulturelle strukturene utgjør en kontekst, en diskurs som påvirker 

individets fortolkning av sin omverden, men denne må igjen virke gjennom individene for å 

kunne opprettholdes.  

Den diskursive konteksten er en del av vår livsverden, men fordi den kan sies å 

filtreres gjennom individuelle, sosiale praksiser slik som landskapspraksis kommer 

diskursene ulikt til uttrykk. Nettopp dette anerkjennes innenfor kritisk diskursanalyse 

gjennom teorien om at diskurser både konstituerer og blir konstituert av aktørene.  

Det ontologiske spørsmålet hva er et landskap fikk nye svar etter den kulturelle 

vending og i dagens samfunnsvitenskapelig kontekst forstås ofte landskap som noe fysisk 

som trer fram som idé gjennom å bli tillagt mening. På den annen side illustrerer det 

epistemologiske spørsmålet hvordan dannes vår forståelse av et landskap et skille mellom 

diskursteori og fenomenologiske perspektiv som ulike retninger i landskapsstudier.  

En utfordring ved å kombinere fenomenologi og diskursanalyse er at fenomenologi 

har blitt kritisert for å legge til grunn at det finnes en universell sannhet, en essensialisme 

sosialkonstruktivismen sterkt avviser (Martínez-Ávila og Smiraglia, 2013). Fenomenologien 

har imidlertid blitt utviklet og fenomenologiske tilnærminger kan også bygge på et ontologisk 

utgangspunkt om at det ikke finnes én, men mange personlige sannheter. Fenomenologi og 

diskursteori har riktignok ulike epistemologiske ståsted når det gjelder hvordan vår 

oppfattelse av, og kunnskap om, verden formes. Selv om retningene bygger på til dels ulik 

epistemologi vil det at retningene deler ontologisk utgangspunkt, ved at ingen av retningene 
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legger til grunn eksistensen av universelle sannheter, gjøre det mulig å bygge på begge de 

teoretiske utgangspunktene. (Martínez-Ávila og Smiraglia, 2013).  

Ved å kombinere fenomenologiens konseptualisering av sosial praksis og 

diskursteoriens forståelse av diskursive strukturer kan en la teoriene utfylle hverandre slik 

kritisk diskursteori foreslår. Gjennom å skille mellom det diskursive og det ikke-diskursive 

kan en nettopp trekke på andre sosiale teorier som fenomenologi uten å lage et essensialistisk 

skille (Jørgensen og Phillips, 2002). Ved å sette diskursanalysen inn i et fenomenologisk 

rammeverk kan teoriene berike hverandre og overvinne svakheter de har hver for seg 

(Martínez-Ávila og Smiraglia, 2013). 

 

2.4.1 Reforhandling av diskurser i møtet med aktører 
I følge Daniel Matínez-Ávila og Richard Smiraglia representerer fenomenologi og 

diskursteori to ulike, men ikke motstridende analytiske mål (2013). Diskursanalyse kan 

avdekke ubalanse i maktrelasjoner og strukturer som ekskluderer eller legitimerer visse 

kunnskapskonstruksjoner, mens fenomenologisk analyse viser hvordan individers 

kunnskapsproduksjon skjer gjennom episoder i deres liv og avhenger av levd erfaring og 

oppfattelse i øyeblikket.  

En kombinasjon av disse to forståelsene av kunnskapsproduksjon vil kunne gi en 

bredere forståelse av hvordan diskursivt konstruert kunnskap kommer til uttrykk, utfordres og 

reforhandles. Mens fenomenologiske perspektiver kan brukes til å studere hvordan konsepter 

konstrueres på individnivå gjennom levd erfaring, kan diskursteoretiske perspektiver brukes 

komplementært til å vise forholdet mellom individer, strukturelt konstruerte konsepter og 

institusjoner som legitimerer enkelte konsept over andre (Martínez-Ávila og Smiraglia, 

2013).  

 Å sette diskursanalyse inn i et fenomenologisk rammeverk kan også gi en bedre 

forståelse av rollen tillit har i produksjonen av kunnskap og sannhet. Carolan og Bell 

kombinerer de to teoriene for å forstå hvordan oppfattelsen av sannheter i diskusjoner om 

miljøspørsmål oppstår (2003). Deres poeng er at hva en ser som sant henger sammen med 

hvem en stoler på. Opplevelse av sannhet kan altså ikke eksistere uten tillit. Vi godtar visse 

sannheter fordi vi stoler på andre mennesker. Dette er særlig relevant for diskusjoner om 

miljøspørsmål siden dette ofte innebærer abstrakte tema. Som individer har vi ingen mulighet 

til verifisere påstandene om for eksempel endringer i økosystem gjennom fysisk, kroppslig 

sansing, vi må stole på de vitenskapelige metodene og de som utfører undersøkelsene. Tillit 
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avhenger slik av sosiale prosesser som maktrelasjoner og kunnskapsfelt (Carolan og Bell, 

2003). 

Det er her aktører og fenomenologiske konsepter kommer inn som en viktig faktor. 

For å godta noe som sant må vi ha tillit til andre menneskers oppfattelse, men også tillit til 

oss selv og at våre kroppslige erfaringer er til å stole på. Uten denne tilliten ville det oppstått 

en såkalt ontologisk krise, hvis vi ikke kan være sikker på at det vi oppfatter faktisk eksisterer 

ville ikke noe gi mening. Uten denne fenomenologiske tilliten til vår livsverden, såkalt 

ontologisk sikkerhet, ville verden, som Carolan og Bell påpeker, ramlet sammen (2003). 

For å sette denne debatten inn i et diskursivt og fenomenologisk rammeverk tar 

Carolan og Bell utgangspunkt i Foucaults makt/kunnskap- begrep, altså at kunnskap 

forutsetter og konstituerer maktrelasjoner samtidig som maktrelasjoner forutsetter og 

konstituerer kunnskapsfelt. Denne forståelsen tar de så ett steg videre ved å inkludere 

identitet. Ved å i stedet snakke om makt/kunnskap/identitet anerkjennes aktører og sosiale 

relasjoner, ikke bare som produsert av diskursene, men også som produsenter av diskurser. 

”Who we are depends on what we know, and who we know depends on what we are” 

(Carolan og Bell, 2003: 229). Denne toveis konstitueringen av diskurs og aktør finner vi igjen 

i kritisk diskursanalyse der diskurs blir forstått som både konstituerende og konstituert.  

For å forstå rådende diskurser må en derfor ikke bare identifisere hvilket 

makt/kunnskaps-system det er snakk om, men hvem sitt makt/kunnskaps-system. Hvem 

konstituerer diskursen, er det forskere, økonomer, miljøvernere osv. Kunnskap er ikke 

nødvendigvis sannhet, kunnskap er oss menneskene og de sosiale relasjonene den er basert på 

(Carolan og Bell, 2003). Det individuelle innenfor det strukturelle må derfor tas med i 

betraktningen for å forklare hvordan endringer kan skje i forhandlingsrommet som oppstår i 

spenningen mellom individ og diskurs. 

Konstitueringen av sosiale relasjoner foregår gjennom det de kaller moments of 

phenomenological challenge, eller episoder hvor det fenomenologiske utfordrer det 

diskursive (Carolan og Bell, 2003). Med andre ord vil en spesifikk hendelse eller episode, 

slik som en debatt om vindparkutbygging, utfordre og reforhandle eksisterende diskursive 

kunnskapsrelasjoner og konvensjoner, slik at muligheten for nye systemer for kunnskap, 

makt og tillit kan oppstå. 

Slik veves det fenomenologiske og det diskursive sammen for å gi en bredere 

forståelse av hvordan virkeligheten vi befinner oss i og gjør tilgjengelig gjennom 

refleksjonen er formet av sosiale, historiske, økonomiske og politiske strukturer, men likevel 

kan reforhandles. Vår livsverden er konstruert av disse diskursive strukturene, men 
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individuelle faktorer som sosial praksis, identitet og erfaringer vil påvirke hvordan vi 

forholder oss til vår omverden. Individuell kroppslig erfaring kan slik forstås som et filter den 

diskursivt konstituerte livsverdenen filtreres gjennom. Som subjekter handler og artikulerer vi 

diskurser på ulike måter og utvikler slik de diskursive prosessene. Derfor blir vi på ulik måte 

konstituert av diskurser samtidig som vi konstituerer diskurser ulikt.  

Diskurser blir særlig utfordret gjennom episoder hvor møtet mellom eksisterende 

diskursive konvensjoner og individuelle praksiser kommer i konflikt og slik bryter en tillit 

mellom aktørene. I slike episoder reforhandles konvensjonene og nye tillitsystemer kan 

oppstå. I denne forhandlingen bruker vi våre egne kroppslige erfaringer som referansepunkt i 

møte med konvensjonene og andre subjekter. Slik styres tilliten til de diskursive 

konvensjonene av vår fenomenologiske tillit til egne erfaringer. Dette kan sees som et 

dialektisk forhold mellom diskursivt styrte sosiale konvensjoner og det frie individet med 

sine erfaringer og forestillingsevne. 



 30 

3 Metodologisk rammeverk og forskningsprosess 
 

Valg av metode og forskningsstrategi avhenger av hvilke problemstillinger som skal 

besvares. I følge Ragin og Amoroso (2011) kan forskningsstrategi forstås som en 

sammenkobling av forskningsmål og forskningsmetode. Kvalitative forskningsstrategier er 

særlig egnet til å besvare to grunnleggende spørsmål i samfunnsforskningen: hvordan sosiale 

strukturer blir konstruert, opprettholdt, legitimert og motarbeidet, og hvordan individer 

opplever steder og hendelser (Hay, 2010). 

En kvalitativ tilnærming til mine problemstillinger er mest hensiktsmessig nettopp 

fordi de belyser hvordan forståelse av landskap både formes av sosiale strukturer og 

individuell erfaring. Et grunnleggende mål for samfunnsforskningen er ”å identifisere orden 

og regularitet i det sosiale livets kompleksitet” (Ragin og Amoroso, 2011: 33). Formålet med 

kvalitativ forskning er ofte å nyansere etablert kunnskap og videreutvikle eller utforme ny 

teori. I dette kapittelet skal jeg belyse de metodologiske valgene jeg har gjort i arbeidet med 

masterprosjektet. 

 

3.1 Tilnærming til tema og valg av case 
Kvalitativ forskning tar ofte utgangspunkt i ett eller flere case som skal studeres og eventuelt 

sammenlignes. Hva som kan defineres som et case varierer avhengig av konteksten 

forskningsprosjektet utgjør. Ragin og Amoroso viser at et fenomen defineres som et case når 

det er et tilfelle av, eller sagt på engelsk, a case of en større kategori av fenomener. Caset 

utgjør i så måte en ramme for det enkelte forskningsprosjekt som et tilfelle som kan si noe 

om en mer generell kategori (Ragin og Amoroso, 2011).  

Da jeg begynte arbeidet med masterprosjektet hadde jeg lite kunnskap om Lista og 

landskapet der. Min inngang til tema var interessen for hvordan vindkraftutbyggingens 

landskapsvirkninger ofte skaper konflikter hvor svært ulike syn på landskap kommer til syne. 

Gjennom et møte med ansatte ved Riksantikvaren fikk jeg innspill til hvordan jeg kunne 

tilnærme meg landskap som tema og ved å lese tidligere forskning kom jeg over Lista som et 

interessant case hvor en vindpark hadde kommet i konflikt med et konkret tiltak knyttet til 

landskapsforvaltning, prosjektet Utvalgte kulturlandskap. Dette gjorde meg nysgjerrig på 

hvordan disse to strukturelle landskapsforståelsene ble reflektert hos lokale aktører.  
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I forkant av feltarbeidet bestemte jeg meg for å starte med en bred tilnærming til tema 

og se hvilke ”stier” det ville bli naturlig å følge underveis i arbeidet med datainnsamlingen. 

Da jeg dro på feltarbeid hadde jeg lest om Lista for å få en idé om hvilke lokale 

landskapspraksiser som gjorde seg gjeldenende der, for slik å kunne orientere meg bedre med 

tanke på utvalg av informanter. Likevel gjorde jeg meg noen erfaringer underveis i 

feltarbeidet og arbeidet med oppgavens teoretiske grunnlag, og spisset derfor tema og 

problemstilling i tråd med dette. Analysen bygger i så måte på en førforståelse av tema som 

jeg tilegnet meg i forkant av, og under feltarbeidet gjennom å ha satt meg inn i teorier om 

landskap og tidligere studier. 

 

3.2 Metodologisk rammeverk og metodevalg 
For å forstå hvordan forvaltningens syn på landskap reflekteres i lokale landskapspraksiser på 

Lista, vil jeg forsøke å knytte sammen det individuelle og det strukturelle gjennom å se på 

forvaltningsdiskurser i møte med lokale landskapspraksiser. Landskapspraksis henger 

sammen med hvordan en forstår og snakker om landskapet, altså diskursiv praksis. Samtidig 

henger landskapspraksis også sammen med sosial praksis knyttet til individuelle erfaringer og 

opplevelse av egen livsverden. Ved å skape et analytisk heller enn et empirisk skille mellom 

den diskursive konteksten og aktørenes praksis i sin livsverden, kan ulike metoder brukes for 

å forstå henholdsvis det strukturelle og det individuelle. 

 I denne oppgaven vil jeg analysere de strukturelle betingelsene for ulike oppfatninger 

av Listalandskapet gjennom å anvende diskursanalyse. For å analysere individuelle 

opplevelser av Listalandskapet vil jeg anvende fenomenologiens tilnærming til subjektive 

opplevelser og erfaringer. Ved å til slutt kombinere disse tilnærmingene er målet å oppnå en 

bredere forståelse av hvordan samspillet mellom diskursive strukturer og individuelle 

erfaringer skaper vår forståelse av landskap. 

 

3.2.1 Å forstå det strukturelle: Diskursanalyse som metode 
Diskursanalyse er ikke kun en analysemetode, men en metodologisk og teoretisk helhet. 

Diskursbegrepet viser til teoretiske modeller som presentert i teorikapittelet samt 

metodologiske retningslinjer og analyseteknikker (Jørgensen og Phillips, 2002). Ulike 

diskursteoretiske retninger har utviklet ulike metodologiske verktøy for diskursanalyse. 

Videre skal jeg presentere relevante analytiske begrep og konseptualiseringer jeg vil bruke i 

min diskursanalyse. 
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Ernesto Laclau og Chantal Mouffe har i sin diskursteori utviklet et begrepsapparat 

som er nyttig for å analysere hvordan mening skapes innenfor diskurser (Jørgensen og 

Phillips, 2002). Jeg skal her redegjøre for begreper jeg har brukt i min diskursanalyse. Alle 

tegn innenfor en diskurs kan kalles momenter. Momentenes mening fastsettes gjennom deres 

differensierte posisjoner i forhold til hverandre. (Jørgensen og Phillips, 2002) Med et 

landskap som kontekst kan momenter for eksempel være menneskelige konstruksjoner og 

aktivitet, geologiske prosesser, dyreliv og vegetasjon. De ulike momentene utgjør et nett hvor 

punktene får mening gjennom sin relasjon til andre tegn. Dette skjer gjennom å ekskludere 

alle andre mulig meninger dette tegnet kan ha, altså en eksklusjon av andre mulig relasjoner 

tegnet kunne hatt til andre tegn. Alle muligheter som ekskluderes kalles det diskursive felt. I 

det diskursive felt vil det derfor finnes motstridende diskurser som har et annet diskursivt felt 

med alt den utelukker. 

 Her trekker Jørgensen og Phillips (2002) inn begrepet element som er et tegn som 

ikke har én fastsatt mening, men flere meninger. Et tegn er tomt i seg selv og får bare mening 

innenfor en diskurs. Dette skjer gjennom språket ved å relatere tegnet, eller ordet til andre ord 

gjennom artikulering. Diskurser vil gjøre elementene om til momenter, altså gi de en fastsatt 

mening. Slik vil diskursen forsøke å stenge tegnets flytende meningsinnhold. Å låse tegnets 

meningsinnhold slik er likevel i prinsippet umulig og et tegns overgang fra element til 

moment er derfor aldri permanent. Fordi en diskurs alltid kan utfordres og endres av dets 

diskursive felt vil stengningen av tegnes endringspotensial alltid være midlertidig. 

I formasjonen av en diskurs er det enkelte tegn som står fram som særlig definerende 

for diskursen. Disse kalles nodalpunkt og momentene får sin mening gjennom sin relasjon til 

nodalpunktet. På felt med flere motstridende diskurser vil de ulike diskursene fastsette ulike 

meninger til samme nodalpunkt. Det pågår altså en konstant diskursiv kamp mellom ulike 

diskurser om å få definere viktige tegns meningsinnhold og i den konteksten kalles 

nodalpunkt flytende tegn. Nodalpunkt viser altså til tegnets posisjon innenfor en spesifikk 

diskurs, mens flytende tegn viser til tegn som er nodalpunkt innenfor flere diskurser som 

kjemper for å få dominere med sin forståelse av det flytende tegnet.  

Videre skal jeg redegjøre for hvordan grunnleggende premisser i kritisk 

diskursanalyse er vesentlige for min metodologiske tilnærming. I kritisk diskursanalyse er 

diskursiv praksis bare én dimensjon av sosial praksis og begrepet er begrenset til tekst, tale 

og andre symboluttrykk. Andre former for sosial praksis er ikke- diskursive og står i et 

dialektisk forhold til diskursive praksiser (Jørgensen og Phillips, 2002). I kritisk 

diskursanalyse må derfor andre aspekter ved den sosiale virkeligheten analyseres med andre 
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metodologiske tilnærminger enn diskursanalyse. I denne oppgaven ser jeg nettopp på 

hvordan institusjonaliserte diskurser reflekteres i møte med ikke-diskursive sosiale praksiser 

lokalt. For å forstå de sosiale landskapspraksisene og hvordan individene forholder seg til 

diskursene vil jeg bruke fenomenologisk tilnærming som et metodeverktøy i kombinasjon 

med diskursteori. 

 

3.2.2 Å forstå det individuelle: fenomenologisk tilnærming 
Fenomenologisk forskningsmetode tar utgangspunkt i subjektiv opplevelse for å oppnå en 

dypere forståelse av individers erfaringer. Den fenomenologiske analysen fokuseres rundt 

fenomenverdenen slik den oppfattes av aktørene som studeres, mens den ytre verden og den 

strukturelle konteksten kommer i bakgrunnen (Thagaard, 2009).  

I kvalitativ forskning står fenomenologi for ”en interesse for å forstå sosiale 

fenomener ut ifra aktørers egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av 

informantene (…)” (Kvale et al., 2009: 45). Det sentrale målet med fenomenologisk analyse 

er altså å beskrive omverdenen slik aktørene som studeres erfarer den. Det er aktørenes egne 

perspektiver som slik skaper grunnlaget for å forstå ulike fenomener. Derfor er 

forskningsintervju en viktig fenomenologisk metode. Formålet med et intervju er nettopp å få 

dyptgående informasjon om hvordan andre mennesker opplever sin virkelighet. 

Den underliggende antakelsen i fenomenologisk metode er at realiteten er slik aktører 

oppfatter at den er. Ved å identifisere felles erfaringer kan en utvikle en mer generell 

forståelse av fenomener (Thagaard, 2009). En fenomenologisk tilnærming til 

kunnskapsproduksjon bygger altså på en ikke- kartesiansk forståelse av at vi får kunnskap om 

verden gjennom vår kroppslige forankring til den fysiske omverden som vi oppfatter på ulike 

måter. 

 

3.2.3 Metodevalg  
I analysens første del skal jeg identifisere ulike syn på landskap i forvaltningen ved å benytte 

diskursanalyse som metodologisk verktøy. Det er flere måter å gjøre diskursanalyse på og 

metoden jeg mener er mest relevant for min analyse er basert på John Dryzeks diskursive 

rammeverk i hans arbeid Environmental Discourses (Dryzek, 2013). 

I andre del av analysen vil jeg trekke de ulike landskapsforståelsene identifisert i 

diskursanalysen ned på lokalt nivå, og se på hvordan lokale aktører oppfatter landskapet de 

lever i og legitimerer holdninger til konflikten mellom vindparken og det utvalgte 
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kulturlandskapet. Innsikten fra diskursanalysen vil representere en konseptualisering av 

konteksten aktørene uttaler seg i, og jeg vil denne andre delen trekke inn en forståelse av det 

individuelle gjennom begrepet landskapspraksiser. I denne delen av analysen vil fokuset være 

den enkelte aktørs livsverden og jeg vil ikke bruke begrepet diskurs om den enkelte aktørs 

oppfatninger. Et fenomenologisk perspektiv og semistrukturerte intervjuer som metode er 

godt egnet for å forstå aktørers opplevelse av landskap og holdninger til landskapsendringer. 

I tredje og siste del av analysen vil jeg knytte aktørenes landskapssyn til de diskursive 

meningssystemene om landskap jeg fant i første del av analysen. Jeg skal avslutningsvis se på 

hvordan møtet mellom forvaltningsdiskurser og lokale praksiser farger forholdet mellom 

forvaltningen og lokale aktører. 

Å kombinere elementer fra ulike tilnærminger kaller Jørgensen og Phillips 

multiperspectival, eller fler-perspektivanalyse, og de anerkjenner videre hvordan det å 

kombinere ulike perspektiv, både diskursive og ikke-diskursive, kan skape en bredere 

forståelse av et fenomen (2002). En betingelse her er likevel at utvelgelsen av de 

metodologiske verktøyene må være veloverveid for å kunne oppnå en helhetlig tilnærming 

med konsepter som utfyller og ikke motsier hverandre. 

 

3.3 Datainnsamling 
Datagrunnlaget i min oppgave er todelt. Datagrunnlaget for diskursanalysen er dokumenter 

og institusjoners nettsider. Når det gjelder analysen av landskapspraksiser er datagrunnlaget 

intervju i felt som kan forstås som en fenomenologisk metode. Til tross for at 

innsamlingsprosessen knyttet til disse to datatypene er svært ulike kan alt datagrunnlaget mitt 

forstås som utsagn gjort om til tekst og analyseres deretter. Videre skal jeg nå redegjøre for 

prosessen med datainnsamling, utfordringer jeg møtte og valg jeg tok.  

 

3.3.1 Intervju og feltarbeid 
En fenomenologisk forståelse av landskap handler om å forstå hvordan aktører gir mening til 

landskapet de lever i. En fenomenologisk tilnærming gir innblikk i aktørers livsverden og har 

relevans for det Kvale og Brinkmann kaller forståelsesformen i et kvalitativt 

forskningsintervju. For å gjøre intervjuer reiste jeg på feltarbeid til Lista. 

Begrepet feltarbeid brukes ofte om prosessen der forskeren reiser til det miljøet som 

er konteksten for det som skal studeres. For å kunne forstå de ulike landskapspraksisene på 

best mulig måte var det vesentlig at jeg selv dro til Lista for å se og oppleve landskapet 
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direkte. Muligheten for å observere menneskers handlinger, hendelser og et steds fysiske 

miljø, er et av hovedelementene i det å gjøre et case studie (Yin, 2012). Jeg fikk være med 

representanter fra fylket og kommunen på befaring med grunneiere i et verneområde. 

Gjennom en slik anledning til deltakende observasjon fikk jeg et innblikk i samarbeidet 

mellom forvaltningen, kommune og grunneier i landskapsforvaltningen. 

I løpet av feltarbeidet gjennomførte jeg semistrukturerte intervjuer med representanter 

for ulike landskapspraksiser på Lista. Et semistrukturert intervju med fokus på livsverden er 

nyttig for å innhente aktørers egne beskrivelser og fortolkninger av meningen med 

fenomenene som beskrives (Kvale et al., 2009). Intervjuet tar ofte form som en samtale rundt 

bestemte tema. Det er ikke en åpen samtale, eller et lukket spørreskjema, men gir rom for å 

tilpasse samtalen og spørsmålene etter informantens svar innenfor fastsatte rammer. Temaet 

for intervjuet er aktørenes livsverden og har som formål å fortolke meningen i aktørenes 

uttalelser. Ved å gå i dybden og innhente kvalitativ kunnskap kan en få fram nyanserte 

beskrivelser av ulike sider av livsverdenen (Kvale et al., 2009). 

 

3.3.2 Utvalg og kontakt med informanter 
I forkant av feltarbeidet hadde jeg et møte med en ansatt ved Landbruksdirektoratet som 

kjenner til Vest- Lista for å få en bedre oversikt over feltområdet. Jeg fikk der gode innspill 

om aktuelle kontaktpersoner hos Fylkesmannen og i kommunen som det ville være relevant å 

snakke med. Jeg fikk også dannet meg et bilde av hvilke lokale interessegrupper det ville 

være aktuelt å snakke med. I første omgang var utvalget et strategisk utvalg, altså basert på 

informantenes egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske for å svare på 

problemstillingen (Thagaard, 2009). I tillegg til representanter for relevante lokale og 

regionale myndigheter bestod utvalget av aktører med tilknytting til bruksinteresser som 

landbruk, friluftsliv og turisme, naturvern og kunst. Hensikten med dette utvalget var å danne 

meg et bredt bilde av ulike landskapspraksiser på Lista. 

 Noen uker før jeg skulle dra til Lista kontaktet jeg de aktuelle informantene per e-post 

og telefon og fikk avtalt intervjuene. Ikke alle jeg kontaktet svarte, men da det var klart for 

avreise hadde jeg avtale om åtte intervju hvorav ett av intervjuene var med to informanter. 

Underveis i feltarbeidet ble jeg av flere av informantene anbefalt å snakke med andre aktuelle 

aktører som jeg videre kontaktet. Å gjøre utvalg gjennom en slik snøballmetode innebærer at 

informanter jeg har kontaktet på bakgrunn deres relevans for prosjektet setter meg videre i 
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kontakt med andre med relevans. I løpet av feltarbeidet førte dette til at jeg kunne 

gjennomførte ytterligere to intervjuer, hvorav nok ett intervju var med to informanter.  

 Etter feltarbeidet ble det klart for meg at jeg manglet et svært vesentlig perspektiv, 

nemlig grunneierperspektivet. Gjennom noen av aktørene jeg hadde intervjuet fikk jeg 

forslag til grunneiere det var relevant å snakke med. Det hadde vært vanskelig for meg som 

en utenforstående, uten kjennskap til stedet og lokale forhold å finne fram til disse aktørene 

på forhånd. I etterkant av feltarbeidet intervjuet jeg to grunneiere over telefon. Totalt 

intervjuet jeg tretten informanter fordelt på tre grupper: Lokale informanter, kommunale 

informanter og representanter fra forvaltningen på fylkesnivå. 

 

Tabell 1: Oversikt over informanter 

 

Dato for intervju 

Lokale informanter og informanter i 

kommuneadministrasjonen 

 

Rolle 

14.03.15 Lokal informant 1 Kunst og kulturinteresser 

14.03.15 Lokal informant 2 Landbruksinteresser 

16.03.15 Lokal informant 3 Museum og 

formidlingsinteresser 

16.03.15 Lokal informant 4 Friluftsinteresser 

27.03.15 (telefonintervju) Lokal informant 5 Aktiv i motstanden mot 

vindparken 

24.07.15 Lokal informant 6 Grunneier innenfor utvalgt 

kulturlandskap 

24.07.15 Lokal informant 7 Grunneier innenfor utvalgt 

kulturlandskap 

26.03.15 (telefonintervju) Lokal informant 8 Grunneier 

17.03.15 og  

23.03.15 (telefonintervju) 

Kommunal informant 1 Landbruk i kommunen 

17.03.16 Kommunal informant 2 Turisme i kommunen 

16.03.16 Kommunal informant 3 Naturforvaltning i 

kommunen 

 Representanter for fylkesforvaltning  

18.03.15 Fylkesrepresentant 1 Landbruksavdelingen 

18.03.15 Fylkesrepresentant 2 Miljøvernavdelingen 

18.03.15 Fylkesrepresentant 3 Miljøvernavdelingen 

18.03.15 Fylkesrepresentant 4 Miljøvernavdelingen 
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Selv om jeg valgte disse informantene på bakgrunn av sin tilhørighet til en lokal 

kommunal administrasjon, organisasjon eller aktørgruppe med spesielle interesser knyttet til 

landskapet, snakket de fleste informantene på vegne av selg selv og ikke som representant for 

gruppen de har tilknytting til. Hensikten min er ikke å generalisere oppfatninger og tillegge 

grupper spesifikke syn på landskapet. Grunnen til at jeg identifiserte hvilken bakgrunn 

informantene hadde er at jeg mener det er en viktig del av konteksten utsagnene blir gitt i, og 

kontekst og forståelse av informantenes posisjon er relevant for å forstå deres livsverden og 

hvordan de gir mening til landskapet de lever i. Kjønn og alder vil og påvirke syn på 

landskap, men dette er variabler som ikke er relevant for min oppgave. Enkelte av 

informantene har flere roller som påvirker deres syn på landskap i ulik grad. 

 

3.3.3 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuer 
Jeg gjorde intervjuene med utgangspunkt i semistrukturerte intervjuguider, og tilpasset 

intervjuguiden for hver av aktørgruppene jeg intervjuet. Intervjuguiden er utformet med 

overordnede spørsmål jeg ønsket å få svar på, med underordnede spørsmål og 

oppfølgingsspørsmål. Intervjuguiden fungerte som en huskeliste for meg selv og under 

intervjuet var det sjelden jeg formulerte spørsmålene til informantene slik de ordrett stod i 

guiden. Grunnen til det var at jeg ønsket at intervjuene skulle ha form som en samtale med 

frihet til å følge opp nye betraktninger som kunne dukke opp. Spørsmålene i intervjuguiden 

fungerte som en ramme for samtalen, men de konkrete spørsmålene jeg stilte var hele tiden 

tilpasset det informanten snakket om, samt at spørsmålene var nokså åpne for å ikke legge 

føringer for hva informantene assosierer med temaet.  

Jeg var derfor bevisst på å stille konkrete spørsmål med dagligdags språk som blant 

annet fokuserte på hvordan aktøren opplever landskapet rundt seg, hvordan de arbeider med 

landskapet, samarbeid med forvaltning og andre aktører, samt holdninger til skjøtsel, vern og 

nye inngrep i landskapet. Målet var å få et innblikk i deres landskapspraksis og forståelse av 

landskapet.  

Alle informantene var positive til å snakke med meg og la velvillig til rette for at jeg 

kunne møte dem på egnede steder som kontorer, møterom eller hjemme hos dem. Jeg hadde 

ikke bil på Lista og flere tilbød seg å hente meg med bil da avstandene ofte var lange selv 

med sykkel, noe som skapte en god anledning til å prate sammen i bilen og slik bli litt kjent 

før intervjuet. Noen av informantene viste meg også litt rundt i området.  
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Å gjennomføre intervjuer er en læringsprosess og jeg merket at jeg ble mer og mer 

komfortabel med situasjonen etter hvert som jeg hadde gjort noen intervjuer. Jo mer 

komfortabel jeg ble jo lettere fløt samtalen, men det førte og til at min formulering av 

spørsmålene kom litt mer intuitivt. Etter å ha hørt på lydopptakene i ettertid hører jeg at jeg 

kanskje var noe mer skjerpet i de første intervjuene fordi situasjonen enda var ny for meg.  

En annen utfordring underveis i et intervju er å være bevisst på hvordan jeg som 

intervjuer gir respons til det som blir sagt. Et intervju er som Kvale og Brinkmann skriver, en 

samtale om felles interesser (2009). I en normal samtale faller det ofte naturlig å gi 

anerkjennende respons når noen forteller om sin opplevelse av ting og det føltes for meg 

unaturlig å ikke skulle gi en slik respons under intervjuene. Informantene mine hadde ulike 

syn på det jeg stilte spørsmål om og jeg ville behandle hvert intervju som en samtale der jeg 

skal forsøke å forstå informantens livsverden uten å sette den opp mot intervjuer med andre 

informanter med andre meninger. Å gi anerkjennende respons i samtalen med informantene 

blir en naturlig konsekvens av det å forsøke å sette seg inn i deres syn på landskapet.  

Målet med masterprosjektet er ikke å finne fram til en ”riktig” måte å forstå 

landskapet på, men å få fram ulike syn på landskapet på Lista. Målet er derimot å få tilgang 

til kunnskapen som oppstår i skjæringspunktet mellom intervjueren og den intervjuedes 

synspunkter. En intervjusituasjon kan ses som en interpersonlig situasjon hvor kunnskap blir 

produsert i møtet mellom informant og forsker (Kvale et al., 2009). Det var derfor viktig å 

reflektere over hvordan min egen måte å snakke om tema kunne påvirke hvordan informanten 

formulerte seg. 

Noen av intervjuene gjorde jeg over telefon. Å gjøre intervju over telefon skaper en 

annen dynamikk i samtalene enn ved en samtale ansikt til ansikt. Det var andre ting jeg måtte 

være oppmerksom på ved telefonintervjuene. Under alle intervjuene prøvde jeg å være 

bevisst på å ikke la meg stresse av pauser i samtalen, men heller vente litt slik at jeg var 

sikker på å ikke avbryte informantens tankerekke. Under telefonintervjuene kunne det være 

vanskelig å vite om den jeg snakket med var på vei til å si noe mer fordi jeg ikke kunne se 

vedkommende, derfor måtte jeg være ekstra bevisst på dette over telefon.  

En annen utfordring med å ikke se informantene var at siden jeg ikke kunne se deres 

kroppsspråk og informantene ikke kunne se mitt, forsvinner mye av den ikke-verbale 

kommunikasjonen. Kroppsspråk er viktig når en skal etablere en relasjon og å oppnå tillit kan 

være vanskeligere når en ikke har truffet hverandre ansikt til ansikt. Likevel opplevde jeg at 

samtalene over telefon hadde en god flyt og ved å være spesielt oppmerksom på tonefall 

kunne en positiv relasjon oppnås også over telefonen. 
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3.3.4 Dokumenter som datakilde 
Analysen av dokumenter skiller seg fra analyse av for eksempel intervjuer fordi dokumenter 

er skrevet for et annet formål enn det forskeren skal bruke de til (Thagaard, 2009). Studier av 

dokumentere kan i likhet med andre tekstuelle analyser betegnes som innholdsanalyse, men 

det er vanlig å bruke betegnelsen dokumentanalyse om studier av tekster som har et annet 

formål enn forskningsprosjektet. Slike tekster kan være flere ulike type kilder, også av privat 

karakter. Likevel assosieres betegnelsen ofte med offentlige tekster, slik som dokumentene 

jeg har analysert i arbeidet med denne oppgaven. 

I analysen av ulike forvaltningsdiskurser og forholdet mellom disse baserte jeg meg 

hovedsakelig på dokumenter som rapporter, veiledere, høringsinnspill og bakgrunn for 

vedtak i saksbehandling. Dokumentene er offentlig tilgjengelig på de aktuelle 

forvaltningsorganenes nettsider. I tillegg har også en informasjonsbrosjyre og informasjon på 

relevante instanser og organisasjoners nettside utgjort en del av datagrunnlaget for 

diskursanalysen. 

Utvalget av dokumentene og nettsidene var strategiske utvalg basert på antakelser om 

hvor jeg kunne finne relevant data for å belyse mine problemstillinger. Dokumentene er 

offentlig tilgjengelige og jeg fikk tilgang til dem gjennom internett og i enkelte tilfeller 

gjennom kontakter i forvaltningen. Datamaterialet jeg la til grunn for analysen av 

forvaltningsdiskurser er følgende dokumenter: 

 

Tabell 2: Oversikt over dokumentene som danner grunnlaget for diskursanalysen 

Tittel Forfatter/ utgiver, år Type dokument 

Områdeavgrensing for utvalgt 
kulturlandskap på Vest-Lista 

Fylkesmannen i Vest-Agder, 
2009 

Brev/ e-post 

Farsund kommune – forslag til 
reguleringsplan for Lista 
Vindmøllepark 

Fylkesmannen i Vest-Agder, 
2005 

Innsigelse 

Rapport 7, Lista vindmøllepark. 
Konsekvensutredning. Fagrapport 
landskap. I Lista vindmøllepark 
Farsund kommune - delutredninger. 
Norsk miljø energi sør a.s. 

Inter Pares, 2004 Fagrapport. Delutredning 
i konsekvensutredning. 

Farsund kommune - innsigelse til 
Lista vindkraftanlegg.  

Miljøverndepartementet, 
2009 

Brev, vedtak 

Norsk Miljø Energi Sør AS – 
konsesjonssøknad for Lista 

Norges vassdrags- og 
energidepartement, 

Sammenfatning av 
høringsuttalelser og 



 40 

vindkraftverk med tilhørende 
nettilknytning i Farsund Kommune.  

2006 bakgrunn for 
vedtak. 

Statkraft Agder Energi Vind DA –  
Storheia vindkraftverk med tilhørende 
132 kV nettilknytning i Åfjord og 
Bjugn kommuner, Sør- Trøndelag 
fylke. 

Norges vassdrags- og 
energidepartement, 
2010 

Bakgrunn for 
vedtak. 

Zephyr AS og SAE Vind DA —
Søknader om konsesjon for Geitfjellet 
vindkraftverk i Snillfjord kommune, 
Sør-Trøndelag. 

Norges vassdrags- og 
energidepartement, 
2012 

Bakgrunn for 
vedtak. 

vindinfo.no NORWEA, 2014 Nettside 

Retningslinjer for planlegging og 
lokalisering av vindkraftanlegg 

Olje- og energidepartementet 
og Miljøverndepartementet, 
2007 

Retningslinjer 

Lista vindmøllepark, Farsund 
kommune. Faglig innspill til 
behandling av innsigelse til 
reguleringsplan. 

Riksantikvaren, 2008 Faglig innspill 

Utvalgte kulturlandskap i 
Jordbruket. Endelig rapport, 1.juli 
2007 

Statens Landbruksforvaltning, 
Direktoratet for 
naturforvaltning og 
Riksantikvaren, 2007 

Rapport 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Statens Landbruksforvaltning, 
Direktoratet for 
naturforvaltning og 
Riksantikvaren, 2009 

Informasjonsbrosjyre 

Vurdering av Vest-Lista som utvalgt 
kulturlandskap i jordbruket etter at 
det er gitt konsesjon til å bygge ut 
Lista vindkraftverk 

Statens landbruksforvaltning, 
2009 

Brev/ e-post 

Norsk vannkraft: Kultur og natur i 
samvirke. Kraftverk i kontekst 1877-
2005. I Kulturminner i norsk 
kraftproduksjon. NVE-rapport – 
nr.52 – 2013.  

Thue, L. Norges vassdrags- 
og energidirektorat, 2013  

Rapport 

Farsund kommune- Lista vindpark - 
uttalelse til konsekvensutredning, 
reguleringsplan og konsesjonssøknad. 

Fylkeskommunen i Vest-
Agder, 2005 

Høringsuttalelse 
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3.4 Bearbeiding av data og analyseprosess 
Bearbeiding og analyse av datamaterialet kan sies å pågå mer eller mindre bevisst fra en 

begynner å samle inn data. I samfunnsforskning skilles det mellom induktiv og deduktiv 

tilnærming til datagrunnlaget. Induktiv tilnærming innebærer å ta utgangspunkt i empirien og 

la problemstilling og teoretiske perspektiver komme etter å ha analysert og observert det som 

danner datagrunnlaget. Deduksjon på sin side innebærer å ta utgangspunkt i eksisterende 

kunnskap og teorier og gå inn i datagrunnlaget med en forhåndsdefinert problemstilling og 

teoretisk rammeverk (Ragin og Amoroso, 2011). Imidlertid bygger mye samfunnsforskning 

som regel på et samspill mellom induksjon og deduksjon, en tilnærming som kalles 

abduksjon (Saldaña, 2011).  

Det samme gjelder mitt masterprosjekt. Det er vanskelig å tenke seg hvordan en kan 

utføre et forskningsprosjekt uten å ha noen grunnleggende ideer om tema. Jeg hadde lite 

kunnskap om Lista og lokale landskapspraksiser før jeg begynte å jobbe med prosjektet, men 

jeg hadde kunnskap om teori og tema samt ideer om hvilke syn på landskapet jeg ville kunne 

komme til å møte. Slik sett har forskningsprosessen vært delvis deduktiv. Samtidig gikk jeg 

bredt ut med tema og problemstilling og lot avgrensingen og de analytiske konseptene 

komme fra empirien. Analyseprosessen var derfor en dialog mellom ideer og funn, og på den 

måten også induktiv. Dermed kan min tilnærming til datagrunnlaget best beskrives som 

abduktiv. 

Når det gjelder selve prosessen med å bearbeide datamaterialet er det viktig å 

reflektere over hvordan en selv som forsker fortolker dataenes meningsinnhold (Thagaard, 

2009). En hermeneutisk tilnærming til datamaterialet innebærer å finne fram til et dypere 

meningsinnhold enn det som kommer til syne umiddelbart. Hermeneutikkens prinsipp er at 

det ikke finnes en sannhet, et fenomen kan forstås på ulike måter.  

 

3.4.1 Diskursanalyse av dokumenter 
Diskursanalysen av dokumentene og nettsidene baserte jeg på Dryseks diskursanalytiske 

rammeverk i hans analyse av miljødiskurser (Dryzek, 2013). Dryzeks utgangspunkt er 

hvordan diskurser muliggjør ulike fortellinger, eller narrativ om virkeligheten. Diskursive 

narrativ forteller en historie om sammenhenger, sannhet, problemer og løsninger. I Dryzeks 

analyse av miljødiskurser identifiserer han fire elementer de diskursive narrativene 

konstrueres rundt.  
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Det første elementet er hvilke grunnleggende enheter som eksisterer innenfor 

diskursen. Dette er diskursens ontologi, eller syn på hva som eksisterer. Det handler om hva 

som tillegges gyldighet i diskursen. I min analyse bygger jeg på dette elementet, men ser 

heller på hvilke grunnleggende premisser som ligger til grunn for diskursen. Det andre 

elementet er antakelser om gitte forhold mellom enhetene innenfor diskursen. I min analyse 

deler jeg dette elementet i to deler, en som omhandler gyldige årsakssammenhenger og en 

som viser til gitte landskapsverdier innenfor diskursen.  

Element nummer tre handler om hvordan aktører og deres motiv identifiseres innenfor 

diskursen. Dette viser til hvordan handling forklares og hvordan aktører tillegges egenskaper. 

Identifiserte motiv vil kategoriseres som enten gode eller dårlige innenfor en gitt diskurs. Det 

siste elementet som bidrar til konstruksjonen av diskursive narrativ er hvilke nøkkelbegrep og 

retoriske grep som brukes innenfor diskursen. Språket som brukes er med å konstruere og 

opprettholde diskursene og dermed de diskursive praksisene. Metaforer og retoriske grep 

brukes for å overbevise og sette en situasjon i et visst lys (Dryzek, 2013). De diskursive 

narrativene kan ses som måter å artikulere diskursene.  

I mitt metodiske rammeverk for diskursanalysen trekker jeg i tillegg inn andre 

diskursanalytiske begreper som nodalpunkt, momenter og flytende tegn. Jeg identifiserer også 

hvilke landskap som ekskluderes fra diskursen. I forkant av analysen identifiserte jeg to ulike 

syn på kulturlandskap som jeg mener er relevante for min problemstilling. Gjennom 

diskursanalyse kan ulike måter å snakke om landskap innenfor de to diskursene 

dekonstrueres for å få en forståelse av hvordan artikuleringen av landskapsverdier skaper 

ulike landskapssyn. Målet er ikke å identifisere en ”riktig” måte å forstå landskap på, men 

heller å forstå hvordan ulike lanskapsforståelser oppstår og hvordan landskap blir tillagt ulik 

mening innenfor ulike diskurser.  

 

3.4.2 Transkribering 
Ved transkribering av intervjuer gjøres muntlige uttalelser gitt i en fysisk kontekst om til 

abstrahert tekst. Transkribering er derfor en fortolkningsprosess der forskjeller mellom 

talespråk og skriftspråk kan føre til praktiske og prinsipielle problemer. Lydopptaket er første 

abstraksjon av det som ble kommunisert i intervjuet, deretter abstraheres det ytterligere når 

lydopptaket oversettes til tekst (Kvale et al., 2009). Selv om transkribering slik sett er en 

svekket gjengivelse av intervjuet er det nødvendig å oversette det muntlige språket til et 

skriftlig språk som fungerer i den tekstuelle konteksten som masteroppgaven utgjør, men en 
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må da være bevisst på hva som kan gå tapt og innta en selvrefleksiv holdning til den 

fortolkningsprosessen transkribering innebærer. 

 Det er flere valg jeg måtte ta underveis i arbeidet med å transkribere intervjuene som 

jeg vil trekke fram. Jeg forsøkte å gjengi intervjuet slik jeg forstod det som at informanten 

ville blitt oppfattet. Derfor tok jeg ikke med eventuelle grammatiske feil, pauser og ord som 

tydelig blir brukt ubevisst mellom setninger. Det samme gjaldt gjentakelser og hoppende 

setningsformuleringer. Jeg skrev setningen ut slik jeg forstod at den var ment. Sitater med 

ulik grad av ufullstendig, hoppende formulering og grammatiske feil vil kunne påvirke 

hvordan informantene oppfattes i teksten og det er derfor viktig å oversette alle intervjuene 

fra muntlig til skriftlig form på samme måte, slik at ulike syn fremstilles mest mulig nøytralt. 

 Listadialekten er en flott dialekt med mange særpreg. Likevel valgte jeg å gjengi 

intervjuene på bokmål. Det kan argumenteres for at å gjengi intervjuet med dialektord ville 

vært en mer korrekt gjengivelse, men også dette valget tok jeg med tanke på å framstille alle 

informantene på samme måte. Hensynet til anonymisering spiller og inn her fordi ikke alle 

informanter snakket Listadialekt, og dermed kunne blitt gjenkjent dersom intervjuene ble 

gjengitt med dialektord. Uttrykksformer som er en del av dialekten og spesifikke ord på 

sentrale aspekter som ikke lar seg oversette direkte tok jeg med fordi jeg prøvde å i minst 

mulig grad endre informantenes talemåte i det transkriberte intervjuet. 

 Ikke alle delene av intervjuene skrev jeg ut ordrett. Der informanten har generelle 

betraktninger, eller snakker om tema som er på siden, gjenga jeg selv hva som var blitt sagt 

med referanse til tidspunkt i lydfilen slik at jeg raskt kunne finne tilbake dersom det ville 

vært nødvendig. Sentrale aspekter , utsagn om nøkkeltema og deler av intervjuet som jeg på 

det tidspunktet tenkte ville være aktuelt å hente direkte sitat fra gjengav jeg ordrett, i tråd med 

vurderingene nevnt ovenfor. 

 Ved transkriberingen av telefonintervjuene var det en utfordring at lydopptakene 

hadde dårligere kvalitet enn de andre lydopptakene. Det hadde med utstyret å gjøre og det 

førte til at det var enkelte setninger og ord jeg ikke kunne oppfatte i opptaket. I det 

transkriberte intervjuet markerte jeg disse stedene og lot være å ta med uttalelser hvor deler 

av setningene ikke var hørbare fordi jeg ikke kunne ha stått inne for fortolkningen av det som 

ble sagt. Der bare ett ord ikke var hørbart vurderte jeg konteksten for fortolkningen. Direkte 

sitater hentet jeg bare fra uttalelser jeg var sikker på at jeg hadde hørt og forstått riktig. 

Utskriftene av de transkriberte intervjuene ble grunnlaget for analysens andre del der målet 

var å oppnå en forståelse av lokale aktørers oppfattelse av landskap gjennom en 

fenomenologisk tilnærming. 
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3.4.3 Kategorisering og analyse av intervjuer 
Da jeg hadde alle intervjuene foran meg, ferdig transkribert, startet prosessen med å 

kategorisere utsagnene. Koding av data fungerer som en måte å sortere, klassifisere og 

reorganisere data for å finne mønstre og sammenhenger (Saldaña, 2011). Jeg gjorde dette for 

hånd med utskrifter av de transkriberte intervjuene og tusjer og penner i ulike farger. Det 

første steget i min analyseprosess var det som kan kalles åpen koding (Flowerdew og Martin, 

2005). Åpen koding innebærer å lese gjennom hele materialet og la konsept og ideer om 

materialet komme etter hvert som en leser. I teorien er åpen koding en induktiv prosess, men 

fordi jeg hadde satt meg inn i litteratur om tema og arbeidet ut ifra en problemstilling hadde 

jeg et utgangspunkt for analysen og prosessen med koding var derfor mer abduktiv. Koding 

er slik en syklisk prosess og jeg kodet materialet i to runder (first and second cylcle coding) 

(Saldaña, 2009). 

De første kodene hadde utgangspunkt i ideer om sammenhenger og kategorier jeg 

hadde dannet meg i tankeprosessen som hadde pågått underveis i feltarbeidet og i 

transkriberingsfasen. Disse var såkalte deskriptive koder som viser til ulike tema utsagnene 

kan sorteres under. Etter å ha gått igjennom datamaterialet fargekodet jeg utsagnene i 

følgende fire hovedkategorier: 1) Landskapsbruk/landskapspraksis, 2) opplevelse av 

landskapet og syn på landskapsverdier, 3) negativt eller positivt syn på vindmøllene og 4) syn 

på forholdet mellom forvaltningsmyndigheter og lokale aktører. Videre sorterte jeg 

intervjuene i ulike grupper basert på holdninger til vindkraft og forvaltning av 

kulturlandskap, samt roller i forvaltning og lokalsamfunn. Disse gruppene kunne overlappe i 

enkelte tilfeller.  

 Etter den første runden med koding gikk jeg mer grundig inn i utsagnene. Jeg skrev 

ned nye koder i margen og trakk ut relevante sitat. Den andre kodingsrunden var parallell 

med utformingen av analysens førsteutkast og jeg strukturerte analysen gjennom å stadig 

vende tilbake til datamaterialet etter hvert som analysen ble utviklet. Kodene i den andre 

runden ble tydeligere og deler av datamaterialet ble sortert annerledes og enkelte nye konsept 

og sammenhenger kom til syne. Først og fremst brukte jeg analytiske koder som reflekterer 

de temaene jeg var opptatt av. Analytiske koder brukes ofte til å gå inn i prosessene og 

konteksten rundt utsagnene (Cope i Hay, 2010). 

 Kodene eksisterte altså ikke før jeg begynte å arbeide med datagrunnlaget og 

analyseprosessen, men kodene har oppstått på grunnlag av datamaterialet og min 

førforståelse av temaet (Flowerdew og Martin, 2005). Kodene er derfor et resultat av min 
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forståelse og fortolkning av datamaterialet i kombinasjon med teorien. Andre forskere ville 

kunne dannet andre koder ut ifra samme materiale. Kodingsprosessen i seg selv er ikke det 

samme som fortolkning, men det er klart at det er et element av fortolkning i arbeidet med å 

kode materialet for å ordne og vise mønstre i intervjuene. 

 

3.4.4 Teoriutvikling gjennom kombinasjon av eksisterende teorier 
Når jeg ser tilbake på arbeidsprosessen med oppgaven forstår jeg at analysen var en pågående 

prosess gjennom hele prosjektet fordi jeg underveis gjorde meg tanker om datamaterialet og 

hvordan det kunne tolkes. Dette tankearbeidet opplevdes ikke som en analyseprosess i 

øyeblikket, men i ettertid ser jeg at denne, la oss kalle den ubevisste, fortolkningsprosessen 

har lagt grunnlaget for selve den strukturerte analyseprosessen.  

Gjennom å sette utsagnenes innhold i sammenheng og fortolke dem innenfor 

prosjektets teoretiske ramme kunne jeg begynne å trekke ut teoretiske perspektiver fra min 

empiri. Slik skapes en forståelse av utsagnene i en større kontekst. Tolkningen av 

intervjutekster kan sees som en dialog mellom forsker og tekst, hvor forskerens mål er å finne 

fram til den dypere meningen som formidles i teksten (Thagaard, 2009). 

I min oppgave tar jeg utgangspunkt i to etablerte landskapsteorier, fenomenologisk og 

diskursiv tilnærming til landskap. Gjennom en abduktiv forskningsprosess tar jeg 

utgangspunkt i disse teoretiske perspektivene som analytisk ramme for å avdekke mønstre i 

dataene som gir grunnlag for nye teoretiske perspektiver. Teoriutvikling kan slik forstås som 

en dialektisk prosess mellom data og teori (Thagaard, 2009). Min analyse kan ses som en 

dialog mellom empiri og teori, men også som en dialog mellom de to teoretiske 

perspektivene. I dialogen mellom teoriene oppstår det nye teoretiske perspektiver som igjen 

kan knyttes til empirien og skape en bredere forståelse av hvordan landskap tillegges mening.  

 

3.5 Etiske betraktninger 
All vitenskapelig virksomhet krever at forskeren utviser redelighet og nøyaktighet. Bruk av 

kvalitative metoder krever en særskilt bevissthet rundt forskningsetiske spørsmål siden 

kvalitative studier oftest innebærer direkte kontakt mellom forsker og informanter (Thagaard, 

2009). Forskeren sitter også med makten til å bestemme hvordan temaet skal fremstilles og 

hvilke utsagn som vektlegges. Dette innebærer et ansvar for å forholde seg til dataene på en 

mest mulig redelig måte. 
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3.5.1 Kritisk refleksivitet 
Som forsker er det viktig å reflektere over sin egen posisjon i tilnærmingen til tema, samt sin 

rolle i forskningsprosessen (Hay, 2010). Ingen analyser kan gjøres helt objektivt fordi vi alle 

forstår verden ut ifra vår subjektive posisjon. Å reflektere rundt ens egne personlige ståsted 

og erfaringer i møte med fenomenet som skal studeres er viktig for å forstå hvordan en selv 

kan påvirke forskningsprosessen og resultatene mer eller mindre ubevisst. En slik pågående 

refleksjon omkring en selv som subjekt gjennom hele forskningsprosessen kalles kritisk 

refleksivitet. Gjennom kritisk refleksivitet kan en forsker avdekke hvordan personlige forhold 

som kjønn, alder, hudfarge, legning og politisk ståsted kan påvirke forskningsprosjektet fra 

valg av tema til innsamling av data og analyseprosess. Maktbalansen mellom informanter og 

forsker er også en faktor det er viktig å belyse gjennom kritisk refleksivitet (Hay, 2010) 

I mitt masterprosjekt møtte jeg personer med sterke meninger og klare 

overbevisninger knyttet til vindpark og landskap, som kan være et konfliktfylt tema. Som 

aktivt engasjert i miljøbevegelsen hadde jeg i utgangspunktet en positiv holdning til 

vindparkutbygging generelt, samtidig som min interesse for kulturlandskap gav meg en 

forståelse av at vindkraftutbygging kan komme i konflikt med landskapshensyn. For meg var 

det derfor viktig å forsøke å legge vekk mine egne personlige standpunkt knyttet til dette 

temaet. Dette gjald både i diskursanalysen hvor det var viktig å forstå min egen diskursive 

posisjon og reflektere over at min egen tilnærming til tema også er styrt av sosiale strukturer, 

så vel som egne erfaringer.  

Som utenforstående til Lista er det de lokale aktørene som kan sies å være eksperter 

på det området og de fenomener jeg ville studere. Når det gjaldt datainnsamlingen gjennom 

intervjuer var jeg opptatt av å være åpen for informantenes erfaringer og forståelse av 

virkeligheten. Dette kan kalles fenomenologisk reduksjon og innebærer å sentrere interessen 

rundt fenomenene slik informanten oppfatter dem (Thagaard, 2009). Dette var vesentlig i min 

forskningsprosess fordi det er viktig for analysen å forstå ulike syn på landskapet og å 

presentere de som sidestilte. Selv om mine egne standpunkt ikke skal komme fram i analysen 

syntes jeg det var interessant å merke meg at gjennom å møte ulike holdninger og syn på 

landskap på en mest mulig åpen måte ble mine egne, personlige standpunkt også mer 

nyanserte.  

I mitt møte med informantene og arbeid med analysen har det også vært viktig å 

reflektere over maktrelasjoner og den definisjonsmakten en forsker har i bearbeidelsen av 

informantenes utsagn. Lista er et sted som har vært gjenstand for mye forskning av både 
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samfunnsvitenskapelig og naturvitenskaplig karakter. Derfor hadde nok flere av informantene 

mer erfaring med forskningsintervjuer enn det jeg hadde. Likevel er det en asymmetri i 

maktforholdet i intervjuene som en ikke kommer unna og som det er viktig å være klar over 

selv om det foreligger en gjensidig forståelse av intervjusituasjonen. Forskningsintervjuet er, 

som Kvale og Brinkmann (2009) påpeker, ikke en samtale mellom likestilte partnere. 

Intervjuet kan ses som en enveis dialog hvor bare den som intervjues svarer og utleverer 

personlige meninger og erfaringer og forskeren har monopol på å fortolke det som har blitt 

sagt (Kvale et al., 2009). Dette er det viktig å være bevisst på når dataene skal analyseres. 

Analysen kan ses som en dialog mellom forskerens og informantenes forståelse strukturert av 

forskerens faglige perspektiv (Thagaard, 2009). 

   

3.5.2 Informert samtykke og konfidensialitet 
Ved deltakende observasjon og intervju samles data som kan knyttes til personene som har 

deltatt i studiet som informanter. Dersom informantene er identifiserbare defineres 

opplysningene som personopplysninger (Thagaard, 2009). Studier som behandler slike 

personopplysninger må meldes til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). I min 

masteroppgaven er informantene anonymiserte og jeg har ikke samlet personopplysninger 

utover kontaktinformasjon og de offentlige rollene informantene har. Jeg meldte likevel mitt 

masterprosjekt til NSD fordi informantene kan være mulig å identifisere av de som kjenner til 

lokalsamfunnet gjennom beskrivelse av verv, stilling eller praksis. 

Thagaard peker på dilemmaet som kan oppstå ved at kravet til anonymisering kan 

komme i konflikt med kravene til etterprøvbarhet og pålitelighet. Likevel påpeker hun at det 

er kravet om anonymisering som må ha første prioritet (2009). Min vurdering er at 

anonymisering av navn, kjønn, alder og konkret stilling er tilstrekkelig i mitt prosjekt. Det ble 

fort klart at Lista er et sted hvor mange kjenner hverandre og hvis jeg skulle anonymisert 

informantene i så stor grad at de ikke kunne gjenkjennes av folk med kjennskap til 

lokalsamfunnet, hadde det gått utover etterprøvbarheten til analysen som bygger på et utvalg 

med utgangspunkt i roller og tilhørighet til landskapspraksiser. 

 I forkant av intervjuene forberedte jeg et infoskriv til informantene om deltakelse i 

masterprosjektet der jeg presenterte temaet for masteroppgaven. Videre presiserte jeg at 

deltakelsen er frivillig, at en kan trekke seg når som helst, og at informantene ville bli 

anonymisert i oppgaven. Jeg ba også om tillatelse til å ta opp intervjuet som lydfil og 

understreket at informasjonen de gav i intervjuet ville bli behandlet konfidensielt og slettet 
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etter at masterprosjektet er avsluttet. Før hvert intervju gikk jeg igjennom infoskrivet med 

den jeg skulle intervjue for å sikre at intervjuet var basert på informert samtykke. 

 Kvalitativ forskning krever også å være bevisst på hvilke konsekvenser studien kan få 

for de som deltar som informanter (Kvale et al., 2009, Thagaard, 2009). Selv om mitt 

masterprosjekt ikke legger opp til diskusjon av sensitive tema, omhandler oppgaven blant 

annet debatten om byggingen av Lista vindpark som vekket til dels sterke og svært delte 

meninger i lokalsamfunnet. Oppgaven tar og opp utfordringer i forholdet mellom statlig 

forvaltning og lokale aktører som på Lista har røtter i konflikter mellom disse langt tilbake i 

tid. I denne konteksten har jeg vært nøye på å være lydhør overfor signalene fra informanten. 

Uttalelser gitt i fortrolighet, understreket med uttrykk som ”mellom oss sagt”, eller ”dette må 

jeg være forsiktig med å uttale meg om” og lignende har jeg ikke sitert, men kun tatt med i 

min egen forståelse av konteksten. 

  

3.6 Reliabilitet, validitet og overførbarhet 
Reliabilitet og validitet er sentrale begreper i en kritisk vurdering av et forskningsprosjekts 

kvalitet. I kvalitativ forskning handler ikke reliabilitet om repliserbarhet. Det er ikke et mål at 

andre skal kunne komme fram til samme resultat om de anvender samme metode fordi dette 

strider imot prinsippet i mye kvalitativ forskning, nemlig at et fenomen kan fortolkes på flere 

måter. Lista er et område med en kompleks sammensetning av landskapspraksiser som 

påvirkes av ulike politiske strukturer. Det er nærliggende å tenke at andre forskere ville 

kunne funnet andre innfallsvinkler på Lista til landskap som fenomen og dermed kommet 

fram til egne konklusjoner. Det er likevel mulig å argumentere for oppgavens reliabilitet.

 Reliabilitet i kvalitativ forskning innebærer å redegjøre for forskningsprosessen og 

hvor gode dataene som legges til grunn er. Reliabilitet viser til forskningens troverdighet, 

altså om den framstår som pålitelig. Denne troverdigheten styrkes gjennom å gjøre 

forskningsprosessen mest mulig gjennomsiktig (George og Bennett, 2005, Thagaard, 2009). 

Det innebærer å tilrettelegge for en vurdering av alle trinnene i forskningsprosessen ved å 

beskrive gjennomføring og metodevalg, slik jeg har gjort i dette kapitelet, for på den måten å 

gjøre det mulig å etterprøve funnene.  

 Validitet viser til gyldigheten av tolkningene som er gjort av datamaterialet i 

forskningsprosjektet. Spørsmålet en må stille seg er om resultatene representerer 

virkeligheten som er blitt studert (Thagaard, 2009). Kvalitative casestudier er godt egnet til 

det George og Bennet kaller konseptuell validitet (2005). Der kvantitativ forskning kan stå i 
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fare for å overse nyanser kan kvalitativ forskning fange opp og konseptualisere nyansene i et 

sosialt fenomen. I caset Lista kunne en kvantitativ tilnærming stått i fare for å forenkle 

bakgrunnen for konflikten og de ulike synene på landskap. Gjennom en mer dyptgående 

kvalitativ tilnærming kan nyanser og overraskende sammenhenger komme til syne, slik det 

også gjorde i min analyse. Konseptuell validitet innebærer altså en mer presis forståelse av 

kompleksiteten i folks sosiale virkelighet.  

 For å styrke forskningens validitet er igjen gjennomsiktighet viktig. Det innebærer å 

redegjøre for hvordan datamaterialet har blitt fortolket og å gi kvalifiserte begrunnelser for 

konklusjonene en kommer fram til (Thagaard, 2009). Dette kan gjøres i praksis ved å 

tydeliggjøre hva som er primærdata, som informantenes egne utsagn eller utsagn hentet fra en 

tekst, og hva som er min egen fortolkning.  

Tilslutt vil jeg reflektere over oppgavens overførbarhet. Spørsmålet er om måten jeg 

har tolket bakgrunnen for ulike landskapspraksiser, landskapsforståelser og spenningene 

mellom disse innenfor rammene av prosjektet og Lista som case kan være relevante i andre 

sammenhenger. Funn fra studiet av ett case kan ikke uten videre overføres direkte til lignende 

problemstillinger, men kunnskapen om aspekter ved ett case kan bidra til å forstå tilsvarende 

situasjoner. En kan anta at enkelte innsikter jeg kommer fram til i denne oppgaven kan ha en 

viss overføringsverdi til lignende steder hvor det eksisterer konflikter knyttet til landskap og 

spenninger mellom ulike landskapspraksiser.  
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4 Analysens geografiske og politiske kontekst 
 

4.1.1 Historien om landskapet på Lista 
”I nord lå lave fjell som en blå drømmerand i horisonten. Bakenfor var det skoger, 
elver, fosser, fjell og frodige daler. Her var bare sletten under den veldige himmelen” 
(Thorsen, 1996: 104). 

 

 
Figur 3: Utsikt fra Nordberg Fort mot Lista Fyr. 

 

Selv om dette er en samfunnsfaglig studie om menneskers oppfatning av landskapet er det 

etter min mening relevant å se hvordan landskapsendringer gjennom naturlige prosesser har 

formet Lista til et sted med gode forhold for menneskelig aktivitet. Å kjenne til 

Listalandskapets fysiske karakteristikker og hvordan menneskeskapte landskapselement kan 

knyttes til forhold skapt av naturlige landskapsdannende prosesser gir et bedre grunnlag for å 

forstå hvordan landskapet som idéfenomen trer frem i møte med menneskers oppfatning. 

Listalandet var et av de første isfrie områdene i Norge etter siste istid og ble derfor 

tidlig bebodd. Dermed har menneskelig aktivitet fått sette sitt preg på Listas landskap over 

lang tid, gjennom flere historiske perioder. Det gir Listalandskapet en unik historisk dybde og 

forteller en historie om hvordan samspillet mellom menneske og natur gjennom flere tusen år 

har formet Listas landskap til det kulturlandskapet det er i dag.  
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Farsund er fylkets største jordbrukskommune og de største jordbruksområdene ligger 

på Listas flatland (Nilsen, 2011). De gode forholdene for jordbruk skyldes store 

landskapsdannende prosesser etter siste istid. Isdekket eroderte berggrunnen som i dag utgjør 

heiområdene nord på Lista bestående av granitt og stedvis gneis. Løsmassene ble avsatt som 

tykke lag av grus og sand i sjøen og i de lavereliggende områdene på Listalandet etter hvert 

som isen trakk seg tilbake (Prøsch-Danielsen, 1995). 

Ved brefronten ble den store Listamorenen avsatt. I dag ligger det meste av denne 

morenen under vann, men den er synlig som en rullesteinsrygg fra Lista fyr og sørover 

(Prøsch-Danielsen, 1995). Strandlinjen på Lista har flyttet seg opp og ned flere ganger etter at 

isdekket trakk seg tilbake, noe som har hatt betydning for landskapet på flat-Lista. Som følge 

av landhevingen etter at isen forsvant sank havnivået til et nivå minst 6 meter lavere enn 

dagens nivå. Noen steder lå strandlinjen opptil 1 km lenger ute enn i dag. Listalandet ble 

dekket av vegetasjon og etter hvert tett blandingsskog med løv og bartrær (Prøsch-Danielsen, 

1995). På dette tidspunktet, i eldre steinalder hadde mennesker alt bosatt seg på Lista. Man 

antar at bosetningsplassene lå ved stranda og dermed ligger godt bevart under sandlag i sjøen 

i dag (Prøsch-Danielsen, 1995). 

Etterhvert som de store iskappene smeltet steg havet såpass raskt at det ”tok igjen” 

landhevingen, slik at strandlinjen steg til omtrent 7 meter høyere enn dagens nivå. I noen 

områder innebar det at kystlinjen ble flyttet 5 km innover og store deler av vest- Lista ble satt 

under vann og gav store, langgrunne områder som gav god tilgang til ressurser for 

steinaldermennesket.  

Mot middelalderen gjennom bronsealderen og jernalderen sank strandlinjen ned mot 

dagens nivå som følge av at havnivået ble mer stabilt og landhevingsprosessen dermed gjorde 

seg gjeldene igjen. Strandenger dekket områdene som hadde vært under vann og gav et 

naturlig skogfritt grunnlag for beite. Det har blitt funnet gamle pollenkorn fra planten 

Smalkjempe, en kulturplante som er en indikator på beitedyr fordi den ble en del av vår flora 

da menneskene startet med husdyrhold. Dateringen av funnene på Lista viser at husdyrhold 

her startet for omtrent 5200 år siden (Prøsch-Danielsen, 1995). I de høyereliggende strøkene 

som ikke hadde vært under vann stod skogen fortsatt tett, men den ble i løpet av 

bronsealderen og jernalderen fjernet ved hogst og avsviing og Listalandet ble slik til et 

skogløst jordbrukslandskap, et landskapspreg området har beholdt fram til i dag.   



 52 

 
Figur 4: Listas berømte hvite sandstrender. 

 

 

Figur 5: Rullesteinstrender ved Lista fyr med beitende lamaer i silhuett.  
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Etter tilbaketrekkingen av strandlinjen gjorde moreneavsetningene etter den store 

innlandsisen seg gjeldene som indirekte årsak til dannelsen Listas karakteristiske 

kystlandskap. Bølgene vasket ut det finkornede materialet i moreneavsetningene og det ble 

ført vekk og avsatt i bukter som er mindre utsatt for bølgenes kraft, og slik oppstod de hvite 

sandstrendene (se figur 4). De store steinene i morenen ble liggende igjen og danner i dag 

lange rullesteinstrender (se figur 5). Den finkornede sanden fra morenene bygget seg opp 

som strandvoller og demmet opp for havet da strandlinjen trakk seg tilbake.  

Strandvollene endret ressursgrunnlaget for menneskene ved å danne et område med 

strender, store vann og våtmarker og la forholdene til rette for jordbruk. Funn av pollen fra 

korn indikerer at det ble gjort forsøk på jordbruk på Lista for ca 4400 år siden, lenge før 

omkringliggende områder. Dette tyder på at de første bøndene på Lista kom over Nordsjøen 

fra Danmark der landskapet har mange fellestrekk med Listas landskap og korndyrking ble 

utviklet like tidlig (Prøsch-Danielsen, 1995). 

De gode forholdene for bosetting og jordbruk gjør at menneskelig aktivitet har fått 

sette sitt preg på landskapet opp gjennom historien. Generasjoner av jordbrukere har etterlatt 

seg spor i landskapet og mange av dem er fortsatt synlige i dag. Lista er et område med 

særdeles høy tetthet av kulturminner og har flere fornminner som helleristninger, 

bygdeborger, spor etter boplasser og gravhauger (se figur 6).  

Når det gjelder jordbrukets kulturlandskap er viktige kulturminner de karakteristiske 

Listahusene som er langhus der fjøs og bolighus lå sammenhengende under samme tak. De 

kanskje mest karakteristiske kulturlandskapselementene på Lista er likevel de utallige 

steingjerdene som strekker seg på kryss og tvers over markene. Innover på slettelandet lå 

morenejorden usortert og mye stein måtte ryddes ut av jorden før en kunne dyrke den. 

Steingjerdene markerte eiendomsgrenser og var også en måte å bruke all steinen som måtte 

ryddes ut av morenejorden. Stein var altså en lett tilgjengelig ressurs, noe både steingjerder 

og gammel byggeskikk vitner om.  

I nyere tid er kulturminner som Lista Fyr og Nordberg Fort viktige turistattraksjoner. 

Nordberg Fort ble bygd under krigen og var en del av forsvarsverket nazistene bygde på Lista 

for å forsvare seg mot eventuelle angrep fra England. Langs kystlinjen finnes flere rester etter 

bunkere og kanonstillinger som nazistene etterlot seg. Til tross for noe uenighet og innspill 

om at nazistenes spor burde fjernes og ikke tas vare på, er disse krigsminnene i dag fredet 

fordi de forteller en historie en mener ikke må glemmes. 
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 Figur 6: Helleristninger ved den gamle jernaldergården på Penne 

 

Figur 7: Blomstereng på sanddynene i verneområdene i strandsonen.  
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Lista er et landskap som kan ses som en mosaikk av nåtidig og fortidig menneskelig 

aktivitet. Landskapet har det kulturminneforskere vil kalle en stor grad av tidsdybde og 

historisk lesbarhet og både de som bor på Lista og de som kommer på besøk kan ta del i 

landskapets minne og tenke seg til hvordan mennesker har levd der i tidligere tider. Å bruke 

og å ta vare på denne historiske lesbarheten i landskapet på Lista er også et viktig fokus for 

lokale og regionale myndigheter, og området har vært gjenstand for mye forskning rundt 

kulturminner og landskap. Det særegne kulturlandskapet på Lista er verdsatt høyt i nasjonal 

sammenheng og er derfor ett av 20 kulturlandskap i Norge som ble valgt ut til å være med i 

prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lista har også områder preget av 

kystlynghei, en viktig kulturlandskapstype som krever skjøtsel i form av lyngbrenning. Som 

jordbruksområde er Lista i stadig utvikling og flere områder bærer preg av moderne jordbruk 

med store dyrkede arealer og moderne driftsbygninger.  

Lista er også gjenstand for mye naturforskning, særlig på grunn av områdets gunstige 

plassering med tanke på fugletrekk og ikke minst de karakteristiske sandstrendene. Dette gjør 

at det lenge har vært streke verneinteressene i området (se figur 7). Særlig strendene er 

viktige verneområder og kystlinjen utgjør i dag en sammenhengende forvaltningssone delt 

opp i fire ulike typer verneformål: dyrelivsfredning, plante- og dyrelivsfredning, 

plantelivsfredning og landskapsvernområde (se figur 8). I tillegg er det også en rekke 

naturreservat på halvøya (Fylkesmannen i Vest-Agder, 2014). Lista har også flere såkalte 

Ramsar- områder som er internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsar, udatert).  

Da det ble kjent at det skulle søkes om konsesjon for å bygge en vindpark på den 

nordlige delen av Listahalvøya ble det stor debatt i lokalsamfunnet. Etter en lang prosess ble 

det gitt konsesjon og Lista Vindpark startet opp i 2012. Med høyeste punkt på 349 m.o.h på 

Storfjellet og 31 turbiner plassert i heiområdet er vindparken i dag godt synlig fra store deler 

av flat-Lista.  
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Figur 8: Kart over Listahalvøya med ulike verneområder  

Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder (2014) 

  

4.1.2 Vindkraft i Norge 
Å begrense klimaendringene er i dag ansett som en av vår tids største globale utfordringer. 

Omstillingen til bruk av fornybare energikilder som vind, sol og vann er avgjørende for å 

begrense den globale oppvarmingen og konsekvensene av den. Norge har derfor vedtatt et 

mål om å øke fornybarandelen av total innenlands energibruk til 67,5 % innen 2020 

(Regjeringen, 2011). For å stimulere til økt utbygging av vind- vannkraft etablerte Norge i 

2011 en avtale med Sverige om å øke den fornybare kraftproduksjonen med 28,4 TWh fram 

mot 2020, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket til halvparten av norske husstander (NVE, 

udatert). Norge skal finansiere 13,2 TWh av dette målet (Regjeringen, 2014).  

For å oppnå målet skal produksjon av fornybar energi subsidieres gjennom et felles 

marked for såkalte elsertifikater, eller grønne sertifikater. Prinsippet er at produsenter av 

fornybar elektrisitet i tillegg til markedsprisen per kWh også får en viss sum i form av grønne 

sertifikat. Sertifikatene gjør at produsentene kan få betalt rundt det dobbelte av hva strømmen 

er verdt på markedet. (Bendiksen, 2014)  
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I 2015 var det i Norge 374 turbiner i drift fordelt på 19 vindkraftverk og noen spredte 

turbiner utenom disse. Samlet gav disse vindturbinene en samlet produksjon på 2,5 TWh i 

2015. Det må likevel bygges langt flere vindparker om en skal nå målet innen 2020, og det 

må skje raskt. Norges vassdrags- og energidirektorat (heretter NVE) har derfor hatt det travelt 

med å behandle konsesjonssøknader før antallet nye søknader nå i 2016 har stoppet opp. 

Norge har et unikt energisystem i global sammenheng fordi vår store tilgang på 

vannkraft gjør at vi kan produsere mer enn nok fornybar energi til å dekke vårt strømforbruk. 

Strømprisene i Norge er derfor svært lave og utbygging av fornybar energi er derfor ikke 

nødvendigvis lønnsom. Sertifikatordningen gjør det mulig å bygge ut prosjekter som i seg 

selv ikke hadde vært lønnsomme for at Norge skal kunne nå målet om økt produksjon av 

fornybar energi. Det vil likevel ikke bety at den økte vindkraftproduksjonen automatisk fører 

til reduksjon i bruken av fossil energi. Grunnen til dette er at det meste av elektrisiteten vi 

bruker her til lands allerede kommer fra fornybare energikilder. Dersom den fornybare 

energien ikke brukes til å erstatte fossil energi fører økt produksjon kun til lave strømpriser 

og økt energiforbruk.  

Dersom fornybar energi fra Norge eksporteres kan det imidlertid brukes til å erstatte 

en andel av forbruket av fossil energi globalt og slik kunne føre til reduserte 

klimagassutslipp. Det vil også kunne føre til økte strømpriser i Norge, som igjen vil kunne 

gjøre produksjon av vindkraft lønnsomt uten hjelp av grønne sertifikater.  

Likevel er satsingen på vindkraft kontroversielt og har møtt kritikk, både når det 

gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet, naturinngrep, og effekten som klimatiltak. All 

energiproduksjon fører til negative endringer i naturen i større eller mindre grad fordi 

energiproduksjon er areal- og ressurskrevende (Warren og Birnie, 2009). Vindparkutbygging 

innebærer for eksempel arealkrevende utbygging av veinett mellom turbinene. Til tross for at 

det er miljøvennlig i et klimaperspektiv, innebærer altså fornybar energiproduksjon 

miljøkonsekvenser lokalt for natur, dyr og mennesker. Dette skaper en splittelse i 

miljøbevegelsen. 

 

4.1.3 Miljøbevegelsens splittelse i synet på vindkraft og landskap 
I debatten om vindkraft kommer to ulike miljødiskurser om klima og naturvern i konflikt 

med hverandre. Dette er en konflikt de skotske geografene Warren and Birnie (2009) kaller 

”a green on green debate”, eller grønn mot grønn-debatt som setter miljøvernere opp mot 

hverandre i spørsmålet om hvilket hensyn som er viktigst. 
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Det interessante i denne konflikten mellom klima og naturvern er at de to 

miljøhensynene henger tett sammen. Klimaendringer er en trussel mot biologisk mangfold og 

også landskap for eksempel fordi gjengroing av kulturlandskap kan framskyndes i et varmere 

klima. Klarer vi ikke å begrense den globale oppvarmingen vil naturen rundt oss endre 

karakter. Det eksister likevel en viss enighet om at vi ikke skal ofre viktige naturverdier på 

veien til et fornybart samfunn.  

Problemet er imidlertid at det ikke er enighet om hvor grensen går mellom hva som er 

viktige verdier og hva vi kan ”ofre”. Dette reflekteres i konsekvensutredninger hvor 

vurdering av natur-, landskap-, og kulturminneverdier betegnes som vurdering av ikke-

prissatte tema. Natur og landskap kan ikke kvantifiseres, pris-settes og vurderes objektivt, det 

vil alltid være et spørsmål om skjønn, særlig innenfor landskap. Dokumenterte negative 

virkninger på naturverdier kan ofte oppfattes som mer objektivt gyldig enn negative 

virkninger på landskap som anses som mer subjektivt. Derfor dreier uenighet i saker om 

vindkraftutbygging seg ofte om virkninger på landskap, herunder det estetiske, støy og 

arealbruk. Denne motsetningen er også i stor grad til stede i den politiske grønn mot grønn-

debatten mellom klimadiskursen og naturverndiskursen på nasjonalt nivå. Diskursene har 

ulike oppfatning om hvorvidt landskapshensyn kan ses som et gyldig miljøhensyn. 

Jeg skal nå kort presentere hvordan de to diskursene representerer ulike perspektiver 

på landskap i debatten om vindparkers estetiske konsekvenser for landskapet. 

 

Naturverndiskursen  
Naturverndiskursens narrativ er at utbygging av vindkraft er en unødvendig ødeleggelse av 

lokal natur og landskap. Innenfor diskursen brukes ofte en retorikk som spiller på dramatiske 

metaforer som sår, arr, inngrep, offer, risiko, og invasjon. Deres engasjement mot 

vindparkutbygging omtales ofte som en kamp slik Den Norske Turistforening (DNT) snakker 

om viktigheten av å “kjempe mot industrialiseringen av Norges kyst- og fjordlandskap” 

(DNT, 2012). 

Estetiske verdier er i denne diskursen forstått som en naturgitt estetisk kvalitet i 

naturlandskap, men også i historiske kulturlandskap. Skjønnhet ligger som en objektiv 

sannhet i landskapet dersom det blir oppfattet som uberørt av moderne tider.  

 
”Hensikten for mange ved å komme seg opp i fjellheimen er å slippe unna store naturinngrep 
og komme til et landskap som alltid har vært der, og som skal være sånn. En skal ha veldig 
gode grunner for å gå inn og bryte opp dette.” (DNT, 2013)  
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I dette utsagnet kommer synet på landskap klart til uttrykk. Landskap blir sett som et varig 

element, noe som alltid har vært der. Det ligger og et normativt element i dette. Landskapet 

ser ut slik det gjør fra naturens siden og sånn skal det være.  

Også menneskeskapte landskap verdsettes i denne diskursen. I en beskrivelse av et 

område hvor det planlegges en vindpark påpeker Naturvernforbundet (NVF) at ”[d]e 

skånsomme fotavtrykkene etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter.” 

(NVF, udatert). Beskrivelsen framhever at menneskelig aktivitet har gitt området 

verdensarvkvaliteter og det er dermed ikke argumentet om uberørt natur som trekkes fram. 

Likevel understrekes det at denne menneskelige aktiviteten har gitt skånsomme fotavtrykk og 

setter slik den levemåten som har formet verdifulle kulturlandskap i indirekte kontrast til 

virkningene av en vindpark, som i dette perspektivet er langt fra et skånsomt fotavtrykk.  

 

Klimadiskursen 
Klimadiskursens narrativ er at vindturbinene representerer menneskets mulighet til å endre 

samfunnet til et fornybarsamfunn der klimagassutslipp er begrenset innenfor en gitt 

tålegrense. Å redusere klimagassutslipp ses som det overordnede målet og klimabevissthet 

framholdes som evne til å tenke helhetlig, og å klare å løsrive seg fra detaljene. For å løse 

miljøproblemer ”må blikket heves,” (Bellona, 2013).  

 Landskapets estetiske karakter er i denne diskursen ikke truet av menneskelige 

inngrep og moderne kulturlandskap kan ses som like vakkert som historiske kulturlandskap. 

Fordi vindturbinene er menneskelige konstruksjoner som skal redde naturen fra en 

klimakrise, kan de ses som konstruksjoner i samspill med naturen, heller enn et ødeleggende 

element. Hvorvidt vindturbiner ødelegger et landskap er innenfor denne diskursen ikke noe 

som kan besvares objektiv, det avhenger av subjektive preferanser. 

Det er og et moralsk argument i denne diskursen. Hensynet til kommende 

generasjoner og andre land som vil rammes hardere av klimaendringer er overordnet de 

estetiske hensynene. At vindmøller oppleves som stygt i landskapet er et ugyldig argument i 

dette perspektivet fordi det kun rammer dagens mennesker. At vi må tåle å se vindturbiner i 

landskapet er et premiss i denne diskursen. Skal vi bruke energi er vi i følge Zero ”også nødt 

til å akseptere å se anleggene hvor denne energien produseres” (Zero, 2010). Ønsket om å 

bevare et vakkert landskap anses ofte som et egoistisk og dermed svakt argument innenfor 

klimadiskursen.  
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”Et eksempel på en konflikt vi med dagens klimautfordring ikke kan ta særlig mye 

hensyn til, er hva folk vil eller ikke vil ha i utsikten sin”(Zero, 2010). En vindpark kan i dette 

perspektivet ikke påvirke et kulturlandskap negativt kun ved å være synlig, i hvert fall ikke 

tilstrekkelig til at det må tas hensyn til.  

 

4.1.4 Forvaltning av kulturlandskap 
I 2004 trådte Den Europeiske Landskapskonvensjonen (heretter ELK) i kraft. Formålet er å 

”fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap og å organisere europeisk samarbeid 

på disse områdene” (KMD, 2009). Norge signerte landskapskonvensjonen i 2001, noe som 

blant annet innebærer at norsk landskapsforvaltning skal forholde seg til ELKs definisjon av 

landskap som lyder:  

 

"Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av 
påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer” (ELK i 
KMD, 2009). 
 

Den europeiske landskapskonvensjonen legger vekt på at også såkalte hverdagslandskap skal 

tas hensyn til i forvaltningen. Som den europeiske landskapskonvensjonen slår fast kan 

hverdagslandskap som ikke er av nasjonal betydning ha verdi for lokalbefolkningen som ser 

det hver dag. ELK vektlegger at slik folk oppfatter et landskap er vesentlig for hvordan 

landskap defineres. Å forstå landskap på denne måten, gjennom hvordan det oppfattes, er i 

tråd med den fenomenologiske tilnærmingen til landskap. 

 Tidligere innebar vern ofte å minimere og kontrollere menneskelig aktivitet i et 

område. Det har ført til store konflikter mellom lokalbefolkning og vernemyndigheter mange 

steder i Norge. Begrepet vern er blitt et belastet ord som er lite populært, særlig i 

landbruksområder (Clemetsen, 1999). En slik tilnærming til vern gir liten mening når det 

gjelder bevaring av kulturlandskap hvor en er avhengig av aktiv bruk for å opprettholde 

verneverdiene. Derfor har det skjedd et skifte i forvaltningen der en har gått fra å se vern som 

kontroll til en åpnere verneprosess basert på skjøtsel, frivillighet og tillit (Clemetsen, 1999).  

I Norge deles ansvaret for landskapsforvaltningen mellom miljø- og 

planmyndighetene Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og 

miljødepartementet (KLD), Miljødirektoratet (MD) og Riksantikvaren (RA). Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har den koordinerende rollen i alt arbeid med landskap. 

(Riksantikvaren, 2015) I tillegg jobber også landbruksmyndighetene med kulturlandskap.  
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Ulike forvaltningsorgan vil ha ulike måter å forstå landskap på ut ifra hvilken rolle de 

skal ivareta. Direktoratenes samfunnsoppdrag er å ivareta forvaltingshensyn innenfor sine 

sektorer og dermed vil det være ulike diskurser innenfor de ulike forvaltningsområdene. Det 

vil være flytende overganger mellom diskursene både innenfor og mellom 

forvaltningsområdene.  

Våren 2009 ble det presentert 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket fordelt på alle 

landets 19 fylker. Vest- Lista er altså ett av disse utvalgte kulturlandskapene. Prosjektet er i 

tråd med Norges miljøpolitiske mål om at "spesielt verdifulle kulturlandskap skal vere 

dokumenterte og ha fått ein særskilt forvaltning innan 2010." (Miljødirektoratet, 2008).  

Prosjektet er avgrenset til jordbrukslandskap og andre typer kulturlandskap er derfor 

ikke vektlagt i dette prosjektet. Norsk forvaltning av landskap generelt favner imidlertid over 

alle typer kulturlandskap, i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen (Riksantikvaren, 

2015).  

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et samarbeid mellom tre ulike direktorat, 

Miljødirektoratet (tidligere Direktorat for naturforvaltning, Dir.nat), Riksantikvaren og 

Landbruksdirektoratet (tidligere Statens Landbruksforvaltning, SLF) og kan forstås som en 

landskapsrepresentasjon i en bevaringsdiskurs som en kan finne innenfor flere 

forvaltningsområder. Kriteriene for utvelgelsen var at området ”i størst mulig skulle omfatte 

kulturlandskap i jordbruket med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske 

verdier” (SLF, Dir.nat, RA, 2007). Det ble særlig lagt vekt på helhetlig landskap, kontinuitet 

og tidsdybde, representativitet eller særpreg og formidlingsverdi. Videre var det viktig at det 

skulle være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold av området.  

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er fordelt mellom stat, fylke, kommune 

og grunneiere. Fra statens side er det de ansvarlige departementene og de ovenfor nevnte 

direktoratene som har det overordnede ansvaret for oppfølging og gjennomføring. På 

fylkesnivå er det Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling som har faglig 

oppfølgingsansvar innenfor sine sektorinteresser. Kommunene har et særlig ansvar for å 

fungere som bindeledd mellom grunneiere på den ene siden og fylket på den andre. 

Kommunene har også ansvar for å forankre Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 

kommuneplanen. Verdiene i området skal ivaretas i arealplanleggingen og i 

byggesaksbehandlingen, men har ikke formell status eller juridisk betegnelse i 

kommuneplanen. Grunneierne er de viktigste aktørene i forvaltningen av de utvalgte 

kulturlandskapene og er med på frivillig basis. Dersom de ønsker å være med i prosjektet skal 
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grunneierne bidra i arbeidet med forvaltningsplaner, ta ansvar for riktig skjøtsel, drift og 

vedlikehold i henhold til planen. 

I kjølvannet av den økte satsningen på vindkraft i Norge og ellers i Europa har 

spørsmålet om hvordan vindkraftutbygging påvirker landskapet blitt et viktig tema i 

landskapsforvaltningen. Satsingen på vindkraft har åpnet for en diskusjon innenfor 

landskapsforvaltningen om nettopp synet på verdier i kulturlandskap og landskapsendringer. 

Når det gjelder vindkraftutbygging er det særlig vektlegging av visuell påvirkning som kan 

være kilde til konflikt mellom ulike diskurser. Er en vindpark en del av et kulturlandskap i 

stadig utvikling, eller er det et inngrep i et kulturlandskap som bør vernes mot moderne 

påvirkning?  

Landskapskarakteren i det området vindparken bygges kan ha betydning for hvordan 

vindparken oppleves som landskapselement. Er området preget moderne menneskelig 

aktivitet og industri vil en vindpark kunne oppleves mindre som et inngrep i landskapet enn i 

et kulturlandskap preget av eldre tiders bruk.  

En svensk rapport utarbeidet av Vindval, et prosjekt i regi av Naturvårdsverket om 

vindparkers påvirkning på kulturmiljø, beskriver kulturlandskap som et komplekst bilde 

bestående av lag på lag av spor etter menneskelig aktivitet av eldre og yngre dato. Sporene er 

tydeligere jo yngre de er fordi de yngre sporene ligger over de eldre. De nye sporene, slik 

som et vindkraftverk vil uunngåelig påvirke de eldre sporene. I hvor stor grad vindkraftverket 

vil dominere, konkurrere med, være underordnet eller være i samspill med det 

omkringliggende landskapet vil imidlertid variere fra sted til sted (Häggström, 2013). I følge 

rapporten vil konflikten mellom en vindpark og landskapsestetiske hensyn minske dersom det 

er en tydelig tidssammenheng mellom vindparken om omgivelsene (Häggström, 2013: 24). 

Det eksisterer imidlertid ikke et klart skille mellom landskap som ”tåler” en vindpark 

og landskap som ikke gjør det og her ligger ofte konflikten når vindparker skal bygges.  
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5 Utenfor Listalandskapet – nasjonale 
forvaltningsdiskurser om landskap og vindkraft 

 

Listalandskapet er gjennom generasjoner blitt formet av menneskers tilstedeværelse i, og 

kroppslige samspill med den fysiske omverdenen. I nyere generasjoner er måten landskapet 

formes i større grad blitt regulert gjennom overordnede, kulturelle diskurser som legger 

føringer for bevaring av landskapsverdier og miljø gjennom naturverntiltak og skjøtselstiltak. 

Hva som defineres som verdifullt og verneverdig er flytende størrelser, men behandles i 

samtidens diskurser om landskapsforvaltning som gitte sannheter. Landskapspraksiser 

påvirkes av ulike drivkrefter for endring som politikk, marked, livsstilstrender, turisme og 

energibehov. De samme faktorene kan imidlertid og være drivkrefter for bevaring. 

Landskapets verdi som noe estetisk vakkert blir ofte trukket fram i sammenheng med 

forvaltning, turisme og friluftsliv. Vår oppfattelse av hva som er pent og stygt oppstår ikke i 

et vakuum. Hva vi opplever som vakkert er i stor grad bestemt av diskursive prosesser og hva 

vi eksponeres for. Samtidig kan det hevdes at det eksisterer det en kan kalle synskulturer på 

tvers av diskurser bestemt av kulturelle konvensjoner og representasjoner med linjer langt 

tilbake i tid. Vår estetiske sans er til en viss grad individuell, men den påvirkes av vår 

kulturelle kontekst og vårt sosiale samspill med andre. Gjennom sosialisering oppstår det 

fellestrekk for hvordan vi opplever landskapet (Jones, 1998). En kan hevde at det er få som 

synes tradisjonelle kulturlandskap er direkte stygt. Det er derfor ikke om hvorvidt et 

tradisjonelt kulturlandskap er vakkert eller ikke det foregår en diskursiv kamp, men snarere 

om hvorvidt moderne endringer forringer de visuelle verdiene. 

Forvaltningsdiskurser kalles også ofte ekspertdiskurser og har en mer helhetlig 

tilnærming til landskap hvor et landskap ses i sammenheng med sosiale strukturer og andre 

landskap. Landskapssynet i forvaltningen kan sies å være et utenforstående, eller outsider, 

perspektiv på landskapet fordi diskursene reproduseres i institusjoner som ikke er forankret 

direkte i den lokale konteksten. Forvaltningens kunnskap om landskapet er slik Setten (2001) 

påpeker ikke et resultat av praktisk delaktighet i området, men er forankret i en faglig 

tilnærming til landskap som fenomen.  

For å forstå hvordan landskap tillegges mening vil jeg identifisere noen av de 

viktigste diskursene og deres landskapsrepresentasjoner som bestemmer rammene for 

landskapsforvaltningen og dermed er med å forme landskapet i dag.   
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Tabell 3: Forvaltningsdiskurser om kulturlandskap og vindkraft 

Bevaringsdiskursen –  

Kulturhistoriske landskap: 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

 

Grunnleggende premisser 

o Kulturlandskap er først og fremst formet 

av tidligere generasjoners bruk av 

naturen.  

o Historisk lesbarhet i landskapet gir 

kunnskap og skaper identitet og 

tilhørighet til et sted. 

o Det historiske kulturlandskapet er 

estetisk vakkert og har en sterk visuell 

karakter. Moderne inngrep forringer 

estetiske verdier. 

o Kun en viss type landskapsbruk bevarer 

verdiene. 

Gyldige verdier i kulturlandskapet 

o Miljøverdier som biologisk mangfold 

som følge av tradisjonell bruk. 

o Spor etter gamle driftsformer i 

jordbruket som lynghei og styvingstrær. 

o Kulturminner over og under bakken. 

o Historiske romlige strukturer som 

klyngetun og eiendomsgrenser. 

Ekskluderte landskapselementer 

o Moderne inngrep. 

o Jordbrukslandskap preget av intensiv 

drift. 

o Ikke- stedstilpasset byggeskikk. 

o Gjengrodde kulturlandskap. 

 

Identifiserte årsakssammenhenger 

o Tradisjonelle bruksformer var mer i tråd 

med naturen. 

Energidiskursen –  

Moderne kulturlandskap: 
Vindparkutbygging 

 

Grunnleggende premisser 

o Kulturlandskap er i stadig endring og 

moderne inngrep bør derfor godtas. 

o Moderne inngrep skaper tidslinjer fram 

til vår egen tid. 

o Moderne landskapsendringer er sett som 

objektivt likestilt med tidligere tiders 

landskapsendringer. 

o Landskapsestetikk er subjektivt, 

moderne landskapselementer og 

landskap kan og være estetisk vakre. 

 

 

Gyldige verdier i kulturlandskap 

o Landskapets energiressurser. 

o Aktiv bruk, tilpasset nye tider. 

o Historisk lesbarhet av utvikling i ulike 

former for landskapsbruk helt fram til 

vår tid. 

 

 

Ekskluderte landskapselementer 

o ”Postkort- Norge” - stagnerte 

landskapsbilder. 

 

 

Identifiserte årsakssammenhenger 

o Endringer av landskapet har formet 

landskapet vi verdsetter i dag. Å 

motsette seg moderne 

landskapsendringer er derfor feil. 
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o Kulturlandskap består av lag med 

historiske spor. Nye spor ødelegger de 

gamle sporene. 

o Moderne visuelle inngrep forstyrrer den 

historiske karakteren og lesbarheten i 

landskapet. 

Retoriske begrep, metaforer og symbolbruk 

o Landskapets hukommelse, minner og 

vitnesbyrd. 

o Samspill mellom natur og menneske. 

o Norge er kulturhistorisk fattigere om vi 

ikke verner et utvalg kulturlandskap. 

o Kulturlandskapet som utstillingsvindu. 

o Moderne inngrep som forstyrrende eller 

trussel. 

o Mangfold av landskapstyper. 

Agenter og motiv 

o Tidligere generasjoner som påvirket 

landskapet mer skånsomt enn dagens 

mennesker.  

o Moderne mennesker, særlig bønder som 

skjøtter kulturlandskapet i tråd med 

tradisjon og tidligere generasjoners bruk.  

o Forvaltere av kulturminner som ønsker å 

formidle kunnskap og identitetsfølelse. 

Viktige nodalpunkt og flytende tegn 

o Vindmøller som negativt 

landskapselement: Forstyrrende inngrep 

som ikke er forenelig med tradisjonelle 

kulturlandskap. 

o Spor fra tidligere landskapsbruk som 

visuelt overordnet landskapselement. 

Konflikt mellom det tradisjonelle og det 

moderne. 

 

o Nye spor forstyrrer ikke gamle spor i 

landskapet, men skaper tvert imot en 

tidssammenheng. 

o Energiproduksjonsanlegg er også 

kulturminner. Vindparkene vil kunne bli 

vernet som kulturminner i framtiden. 

Retoriske begrep, metaforer og symbolbruk 

o Energiproduksjonsanlegg som 

arkitektoniske monumenter. 

o Symbol på ren energiproduksjon. 

o Turistmål. 

o Tilgjengelig landskap. 

o Reversible inngrep. 

o Landskap med spenning og kontraster. 

 

 

Agenter og motiv 

o Framtidsrettede utbyggere som bidrar til 

økt satsning på fornybar energi. 

o Moderne mennesker som bruker sitt 

landskap. Deres aktivitet i landskapet er 

likestilt med tidligere generasjoners 

bruk.  

 

 

Viktige nodalpunkt og flytende tegn 

o Vindmøller som positivt 

landskapselement: Symbol på utvikling, 

løsning og framtidsoptimisme. 

o Spor fra tidligere bruk er ikke visuelt 

overordnet nye spor. Ingen automatisk 

konflikt mellom det historiske og det 

moderne. 
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5.1 Landskapsdiskurser i forvaltningen 
Spenningen mellom vindparkutbyggingen og bevaring i det utvalgte kulturlandskapet på 

Vest-Lista kan ses som en konflikt mellom to diskurser i forvaltningen: bevaringsdiskursen 

og energidiskursen. Innenfor de to ulike diskursene artikuleres landskapselementer ulikt og 

tillegges ulik verdi. Dermed har diskursene ulike representasjoner av det ideelle landskapet. 

Innenfor bevaringsdiskursen tillegges kulturhistorisk landskap størst verdi, mens 

energidiskursen tillegger det som kan kalles moderne kulturlandskap størst verdi. Videre skal 

jeg nå gjøre en diskursiv analyse av landskapsrepresentasjonene som ligger til grunn for de to 

tiltakene på Lista, Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og vindparkutbyggingen, som er 

utgangspunkt for denne oppgaven. 

 Prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, som jeg tidligere har presentert, 

representerer bevaringsdiskursen. Landskapsrepresentasjonen innenfor organisasjoner og 

forvaltningsorgan som er pådrivere og representanter for vindkraftutbygging i Norge, i denne 

analysen representert av NVE og NORWEA, representerer energidiskursen. NVE har 

beslutningsmyndighet i konsesjonssaker knyttet til utbygging av kraftverk og vurderer 

landskap i sine vedtak. NORWEA er en bransje- og interesseorganisasjon som jobber for å 

fremme norsk vindkraftproduksjon. 

 

5.1.1 Bevaringsdiskursens kulturhistoriske landskap 
”Nyt utsynet og få innsikt!” 

Sitatet over er hentet fra forordet til brosjyren Utvalgte kulturlandskap i jordbruket fra 2009 

skrevet av daværende ministrene for landbruk og mat, og miljø og utvikling. Sitatet 

oppsummerer godt landskapsforståelsen i forvaltningen av kulturlandskap. Kulturlandskapet 

som element blir i denne diskursen et nodalpunkt som viser til noe estetisk vakkert, noe å 

nyte, videre byr kulturlandskapet også på historiske bilder og kunnskap om det som var.  

I denne sammenhengen er det det historiske jordbrukslandskapet som representeres, 

noe som reflekteres i prosjektets tittel. ”Samtidig erkjennes det at det finnes andre typer 

kulturlandskap enn dem som er skapt av jordbruket” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:3). Prosjektet 

er altså en avgrensing fra andre typer kulturlandskap som også kan ha stor verdi. Det er en 

mengde andre historiske kulturlandskap som også har status som særlig verdifulle i Norge. 

Disse er registrert i Nasjonal Registrering av verdifulle kulturlandskap og Utvalgte 

kulturlandskap skal løfte fram jordbrukslandskap som alt er registrert (SLF, Dir.nat, RA, 

2007). 
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Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et eksempel på en landskapsrepresentasjon 

som vektlegger kulturhistoriske landskapsverdier og slik legitimerer en regulering av 

landskapspraksiser. I denne representasjonen ligger et syn på fortidens spor i 

jordbrukslandskapet som en landskapsverdi overordnet moderne landskapselementer i de 

utvalgte kulturlandskapene. Det fortidige er viktig å ta vare på fordi landskapselementer fra 

fortiden forsvinner om de ”overskrives” av moderne inngrep. Moderne inngrep er 

dominerende og moderne teknologi har kraft til å endre landskapet raskere og mer radikalt en 

tidligere tiders teknologi. Det moderne blir slik et diskursivt moment tillagt negativ mening i 

de historiske kulturlandskapene. 

 Innenfor denne diskursen er landskapet sett som en dynamisk prosess som på enkelte 

områder må kontrolleres. Landskapet vil alltid være i endring, men endring kan ses som en 

trussel fordi vi kan miste landskapsmiljø som trekker linjer tilbake til tidligere tiders 

landskapsbruk, og dermed få et mindre mangfold i landskapet. I dette perspektivet må det 

moderne derfor begrenses i enkelte områder og det fortidige få fortrinnsrett.  

Kulturlandskap som er aktuelle for prosjektet skal nettopp være et ”(…) helhetlig 

landskap formet av langvarig kontinuerlig tradisjonell bruk” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:III). 

Ordet tradisjonell er et vidt begrep uten en klar definisjon og kan romme flere ulike typer 

bruk. Begrepet avgrenses ikke, noe som kan tyde på at hva som faller innenfor definisjonen 

tradisjonell tas for gitt innenfor bevaringsdiskursen.  

 Det er imidlertid ikke alle typer jordbrukslandskap som faller innenfor idealet i denne 

landskapsrepresentasjonen. Et kriterium for at et jordbrukslandskap skal kunne bli vurdert 

som utvalgt kulturlandskap er ”at moderne tekniske inngrep eller sterkt intensivert jordbruk 

ikke dominerer. ” Moderne inngrep som vindturbiner og intensiv bruk er altså sett som noe 

som kan ødelegge de landskapsverdiene en ønsker å bevare og landskap preget av moderne 

inngrep ekskluderes fra diskursen. Det er likevel ikke slik at en ser enhver tilstedeværelse av 

moderne inngrep og bruk som ødeleggende for det tradisjonelle landbruket. Selv om mange 

områder som anses som verdifulle kulturlandskap har innslag av moderne drift ”(…) preges 

de fortsatt av kulturminner og kulturmarker som er et resultat av eldre tradisjonelle 

driftsformer og byggeskikk. Det er denne natur- og kulturarven som vi ønsker å ivareta” 

(SLF, Dir.nat, RA, 2007:15). 

Moderne intensivt jordbruk blir en underordnet landskapsverdi og oppfattes som en 

driftsmåte som er uforenelig med opprettholdelsen av de verdiene en ønsker å ivareta. 

Moderne innslag er derfor kun noe en kan tåle om det ikke er for dominerende i det 

kulturhistoriske landskapet. ”Effektivitetsgevinst er ikke alltid forenelig med ønsket om å 
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opprettholde spesielle miljøverdier” (Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 2009). Dette 

utsagnet impliserer at dersom en ønsker å bevare de kulturhistoriske landskapene kan en ikke 

samtidig forvente effektivitet. Skjøtsel av kulturhistoriske landskap framstår derfor som noe 

en gjør av idealistiske grunner med ikke- økonomiske motiv.  
 

”Uten entusiastiske og aktive mennesker som sikrer riktig tilpasset bruk og skjøtsel av 
kulturlandskapene, ville vi heller ikke ha kunnet ta vare på slike viktige kulturlandskap.” 
(Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 2009)  

 

Utsagnet tegner et bilde av aktører som ivaretar kulturlandskapet på grunn av en entusiasme 

for det og impliserer at det ligger en idealisme til grunn for skjøtsel av kulturlandskap. Videre 

pekes det på riktig tilpasset bruk som viser til en normativ forståelse av hvordan et 

kulturhistorisk landskap bør skjøttes. Til tross for bildet av den idealistiske bonden ligger det 

i selve premisset til prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket at de som skjøtter disse 

særlig verdifulle kulturlandskapene skal få betalt for det. Slik skapes økonomiske incentiv til 

riktig tilpassing av bruken i disse kulturlandskapene. 

Så hva er riktig bruk av et tradisjonelt kulturlandskap? Diskurser er normative 

meningssystem og artikulerer flere konvensjoner for riktig bruk som regulerer 

landskapspraksiser. I kriteriene for utvelgelse slås det fast at ”[o]mrådet skal framstå som et 

godt ivaretatt jordbrukslandskap med minst mulig grad av forstyrrende moderne inngrep eller 

påvirkning i seinere tid” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:16). Dette impliserer altså at det skal være 

minst mulig spor etter moderne menneskelig aktivitet i et ideelt kulturlandskap. 

Det skal samtidig være godt ivaretatt og derfor i aktiv bruk og ikke ”preget av 

gjengroing og forfall” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:2). Premisset her er at et jordbrukslandskap 

som ikke brukes forfaller ved at det gror igjen og både de kulturelle og biologiske 

miljøverdiene forringes. Ny vegetasjon som element blir gjennom slik artikulasjon definert 

som et moment med negative egenskaper og som en trussel mot nodalpunktet.  

Den tradisjonelle måten å drive på har skapt viktige miljøverdier og gamle 

driftsformer anses som å være mer i samspill med naturen enn moderne driftsformer.  
 

”Disse ulike landskapene viser samspillet mellom menneskenes høsting og bruk av naturen 
gjennom generasjoner og de miljøverdier som har utviklet seg som følge av dette” (Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket, 2009). 

 



 69 

Et kulturhistorisk landskap kan derfor innenfor denne diskursen forstås som et landskap i 

balanse, hvor bruken i landskapet skaper miljøverdier i stedet for å gå på akkord med dem. 

Det understrekes at landskapet er møysommelig formet. I denne diskursen er dette en positiv 

beskrivelse og gir assosiasjoner til gradvis, erfarings-basert endring av landskapet i et tempo 

naturen kan tilpasse seg.  

I dette perspektivet ses kunnskap om fortidens praksiser som fortsatt relevant. Med 

tanke på for eksempel problematikk knyttet til utarming av landbruksjord som resultat av for 

intensiv drift, kan kunnskap fra tidligere jordbrukspraksiser representere en framtidsrettet 

tilnærming heller enn utdatert, avleggs kunnskap. Å bevare landskap som formidler denne 

kunnskapen om tidligere praksiser kan i dette perspektivet ses som et innlegg i omstillingen 

til bærekraftige praksiser i framtiden.  

Motsatt blir intensiv bruk, raske endringer i landskapet som følge av ny teknologi og 

moderne maskinbruk sett som trusler mot disse verdiene. Imidlertid er ikke den tradisjonelle 

bruken i balanse med moderne tiders krav til effektivitet. Bruksendringer som følge av nye 

strukturer i samfunnet og jordbruket fører til at en går vekk ifra de tradisjonelle bruksformene 

for å kunne leve av å drive jordbruk. Dette truer de historiske landskapselementene, så for å 

bevare disse verdifulle jordbrukslandskapene må områdene brukes på ”gammelmåten”. 

Derfor snakkes det ofte om vern gjennom bruk som er en nyansering av dikotomien 

vern/bruk som har eksistert i forvaltningen tidligere og ble sett som gjensidig utelukkende.  

Skjøtsel av kulturhistoriske landskap kan likevel sies å falle innenfor en 

bevaringsdiskurs. Stimulering av skjøtsel av jordbrukslandskap gjennom tradisjonelle 

bruksformer er et vern av en type bruk. Kulturlandskapet en ønsker å bevare kan forstås som 

et fryst landskapsbilde der det ikke er rom for store endringer. Dette gjenspeiles i målet om at 

de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket skal fungere som utstillingsvindu. De skal 

perfeksjoneres og vises fram som historiske eksempler på hvordan det var før. Slik kan 

utvalgte kulturlandskap forstås som museumslandskap som skal gi kunnskap om tidligere 

jordbrukssystemer.  

Når et kulturlandskaps verdi skal vurderes skal vekten legges på ”(…) verdier, 

strukturer og landskap som er preget av tradisjonelle driftsformer og byggeskikk” (SLF, 

Dir.nat, RA, 2007:III). Det er altså ikke bare den tradisjonelle jordbruksdriften en ønsker å 

bevare, men også andre kulturminner slik som eldre bygninger. Ulike typer bygninger blir i 

denne diskursen definert som ulike momenter. Eldre bygninger er et positivt 

landskapselement, mens moderne bygninger blir momenter som defineres som forstyrrende 

eller ødeleggende. Dette kommer til uttrykk i beskrivelsen av ulike trusler mot 
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kulturlandskapet hvor ”ikke- stedstilpasset byggeskikk/ombygging” nevnes sammen med 

inngrep om kraftlinjer og gjengroing (SLF, Dir.nat, RA, 2007:16-17). Her kommer synet på 

kulturlandskapets verdi som formidler av kulturhistorie tydelig fram. 

 
”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi kunnskap og opplevelser og være en ressurs for 
framtiden, både for allmenheten, for eieren/brukeren selv og for forvaltning og forskning” 
(SLF, Dir.nat, RA, 2007:III). 

 

De utvalgte kulturlandskapene skal vise fram de kulturhistoriske verdiene i et bredt spekter 

av jordbrukslandskap. Retorisk bruk av ord som stolt, identitet, verdiskaping, tilhørighet og 

unik viser at det er et grunnleggende premiss i denne diskursen at kulturhistoriske landskap er 

noe en kan være personlig stolt av, både de som bor i området, men også hele Norge som 

nasjon. Kulturlandskapet knytter de som bor og driver i landskapet til tidligere generasjoners 

bruk ved at de fortsetter et verdiskapende arbeid som ble påbegynt langt tilbake i tid.  

Kulturlandskapet ses som viktig for stedstilhørighet og identitet nettopp gjennom 

bevaringen av tidslinjer og historisk lesbarhet. I dette perspektivet beskrives 

kulturlandskapene som våre minner, de bærer vitnesbyrd om fortiden og avspeiler historien. 

De ses som en del av vår nasjonale hukommelse og utsagnet ”Norge som nasjon vil bli natur- 

og kulturhistorisk fattigere om vi ikke evner å ta vare på et utvalg av disse landskapene” 

(SLF, Dir.nat, RA, 2007:5). er en gyldig sannhet innenfor diskursen. Vi mister altså noe av 

verdi om vi ikke klarer å bevare kulturhistoriske landskap, både de kulturelle og historiske 

verdiene, men også tatt for gitte estetiske verdier. ”(…) landskapsområde[ne] har verdier 

knyttet til visuell opplevelse, estetikk og landskapsbilde” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:17). 

Her er vi tilbake til det innledende sitatet. Det er et premiss i denne diskursen at 

kulturhistoriske landskap er estetisk vakre, og at moderne inngrep forringer de estetiske 

kvalitetene og derfor ikke hører hjemme i landskapsbildet. Som flytende tegn, altså et 

nodalpunkt ulike diskurser særlig kjemper om å definere, blir vindturbiner i denne diskursen 

definert som fremmedelementer og ruvende forstyrrelser. Deres virkning er at de omformer 

landskapet til moderne kraftlandskap som står i motsetning til det kulturhistoriske landskapet 

rundt. Bevaringsdiskursens landskapsrepresentasjon kan slik ses som et diskursivt narrativ 

om hvilke typer landskapselement som hører hjemme i en viss type kulturhistorisk landskap 

og derigjennom tillegges verdi, og hvilke element som er forstyrrende og truer verdiene. Det 

er nettopp på dette punktet, rangeringen av landskapselementers verdi og definisjonen av hva 

som er trusler og forstyrrende elementer, at det foregår en diskursiv kamp mellom 

bevaringsdiskursen og energidiskursen.  
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5.1.2 Energidiskursens moderne kulturlandskap 
Energidiskursen er først og fremst en diskurs om energiproduksjon og 

energiressursutnyttelse. Landskap var i utgangspunktet ikke et relevant element innenfor 

energidiskursen, men ble det over tid etter å ha blitt utfordret av miljøbevegelsen, som satte 

energiproduksjonens konsekvenser for natur og landskap på dagsorden og slik gjorde at 

landskap ble noe en måtte forholde seg til, også innenfor energidiskursen.  

Dette kan ses som en interdiskursiv prosess der miljødiskursen ”vant” kampen om 

hvorvidt landskap er relevant i forbindelse med utbygging av energiproduksjon slik at en 

landskapsrepresentasjon oppstod også innenfor energidiskursen. At landskap skal tas med i 

vurderingen ble et gyldig utsagn også innenfor energidiskursen og en begynte å snakke om 

landskap i utbyggingsprosesser. Miljøvernhensyn ble institusjonalisert gjennom strengere 

konsesjonsbehandling, verneplaner og økt kunnskap om landskapspleie hos utbyggerne 

(Thue, 2013:29). 

Energidiskursens landskapsrepresentasjoner kan forstås som en del av en 

overgripende landskapsdiskurs der ingen landskapselementer har objektivt større verdi enn 

andre. Moderne inngrep ses ikke som negativt i seg selv eller noe som automatisk forringer 

landskapskvaliteter. Diskursens landskapsrepresentasjon viser til et syn på landskap der det 

moderne ikke er i automatisk konflikt med det fortidige og legitimerer slik 

vindparkutbygging. Alle tiders landskapsbruk har vært moderne i sin tid. Derfor kan ikke 

kulturhistoriske landskap automatisk verdsettes høyere og alle menneskelige spor i 

landskapet er altså i utgangspunktet sidestilt i denne diskursen. 

I Vindvals rapport trekkes det fram at om et verneperspektiv på landskap hadde 

dominert opp gjennom historien kan det tenkes at flere bygninger og anlegg vi i dag 

verdsetter høyt aldri ville blitt bygd (Naturvårdsverket, 2013). Et premiss i diskursen er at 

flere av dagens landskapsverdier er resultat av store endringer i tidligere tider, og derfor kan 

vi ikke motsette oss moderne endringer. 
”Det er gjennom forandring de verdiene vi i dag verdsetter har oppstått. De store og 
gjennomgripende landskapsendringene under tidlig middelalder eller i tiden før 
jordskiftereformen har gitt oss det landskapet vi oppfatter som vakkert, innholdsrikt og 
verneverdig” (Häggström 2013:56. Min oversettelse). 

 

I dette perspektivet kan også omfattende landskapsinngrep knyttet til energiproduksjon etter 

en stund bli momenter med et meningsinnhold som gjør at de oppfattes som verneverdige. 
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Dette er allerede tilfelle i Norge hvor en rekke demninger og bygninger knyttet til disse er 

vernet etter kulturminneloven, så vel som flere strømledningsmaster og -traseer (NVE, 2016).  

Vern av kraftverk som Alta- demningen kan imidlertid sies å utvide rammen for hva 

som er gammelt nok til å ha verneverdi og inkluderer altså mer moderne kulturlandskap som 

noe som kan ha landskapsverdi. Dette henger også sammen med hvordan en forholder seg til 

dagens kraftverksutbygginger som momenter og deres påvirkning på landskapet. Ved å se 

moderne landskapsendringer som objektivt likestilt med tidligere tiders landskapsendringer 

kan ikke vindturbiner ekskluderes som kulturlandskapselement. 

 NORWEAs informasjonsside for vindkraft Vindinfo.no og vurderinger av landskap i 

utvalgte NVE vedtak kan ses som uttrykk for en landskapsrepresentasjon som også tillegger 

moderne inngrep, som vindturbiner, estetisk og symbolsk verdi som 

kulturlandskapselementer. Innenfor denne representasjonen er landskapsestetikk forstått som 

noe subjektivt. Vindturbiner blir et nodalpunkt som defineres som potensielt estetisk vakre og 

dermed kan tillegges positiv mening som landskapselement.  
 

”Etter NVEs vurdering kan vindkraftverk også oppfattes som et positivt landskapselement. 
Etablering av et vindkraftverk vil også kunne skape en kontrast i landskapet og til 
tradisjonelle landskapselementer i positiv forstand. I flere av høringsuttalelsene er det også 
nevnt at vindkraftverket vil ta seg godt ut i landskapet” (NVE, 2012:20). 

 

Utsagnet peker på at et landskapselement som står i kontrast til landskapet rundt ikke 

nødvendigvis må forstås som noe som ikke hører hjemme i landskapet. Innenfor denne 

diskursen er kontrast tvert imot artikulert som noe positivt. NVE vektlegger videre 

høringsuttalelser hvor vindkraftverk beskrives som noe som estetisk passer inn i landskapet 

og gir slik nodalpunktet vindturbin et helt annet meningsinnhold enn i bevaringsdiskursen. 

Slik underbygger de sitt syn på at oppfattelse av landskapselementer er subjektivt. Det legges 

og vekt på vindturbinenes symbolske potensial knyttet til at de kan  
 

”(…) oppfattes som et positivt landskapselement ved at det representerer 
elektrisitetsproduksjon som er basert på en fornybar energikilde, og slik bidrar til å løse det 
moderne samfunns behov for energi. Vindkraftverk som et nytt landskapselement kan da 
fremstå som et symbol på bærekraftig utvikling og visuelt sett oppfattes som et positivt 
innslag i landskapet” (NVE, 2010:71). 

 

Fornybar energi kan skape positive konnotasjoner i dagens kontekst og gjøre vindturbinen til 

et sterkt positivt symbol. En kan tenke seg at mange er mer positive til vindturbiner i 
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horisonten enn de ville vært til installasjoner av tilsvarende størrelse som hadde bidratt til 

klimagassutslipp.  

I sine beslutninger vektlegger NVE at vindmøller kan oppfattes som ”arkitektoniske 

monumenter” og ”symbol på økt aktivitet” (NVE, 2006:45). Heller enn industrielle anlegg, 

som ødelegger lokal natur, viser karakteristikkene til en moderne landskapsbruk, der det er 

aktivitet og ikke stagnasjon. Vindturbinene gjør aktiviteten synlig og betegnes som 

monumenter, noe en setter opp for å vise fram noe en er stolt over. Vindturbinene som 

monumenter beskrives videre som arkitektoniske, altså noe det ligger en tanke bak. Slik 

settes vindturbiner i sammenheng med en stolthet over menneskets evne til å skape, finne 

løsninger, men også et forsøk på å temme naturen som vi gjenfinner langt bakover i historien. 
 

”Ved etablering av vindkraftverk tilføres landskapet et teknisk, industrielt og moderne 
landskapselement som påvirker den visuelle opplevelsen av landskapet. Denne opplevelsen 
vil variere, og hovedsakelig være et resultat av en subjektiv verdivurdering og 
landskapskarakteren på stedet” (NVE, 2010:67). 

 

I dette utsagnet erkjennes det at vindkraftverk kan oppleves som industrielt og teknisk, ord 

som blir brukt negativt i naturverndiskursen, men innenfor energidiskursen godtar en ikke 

prinsippet om at slike karakteristikker nødvendigvis er negative. 

 Det at vindturbinene er moderne inngrep er i denne diskursen ikke sett som en 

konflikt med den historiske lesbarheten i landskapet, en vindturbin vil tvert imot kunne ” (…) 

tilføre landskapet et element som representerer nyere tids teknologiutvikling, og dermed 

tilføre landskapet en ny tidsdimensjon” (NVE, 2010:71). Utsagnet ekskluderer 

bevaringsdiskursens artikulering av moderne inngrep som negativt for landskapsopplevelsen. 

Alle utsagn som artikulerer konvensjoner som regulerer endringer i landskapet vil i dette 

perspektivet være ugyldig fordi opplevelse av landskapsverdier ses som subjektive. En slik 

forståelse av landskapsopplevelse som rent subjektivt vil i sin ytterste konsekvens kunne 

ekskludere forsøk på å skape en felles forståelse av hvordan landskap generelt bør forvaltes. 

Som nodalpunkt blir vindturbinene i landskapet definert på grunnlag av en 

framtidsoptimisme ved å representere en løsning på klimatrusselen. Vindturbinene er flytende 

tegn som i energidiskursen får verdi som landskapselement fordi de symboliserer noe 

positivt. Det gjelder først og fremst vindturbinen som symbol på klimatiltak, men også som 

symbol på investering i lokalsamfunn, modernisering og arbeidsplasser NVE (2013). Det at 
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en vindpark er synlig i et kulturlandskap eller fra et kulturminne er i denne diskursen ikke 

objektivt negativt.  

I likhet med det estetiske perspektivet er opplevelsesverdien av et kulturlandskap her 

forstått som subjektivt og derfor ikke en objektiv størrelse en kan ta hensyn til. Selv om NVE 

erkjenner at mange opplever vindmøller som et negativt og påtrengende landskapselement 

legges det vekt på at opplevelse av landskapet er subjektivt. Dette kommer tydelig til uttrykk 

på NORWEAs infoside for vindkraft der det artikuleres eksplisitte motsvar til innvendinger 

mot vindturbiner.  

I deres perspektiv er det en myte at vindturbiner er stygge fordi: ”Det kommer an på 

øynene som ser. Flere og flere mener vindturbiner er et moderne symbol på en bærekraftig 

utvikling” (Vindinfo, 2014a). Videre argumenteres det for at konsekvenser for turisme og 

begrensing av ferdsel i naturområder og er myter fordi vindparken gjør områder mer 

tilgjengelige og kan bli turistmål i seg selv. ”Sammenlignet med andre kraftverk opptar et 

vindkraftverk direkte et relativt lite areal. Faktisk gir vindkraftverket folk adgang til områder 

som før kun var tilgjengelig for noen få” (Vindinfo, 2014a).  

Beskrivelser fra aktører som opplever vindmøllene som negative landskapsinngrep 

tillegges derfor ofte liten vekt. Selv om en anerkjenner deres argumenter, behandles de som 

ugyldige: 
 

”Til tross for at vindturbinene vil kunne oppleves som dominerende i enkelte av 
landskapsbildene og i enkelte retninger, er det etter NVEs vurdering ikke hensiktsmessig å 
gjennomføre omfattende justeringer av de omsøkte planområdene” (NVE, 2012:20). 

 

Beskrivelser fra aktører som ser vindmøller som positivt landskapselement derimot vil kunne 

bli trukket fram som begrunnelse for et positivt vedtak. Slik brukes det som i denne diskursen 

forstås som subjektive opplevelser av landskapet kun som gyldig argument når de er positive 

til vindturbiner som landskapselement. 

Til tross for at det innenfor energidiskursen argumenteres for at en vindpark kan være 

et positivt landskapselement kan det likevel sies å være en felles erkjennelse i forvaltningen 

at vindturbinenes visuelle dominans kan være problematisk. Derfor vektlegges det også at 

ulempene er midlertidige og kan avbøtes ved hjelp av ulike tiltak. ”Gjennom god design kan 

visuell forurensing forebygges” (Vindinfo, 2014a) er et slikt argument. Det samme negative 

begrepet som brukes av motstandere av vindkraft brukes, men det framstilles som et problem 

som kan løses og noe en derfor ikke nødvendigvis trenger å ta hensyn til.  
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Dette gjelder ikke bare de visuelle virkningene, men også selve landskapsinngrepet 

“Landskapet kan i ettertid i stor grad tilbakestilles til slik det var før utbygging” (Vindinfo 

2014b). Bygging av vindkraftverk omtales som reversibelt inngrep fordi konsesjoner 

vanligvis kun har varighet i inntil 25 år.  

 Energidiskursen må ikke forstås som en diskurs som ekskluderer bevaring av 

tradisjonelle kulturlandskap, men heller en diskurs som ikke anerkjenner en konflikt mellom 

moderne landskapselementer og fortidige elementer i samme landskap. Kulturlandskap som 

nodalpunkt får i denne diskursen mening som et landskap preget av menneskelig aktivitet 

hvor moderne og fortidige landskapsinngrep ikke står i konflikt. 

 

5.2 Forvaltningsdiskursenes kamp om Listalandskapet 
I konsesjonsprosesser for utbygging av vindkraftverk møtes de politiske diskursene om 

vindkraft og de to synene på vindturbiner som landskapselement jeg har sett på i dette 

kapittelet. Det gjorde de også i konsesjonsprosessen for vindparken på Lista.  

 Slike konflikter er tidkrevende og kan trekke ut konsesjonsprosessen. Til tross for 

ulike syn på vindparkers visuelle virkninger førsøker forvaltningsorganene derfor å finne 

måter å dempe konflikter om landskapsvirkninger. I Norge kom NVE, Miljødirektoratet og 

Riksantikvaren i 2015 med en veileder for vurderinger av landskapsvirkninger ved utbygging 

av vindkraftverk. Målet med veilederen er å vise en systematisk fremgangsmåte for å utrede 

virkninger for landskap, og at alle konsekvensutredninger for tema landskap gjennomføres 

etter denne metoden for å sikre en mest mulig konsekvent vurdering av landskap i de ulike 

konsesjonssøknadene for vindkraftverk. (NVE, MD, RA, 2015) 

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementets dokument Retningslinjer 

for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg viser til det nasjonale målet om at: 
 
”Miljøkvalitetene i landskapet skal sikres og utvikles gjennom økt kunnskap og 
bevisst planlegging og arealpolitikk. Kulturlandskapet skal forvaltes slik at 
kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet 
opprettholdes” (OED og MD, 2007:13). 

 

Det vektlegges at landskap skiller seg fra de øvrige miljøtemaene fordi påvirkningen kan 

være mer geografisk omfattende på grunn av turbinenes visuelle rekkevidde. Større områder 

registrert som nasjonalt viktige kulturlandskap er en type landskap hvor det anses å være et 

svært stort konfliktpotensial.  



 76 

I vurderingen av landskap i en konsekvensutredning tas det utgangspunkt i at synlige 

anlegg, enten det er vann- eller vindkraft, har negativ effekt på landskapet, og vurderingen 

går på hvor liten denne negative effekten er (Inter Pares, 2004). At et kraftverk kan tilføre 

landskapet noe positivt er ikke en forutsetning i konsekvensutredninger. I et diskursivt 

perspektiv kan det være et uttrykk for at det er bevaringsdiskursen som er den dominerende 

landskapsrepresentasjonen og derfor definerer hvordan en snakker om landskap. I 

vurderingen av landskapsvirkninger ligger derfor bevisbyrden på aktørene innenfor 

energidiskursen. 

Når konsesjonssøknader om bygging av vindparker i Norge skal vurderes skal det 

derfor tas hensyn til hvordan tiltaket vil påvirke miljøverdier som biologisk mangfold og 

landskap. Flere offentlige forvaltningsorgan har ansvar for å vurdere dette og komme med 

innspill i høringsrunden. Miljødirektoratet og Riksantikvaren skal representere hensynet til 

henholdsvis natur og miljø, landskap og kulturminner. Sammen har de ansvar for å vurdere 

konfliktnivået mellom det omsøkte tiltaket og miljøverdier ved å gjennomføre en tematisk 

konfliktvurdering (TKV). Graden av konflikt rangeres på en skala med fem konfliktnivå fra 

A- liten konflikt til E- svært stor konflikt (Miljødirektoratet, 2014).  

Likevel er det ikke så enkelt som at dersom et tiltaks konfliktnivå vurderes til E i 

TKV så får det ikke tillatelse. En TKV er veiledende og vurderes som et innspill når NVE 

skal vedta om konsesjonssøknaden innvilges eller ikke. 

 

5.2.1 Forvaltningens ulike syn på vindparken på Lista 
Da konsesjonssøknaden for vindparken på Lista var på høring ble samlet konfliktnivå i TKV 

vurdert til å være E- svært høyt. I vurderingen stod det at ”[v]indmøllene vil bryte med 

helheten i landskapet – både landformene, det til dels urørte preget og kultursporene” (NVE, 

2006:37). Selv om Miljødirektoratet og Riksantikvaren altså frarådet utbyggingen av Lista 

vindpark var NVE på sin side uenig i denne vurderingen og mente tvert imot at 

konsekvensene var akseptable. De begrunnet sitt syn med at Listalandskapet etter deres 

vurdering er et storskala landskap som vil tåle vindparken:  
 
”På grunn av store avstander og topografi reduseres etter NVEs vurdering de negative 
virkninger på landskapet, og er etter NVEs oppfatning viktige forhold ved vurdering 
av de visuelle effektene av tiltaket. NVE mener det store landskapsrommet kan 
absorbere de tekniske installasjonene bedre enn mange andre prosjekter som er 
meddelt konsesjon.” (NVE, 2006: 46)  
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De ulike synene på hvorvidt landskapet på Lista tåler et inngrep som vindparken viser 

at det er et stort rom for skjønn i beslutningsprosessen. Siden forvaltningsorganet med 

beslutningsmyndighet, NVE, tilhører en diskurs hvor opplevelsen av vindturbiners 

landskapsvirkninger artikuleres som rent subjektive, gis det lite rom for motargumenter 

basert på visuelle hensyn i beslutningsprosessen. Kampen om å definere det flytende tegnet 

vindturbiner utspiller seg nettopp i beslutningsprosessen, en arena som kan sies å være 

energidiskursens hjemmebane. 

Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Riksantikvaren og 

Direktorat for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) frarådet alle bygging fordi de mente at 

konfliktnivået med tanke på miljø og landskap var for stort. Direktoratet for naturforvaltning 

betegnet konflikten som spesielt stor i nasjonal sammenheng. ”DN vurderer planene om et 

vindkraftanlegg på Lista som et av de mest konfliktfylte vindkraftprosjektene som er fremmet 

(…)” (Miljøverndepartementet, 2009). I fylkesmannens innsigelse til Lista vindpark ble det 

lagt vekt på virkningene på både natur- og kulturlandskapet: 
 
”Vindmøllenes fjernvirkning på store deler av Lista som vil komme i sterk konflikt 
med det særpregede natur- og kulturlandskapet som vurderes av regional, nasjonal og 
trolig internasjonal verdi” (Vest-Agder Fylkeskommune, 2005). 

 

Fylkeskommunens uttalelse sier implisitt at vindparken truer viktige verdier i 

kulturlandskapet, et syn som er helt i tråd med bevaringsdiskursen. ”Det er etter vår 

vurdering få om ingen områder i Farsund kommune som kan tilby lignende landskaps- og 

friluftslivsområder som der vindmølleparken planlegges” (Vest-Agder Fylkeskommune, 

2005). På fylkesnivå oppleves altså friluftsområder uten store inngrep som en knapp ressurs 

og området forstås som unikt. Å ”overskrive” dette kulturhistoriske landskapet med moderne 

inngrep kan i dette perspektivet være en trussel mot mangfoldet av landskap fordi det ikke 

finnes andre lignende områder i kommunen. 

Viktigheten av fraværet av store inngrep i Listalandskapet ble vektlagt også i 

Fylkesmannen i Vest-Agders innsigelse, hvor det også ble lagt vekt på blant annet på 

virkningene for opplevelsen av kulturlandskapet. 
 
”Når det gjelder kulturlandskapsinteresser er synsinntrykket og opplevelsen av 
landskapet vesentlig. Det aktuelle arealet og landskapet i nærmeste omkrets virker i 
samspill med landskap lenger unna. Derfor er heile landskapsrummet en befinner seg 
i, iberegnet det som rammer inn landskapsrummet viktig for opplevelsen av 
kulturlandskapet” (Fylkesmannen i Vest-Agder, 2005: 4). 
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Synsinntrykk anses her som viktig for opplevelsen av kulturlandskapet. I et kulturhistorisk 

landskap er det ikke kun de konkrete historiske landskapselementene som er viktig for 

opplevelsen, også landskapsrommet rundt er viktig for den historiske lesbarheten. Fraværet 

av synlige moderne inngrep kan i seg selv forstås som et landskapstrekk som formidler en 

kulturhistorisk fortelling.  

Også Riksantikvaren trakk fram synlighet og opplevelsesverdi og landskapets unike 

særpreg i sin innsigelse til vindparken:  

 

”Landskapet på Lista er i landssammenheng enestående. Her er svært mange kulturhistoriske 
elementer med en stor tidsdybde samlet på ett konsentrert og oversiktlig område med få 
moderne inngrep. Dette gir et landskap der strukturene og landskapets hovedgrep er lite 
endret. (…) Landskapet har høy opplevelsesverdi, og gir oss muligheter for å få kunnskap om 
hvordan mennesker tidligere har utnyttet værharde og marginale områder og brukt de 
ressurser som har vært tilgjengelig” (Riksantikvaren, 2008). 

 

Riksantikvaren argumenterer også for at Listalandskapet er særlig egnet til formidlingsarbeid 

og forståelse av hvordan mennesker har utnyttet knappe ressurser tidligere. Derfor er det lagt 

ned store ressurser i forskning, tilrettelegging og skjøtsel på Lista (Riksantikvaren, 2008).  

 NVE vektlegger imidlertid også praksiser som kan være med å opprettholde verdier i 

kulturlandskapet i sin argumentasjon for vindparkens positive virkninger på landskapet på 

Lista. ”NVE konstaterer at enklere adkomst til området kan medføre driftsfordeler for jord- 

og skogbruk i området, og muliggjør skjøtsel som kan øke innslaget av naturtypen 

kystlynghei” (NVE, 2006:46). Ladskapsverdier som kystlynghei verdsettes høyt innenfor 

bevaringsdiskursen, men brukes her som argument også innenfor energidiskursen. Det er lite 

kystlynghei innenfor grensene til selve vindparken, men det ligger kystlynghei i tilgrensende 

områder i vest. Gjennom en interdiskursiv prosess hvor argumenter lånes fra andre diskurser 

blir vindpark som nodalpunkt slik redefinert innenfor energidiskursen til noe som kan bidra 

til å bevare heller enn å true verdier i kulturlandskapet.  

Det var til syvende og sist NVE som beslutningsmyndighet sin vurdering av 

landskapsvirkninger som ble avgjørende. NVE innvilget konsesjonssøknaden, men vedtaket 

ble påklaget av Vest-Agder Fylkeskommune, og flere organisasjoner og grunneiere. Klagen 

ble behandlet etter energiloven av Olje- og Energidepartementet som til slutt gav klarsignal 

for bygging av vindparken. Det ble også rettet innsigelser mot reguleringsplanen som 

regulerte området for vindparkutbygging. Denne klagen ble behandlet av 

Miljøverndepartementet som stadfestet reguleringsplanen, og at vindparken derfor kunne 
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bygges. Byggingen av vindparken på Lista kunne til slutt realiseres og i 2012 var 31 turbiner 

på plass og energiproduksjonen kunne begynne (se figur 9).  

I Miljøverndepartementets begrunnelse ble behovet for fornybar energi tillagt større 

vekt enn de negative virkningene:  
 
”Gjennom departementets behandling er det foretatt en helhetlig avveining av 
tiltakets fordeler i form av økt produksjon av fornybar energi sett i forhold til de 
negative virkningene for landskap, kulturminner og naturmiljø” 
(Miljøverndepartementet, 2009). 

 

Energidiskursen med sin vektlegging av viktigheten av fornybar energiproduksjon som mer 

tungtveiende enn negative landskapsvirkninger kan derfor sies å være den dominerende 

diskursen og derfor den som har størst innflytelse når det tas beslutninger om utbygging av 

vindkraft. Definisjonsmakten ligger derfor hos energidiskursen når det gjelder hvordan 

vindparkers landskapsvirkninger skal oppfattes i disse beslutningsprosessene.  

 Miljøverndepartementets begrunnelse reflekterer miljømyndighetenes dilemma i den 

politiske debatten om vindkraft, som jeg presenterte i forrige kapittel, om hvorvidt 

naturvernhensynet eller klimahensynet skal veie tyngst. I dette tilfellet bikket vekten altså i 

favør for klimahensynet. For representanter for miljømyndigheter på fylkesnivå oppleves det 

som frustrerende at de nasjonale miljømyndighetene står i et slikt dilemma.  

 
”(…)[V]i får ikke drahjelp ifra klima og miljødepartementet her, fordi vi føler at de 
står i en skvis fordi de skal realisere grønn energi og engasjerer seg lite i disse sakene. 
Selv om enkelte saksbehandlere som vi forholder oss til nok er på linje med oss, så er 
det ikke politisk vilje til å ta en kamp på vindkraftsaker slik vi opplever det.” 
(Fylkesrepresentant 3). 

 

Fylkets miljømyndigheter kan altså ikke alltid regne med støtte fra sin overordnede nasjonale 

myndighet. Utsagnet impliserer at selv om individer i det aktuelle departementet kan ha et 

annet syn, er den politiske klimadiskursen blitt institusjonalisert og derfor førende for 

departementets avgjørelser. I offentlig forvaltning må det imidlertid nødvendigvis være sånn 

at individer innenfor institusjonene følger en felles diskurs uavhengig av individuell 

overbevisning. Uten slike felles rolleforståelser ville forvaltningen blitt uryddig og lite 

forutsigbar. Det interessante her er hvilke diskurser som får hegemoni og blir 

institusjonalisert i ulike forvaltningsorgan fordi dette får betydning for forholdet til andre 

forvaltningsorgan og andre forvaltningsnivå.  
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Siden politiske diskurser legger føringer for Miljøverndepartementets avgjørelser 

opplevde flere jeg snakket med i miljøforvaltningen på fylkesnivå at det er vanskelig å få 

gehør for argumenter som går på natur- og landskapshensyn i vindkraftsaker som den på 

Lista. 
 

”(…)[D]e temaene som vi blir sittende igjen med som konkrete de kan virke veldig små, de 
kan gå på fugl, mens for eksempel dette med landskap, dette med friluftsliv, opplevelse som 
altså er lite håndfast lite materielle, de er vanskelige å argumentere for” (Fylkesrepresentant 
3). 

 

Dette illustrerer hvordan landskapsopplevelse ses som subjektivt og derfor et ugyldig 

argument innenfor energidiskursen. Selv om natur-, kultur- og landskapsverdier alle er ikke- 

prissatte tema i en konsekvensutredning opplever fylkesmyndighetene likevel at det som kan 

dokumenteres mer håndfast slik som en fredet art eller et fredet kulturminne er lettere å ”slå i 

bordet” med enn å argumentere med negative landskapsvirkninger.  

Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet i Norge og dersom vindparken hadde 

påvirket et slikt kulturminne direkte ville det sannsynligvis stoppet utbyggingen.  
 

”Hadde det vært en gravhaug, eller en eller annen helleristning eller ett eller annet så hadde 
en bare sagt at da kan en ikke bygge vindmøller her. Når det bare er en visuell støy, for å si 
det sånn, i bakgrunnen, så var ikke det noe argument lenger” (Lokal informant 3). 

 

At vindparken påvirker kulturminnene visuelt vektlegges altså ikke. Dette kan ses som et 

uttrykk for at det å se et landskap som en bevaringsverdig helhet ikke er like innarbeidet som 

å se behovet for å bevare enkeltelementer i landskapet. En truet art eller et kulturminne er 

konkret, mens landskap er et mer abstrakt tema og derfor vanskeligere å konkretisere. I 

prosessen rundt utbyggingen av Lista vindpark der det ikke var dokumentert store 

konsekvenser for fredede arter eller kulturminner, var ikke landskapshensyn i seg selv nok til 

at NVE eller OED ville stoppe utbyggingen.  

En sjelden art eller et gammelt kulturminne er et sterkere argument mot utbygging 

enn et sjeldent landskap og en av fylkesrepresentantene jeg intervjuet etterlyste derfor et 

lovverk som sikrer bevaring av sjeldne landskap.  
 

”(…)[D]et som er enklest å kjøre frem som veldig tydelig er om du har en hubro der for 
eksempel, enn om dette er et viktig skiområde. Det mangler kanskje også et lovverk på det 
med landskap som man kan knytte det opp mot” (Fylkesrepresentant 4). 
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En representant for miljømyndighetene på fylkesnivå påpekte at ”[h]ele 

beslutningsprosessen ligger hos NVE og OED, de sitter ikke med miljøregelverket, de sitter 

med mandater som går på tvers av miljø, så det er litt problematisk” (Fylkesrepresentant 4). 

De regionale miljømyndighetene kommer altså med miljøfaglige innspill til 

beslutningsmyndigheter som har mandat i energiloven, og ikke naturmangfoldloven. 

Informantene jeg snakket med i fylkesforvaltningen gav uttrykk for at det var frustrerende at 

NVE og OED vedtok utbyggingen av vindparken på Lista til tross for at alle miljø- og 

landskapsfaglige instanser hadde frarådet utbygging. Dette tyder på at politiske føringer veier 

tungt, i enkelte tilfeller tyngre enn miljøfaglige vurderinger. De politiske diskursene påvirker 

derfor forvaltningsdiskursene slik en informant i fylkesforvaltningen påpekte. 

 

”(…) [D]det var nok en idyllisering av vindkraft, vi kjenner jo til splittelsen dette har 
skapt innad i miljøbevegelsen også, med Zero og Bellona veldig varmt på den ene 
sida og naturvernforbundet og Sabima og andre veldig kritiske på den andre, så dette 
kan ses litt som to religiøse retninger nær sagt, to ytterpunkt” (Fylkesrepresentant 3). 

 

Forvaltningsorganenes ulike syn på vindkraftutbygging representerer altså på mange måter 

den samme splittelsen som en finner i den politiske debatten. 

 

5.2.2 Konsekvenser for Vest-Lista som utvalgt kulturlandskap 
NVE godkjente konsesjonssøknaden for å bygge Lista vindpark omtrent samtidig som 

kulturlandskapet på Vest-Lista ble valg ut til å representere Vest-Agder i prosjektet Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket. Derfor var det først etter at det ble vedtatt at Vest-Lista skulle 

være ett av de 20 kulturlandskapene i prosjektet at en ble klar over at deler av det utvalgte 

landskapsområdet overlappet med området som var regulert for vindparkutbyggingen.  

Denne situasjonen tydet på at det var liten grad av samhandling når det gjelder 

landskap på tvers miljø- og energimyndighetene. Dette skapte uforutsigbarhet for lokale 

myndigheter:  
 
”(…) det virka jo nesten for oss som om to departement ikke hadde snakka sammen i 
det hele tatt. Så mens det ene departementet trakk fram dette som et unikt 
kulturlandskap som bør bevares, så sa det andre departementet at vi kan bygge 
vindmøller faktisk inni det området som var tenkt som utvalgt kulturlandskap” (Lokal 
informant 3). 
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Figur 9: Utsikt over vindparken  

 

 
Figur 10: Steingjerder i Utvalgt kulturlandskap på Jølle under synlige vindturbiner.  
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De ulike synene på kulturlandskap i ulike forvaltningsdiskurser kan derfor skape store 

konflikter mellom landskapsbruk på en liten plass som Lista. Der ble byggingen av 

vindparken et problem for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket fordi det var planlagt å bygge 

turbiner innenfor den geografiske avgrensingen av det aktuelle kulturlandskapsområdet. 
 
”Det ble en stor sak helt opp på regjeringsnivå i at du nå fikk et utvalgt 
kulturlandskap som skal være fri for store tekniske inngrep, men så plasserer 
regjeringen en vindmøllepark inni utvalgt kulturlandskap, det ble jo veldig spesielt” 
(Fylkesrepresentant 1). 

 

Samme fylkesrepresentant fortalte at de var lite involvert i prosessen knyttet til 

vindparkutbyggingen og at det derfor kom som en stor overraskelse at den ble bygget. I en 

vurdering om hvorvidt Vest-Lista fortsatt oppfyller kravet til utvalgte kulturlandskap etter at 

konsesjon for vindparken ble gitt skrev Statens landbruksforvaltning at situasjonen som 

hadde oppstått viser hvor sårbar ivaretakelsen av kulturlandskapsverdier er.  
 
”Langsiktig forvaltning av kulturpåvirkede landskap er utfordrende i møte med vår 
tids tekniske inngrep. Også områder med udiskutable landskapsverdier og med særlig 
status i landskapssammenheng utsettes for store inngrep” (SLF, 2009:1). 

 

I vurderingen slås det fast at vindparken vil forringe landskapsverdiene i området sterkt. 

Likevel fastholdes det at Listalandskapet fortsatt er enestående og en uvurderlig del av 

jordbrukslandskapene i Norge. Det ble derfor inngått kompromisser om at et par av 

vindturbinene som var planlagt nærmest det utvalgte kulturlandskapet ble fjernet.  

For å unngå tekniske inngrep innenfor området måtte grensen for det utvalgte 

kulturlandskapet endres slik at den nå går parallelt med grensen for reguleringsplanen. 

Området ble også utvidet i sør for å kompensere for det tapte arealet, noe som gjorde at også 

et kystnært kulturlandskap ble inkludert. Det nye området ble betegnet som å ha god romlig 

og visuell helhet med hele landskapsrommet fra hav til hei. Likevel måtte prosjektet 

akseptere at Listas utstillingsvindu for kulturlandskap fikk en vindpark som nærmeste nabo 

(se figur 10).  

Flere av mine informanter oppgav at de i dag lever bra med at vindmølleparken er der 

og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket gjorde en ny vurdering av Vest- Lista som utvalgt 

område etter at vindparken ble bygget og konkluderte med at området fortsatt representerer 

unike kulturlandskapsverdier til tross for vindparkens tilstedeværelse. Selv innenfor 

bevaringsdiskursen opplevde en ikke de kulturhistoriske landskapsverdiene som såpass 
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forringet at området mistet sin unike karakter. Kulturlandskapet hadde heller ikke mistet sitt 

kulturhistoriske preg selv om moderne installasjoner nå er synlige over det historiske 

landskapet.  

Dette viser en fleksibilitet i bevaringsdiskursen. Selv om landskapselementer som 

ikke er ideelle er til stede, avskrives ikke et kulturlandskap som Lista som mindre verdifullt i 

sin helhet. I Vest-Listas tilfelle ble en innenfor bevaringsdiskursen nødt til å utvide kravene 

for Utvalgte kulturlandskap til å godta visuell påvirkning fra moderne inngrep dersom en 

skulle kunne beholde Vest- Lista i prosjektet og fortsette å ta vare på de kulturhistoriske 

verdiene i kulturlandskapet. 

 Diskursene har altså moralske elementer til stede i sin representasjon av landskapet 

som er normgivende for hvor store moderne inngrep som kan godtas i et kulturlandskap. Slik 

vi har sett er disse normene flytende og utfordres av episoder som vindparkutbygging og 

forvaltningstiltak.   
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6 Innenfor Listalandskapet – lokale 
landskapspraksiser og samspill i landskapet 

At landskap inngår i ulike diskurser gjør at ulike måter å forstå landskap på eksisterer side 

om side. I landskapsteorien snakker en imidlertid om at hvordan vi opplever et landskap også 

er avhengig av om en befinner seg på utsiden eller innsiden av landskapet. Diskurser kan som 

vi har sett forstås som et utenforstående perspektiv, eller outsider-perspektiv. Individer 

påvirkes av diskursene, men det trenger ikke bety at lokale aktørers forståelse av landskap 

reflekterer de overordnede diskurser direkte. Ifølge utside/innside- dikotomien vil aktørenes 

posisjon på innsiden, deres insider-perspektiv, i det lokale landskapet påvirke deres 

landskapsforståelse. For å forstå hvordan folk opplever landskapet de lever i og gir mening til 

endringer i landskapet, må vi ta et skritt ned fra diskursens verden og se på hvordan folks 

livsverdener og landskapspraksiser gir en forståelse av landskapet gjennom kroppens væren i, 

og samspill med sine omgivelser. Praksiser er lært gjennom erfaring og er ofte internaliserte. 

Derfor kan de føles som ”naturlige” og tatt-for-gitte. Kunnskap er knyttet til praksiser og er 

overført mellom mennesker over tid. Derfor kan det, som Setten påpeker, være vanskelig for 

folk å vite hvordan og hvorfor de har fått sin kunnskap, de ”bare vet det” (2005). 

 I dette kapittelet skal jeg presentere ulike landskapspraksiser på Lista og se på 

hvordan aktører som representerer lokale landskapspraksiser tillegger landskapselementer 

verdi. I et fenomenologisk perspektiv henger landskapspraksiser sammen med individuelle 

livsverdener, og vil derfor vanskelig la seg kategorisere. Dette viser seg også i mine data der 

enkelte av aktørene jeg snakket med representerer flere landskapspraksiser. Jeg har derfor 

forsøkt å identifisere særlig relevante landskapspraksiser for å forstå hvordan lokale aktører 

gir mening til landskapet.  

Landskapspraksisene jeg skal se på er kunstproduksjon, friluftsliv, ferie og turisme, 

naturforvaltning, formidling og forvaltning av kulturhistorisk landskap, landbruk og 

vindkraftproduksjon. Det er klart det er langt flere landskapspraksiser på Lista enn de jeg 

presenterer i denne oppgaven, men et fullstendig bilde ville være vanskelig å reflektere. 

Videre skal jeg se på hvordan aktørene opplever vindparkutbyggingen og prosjektet Utvalgte 

kulturlandskap. Disse to episodene utfordrer hvordan landskapet tillegges mening og kan 

oppleves som trusler mot eksisterende landskapspraksiser. Slik kan landskapspraksiser 

komme i konflikt, men også eksistere side om side i et samspill. 
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6.1 En vev av landskapspraksiser 
 

Lista er kjent for sitt særegne landskap og mange kommer på besøk til Lista nettopp for å 

oppleve å være i dette landskapet. For de lokale beboerne på Lista og i Farsund er 

Listalandskapet deres hverdagslandskap og mange forholder seg til landskapet i sitt yrke eller 

gjennom aktiviteter på fritiden. Å forstå landskapet gjennom de som lever og virker i det er å 

innta det Ingold kaller dwelling- perspektivet (Ingold, 2000). Ulike måter å arbeide med eller 

i landskapet kan forstås som landskapspraksiser. Gjennom landskapspraksis får en kjennskap 

til landskapet på ulike måter. Hvert individ får individuell erfaring med, og kunnskap om, 

landskapet, noe som er med å forme deres landskapsforståelse. Samtidig knytter individer sin 

opplevelse av landskapet til andre aktører innenfor samme landskapspraksis. Dette kan ses 

som en intersubjektiv prosess som knytter individuell landskapsopplevelse til delte diskursive 

meningssystem. 

I mitt feltarbeid snakket jeg med flere lokale informanter som alle representerer ulike 

landskapspraksiser. Dette er lokale aktører som på ulike måter former, bruker, representerer 

og formidler Listalandskapet og sammen gir de et bredt bilde av flere landskapspraksiser som 

er med på å definere landskapet på Lista. Listalandskapet kan slik forstås som det Ingold 

kaller taskscape. Kulturlandskapet er praksiser materialisert i fysisk form (Ingold, 2000). 

Landskapspraksiser er derfor en viktig faktor i hvordan disse fysiske formene tillegges 

mening. Praksis er ikke noe en ser, det er noe en gjør. Landskap må derfor ikke reduseres kun 

til noe visuelt, et landskapet består også av ikke-visuelle dimensjoner (Setten, 2001). 

 Som Michael Jones (Jones, 1998) påpeker er landskapet en ramme for mange 

praksiser og mulighetene for å utføre aktiviteter kan være vel så viktig for folks 

landskapsopplevelse, som de visuelle aspektene. Likevel er det visuelle for mange det mest 

umiddelbare i Listalandskapet. For noen aktører er de visuelle karakteristikkene 

utgangspunktet for deres landskapspraksis.  

Listalandskapet har gjennom historien gjort sterkt inntrykk på en rekke kunstnere som 

har brukt det i sin kunst. Også i dag er det et etablert kunstnermiljø på Lista med et galleri på 

Lista fyr. En kunstner jeg snakket med mente at det er lyset og landskapet som trekker 

kunstnere til Lista. Kunstneren bruker selv landskapet i sin kunst. Selv om kunstneren ikke 

nødvendigvis endrer landskapet gjennom sin aktivitet er det likefult en landskapspraksis ved 

at landskapet trer fram og ”brukes” visuelt. Å ikke endre er og en måte å forme hvordan 

landskapet ser ut.  
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 Det visuelle aspektet i landskapet er også vesentlig for turistnæringen og de som 

ferierer på Lista. I markedsføringen av Lista som reisemål legges det mye vekt på å vise fram 

landskapet, og det er landskapselementer som kystlinjen og sandstrendene som trekkes fram 

som særlig viktige turistmagneter. Representanten for turistnæringen mener at ”(…)det er en 

felles forståelse for at landskapet er verdt noe, og at man ser verdien i det i forhold til 

næringsliv og reiseliv” (kommunal informant 2). Landskapet på Lista ses altså som et spesielt 

landskap og behandles derfor som severdig i seg selv.  

 De jeg snakket med som eier fritidsboliger på Lista framhevet også de visuelle 

kvalitetene i landskapet. Som feriegjest på Lista er en verken en utenforstående eller en 

”innenforstående” i landskapet. Feriegjestene jeg snakket med har familietilknytting til Lista 

og hadde vært mye på Lista i oppveksten, og deres landskapspraksis hører til fritid og ferie. 

Det kan derfor være nærliggende å tenke at deres opplevelse av landskapsendringer er 

annerledes enn opplevelsen til fastboende aktører som har sitt daglige virke i eller med 

landskapet. For eksempel kan endringer i et landskap knyttet til minner fra barndom og ferie 

oppleves som mer dramatisk enn endringer i et landskap en ser hver dag.  

 Listas kulturlandskap og store konsentrasjon av kulturminner gjør det til et viktig 

område for landskaps- og kulturminneforvaltning som landskapspraksis. Formidling av 

kulturverdier er også viktig for reiselivet og henger tett sammen med kulturlandskapet.  
 
”Det er en takknemlig jobb å formidle både kulturen her og landskapet. Altså, folk er så 
begeistra, (…) de kommer ut her og får liksom dette overblikket og det utsynet og den 
himmelen, og det åpne landskapet som er ganske spesielt og som folk setter pris på rett og 
slett. Så det er en takknemlig plass å drive formidling” (Lokal informant 3). 

 

Kulturminner er spor etter tidligere generasjoners virke i landskapet og kan ses som fryste 

landskapspraksiser. Landskapet kan slik ses som den mest konkrete formen historien kan 

komme til syne i (Ingold, 2000: 198). Å bevare de historiske formene i landskapet er likevel 

en praksis knyttet til tascscapet fordi å bevare også er en form for aktivitet som er med å 

bestemme et landskaps preg. 

 Menneskets aktivitet og de naturgitte forholdene på Lista gjør at området også har 

store naturverdier. Det jobbes derfor med å formidle viktigheten av å forvalte og bevare 

naturverdier. Som representanten for miljøforvaltningen i kommunen påpekte, er Lista et 

kompakt område med både tung bruk og internasjonale verneverdier.  
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 En type landskapspraksis som trenger tilgjengelighet og bruksmuligheter er 

friluftslivet. Representanten for tilrettelegging for friluftsliv påpeker at det er viktig at naturen 

blir brukt: 

 
”(…) [J]eg synes heller ikke at det skal være sånn, at det skal være konflikt mellom naturen 
som egentlig er verna for at vi skal bruke den og friluftslivet og at vi ikke kan tilrettelegge for 
friluftslivet på en god måte på grunn av vernebestemmelsene” (Lokal informant 4). 

 

Listas naturverdier er altså viktig for friluftslivet, men det må tilrettelegges for at det kan 

brukes uten å gå på akkord med verneverdiene. 

 Bruksinteresser er i høyeste grad også betegnende for den neste landskapspraksisen, 

jordbruket, som kan sies å være praksisen som i størst grad preger Listalandskapet. Store 

områder på Lista er dyrket mark og i følge en representant som jobber med landbruk i 

kommuneadministrasjonen blir enhetene større og bøndene færre. Det er jordbruket som har 

formet Listalandskapet og jordbruket er derfor viktig for å opprettholde det åpne 

kulturlandskapet. En bonde jeg snakket med var bevisst på dette: 
 
”Det området vi sitter i nå, det har vært i aktiv bruk lenge, og det er jo ikke jeg som gjør det 
meste av jobben, det er beitedyr. Det er at det blir aktivt brukt og tilrettelagt for beiting, og 
skjøtta på den måten. Det må du få med deg, det er beitedyr som gjør at det blir et åpent 
kulturlandskapsområde” (Lokal informant 6). 

 

Bøndene jeg snakket med var opptatt av at aktiv drift er den eneste måten å skjøtte 

kulturlandskapet. Kulturlandskap har vært som et slags biprodukt av tidligere tiders 

driftsformer, men med dagens moderne driftsformer er kulturlandskapet blitt et tema som 

produkt i seg selv innenfor landbruket (Setten, 2005). Siden kulturlandskapet ikke automatisk 

vedlikeholdes gror det igjen dersom en bevissthet rundt landskapsendringer ikke er til stede.  

Kulturlandskapet preges både av nåtidens og tidligere tiders bruk og slik kommer 

landskapets temporalitet til syne i kulturlandskapet. Vi kan imidlertid ikke distansere oss fra 

landskapet vi står i og observere tiden som går. Landskapets temporalitet innebærer å oppleve 

tidsdybden som deltakere i historien gjennom vår praksis i landskapet (Ingold, 2000). 

Bøndene er ikke frakoblede forvaltere av historiske spor etter tidligere landskapspraksiser. 

De er deltakere i landskapets pågående prosess og skaper også egne spor ved å legge igjen 

noe av seg selv gjennom sin landskapspraksis.  

 Sist men ikke minst vil jeg trekke fram utnyttelse av vindenergi som en 

landskapspraksis. Utnyttelse av vind har gjennom tidene preget ulike tradisjonelle landskap i 
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form av vindmøller, men de moderne vindmøllene er langt mer dominerende fordi flere titalls 

turbiner ofte er samlet på ett sted. Dette gjelder også vindparken på Lista som har blitt et godt 

synlig landskapselement sett fra store deler av Listahalvøya. Landskapspraksisen er knyttet til 

både grunneiere, politikere og kommunen. I mitt feltarbeid har jeg snakket med grunneiere 

som ønsket, og jobbet for, at vindparken skulle bli en realitet.  

 Mangfoldet av landkapspraksiser i et landskap viser de mange ulike perspektivene på 

landskap som kan finnes på ett område. Landskap er en levende prosess som former og blir 

formet av mennesket som befinner seg, eller dwells, i landskapet (Ingold, 2000). Landskapet 

kan derfor ikke forstås som et fysisk objekt med en gitt mening. Det kan heller ikke ses som 

et blankt fysisk underlag mennesket ”skriver” sin historie på, men snarere som menneskenes 

historier og alt vi foretar oss i landskapet vevd sammen med naturprosessene. Det fysiske 

landskapet trer slik fram ved siden av taskscapet (Ingold, 2000). Taskscapet er i følge Ingold 

det vi hører i landskapet. Vi ser sporene etter tidligere tiders bruk, men vi hører praksisene 

som foregår i dag, enten det er bondens pløying, beitedyrenes bjeller, turgåerens skritt, 

turistens kamera, vindturbinenes during eller kunstnerens pensel.  

 

6.2 Opplevelse av landskapsverdier 
Vi ser landskapet som et utsnitt av våre omgivelser, og som individ legger vi ikke merke til 

alt, og tillegger ikke alt vi oppfatter like stor betydning eller verdi. Som Anne Katrine 

Geelmuyden (1998) påpeker, er vår egen tolkning av landskapet like vesentlig for vår 

opplevelse av det som de fysiske omgivelsene. Landskapsverdi er derfor ikke en gitt 

størrelse. Landskapselementer får verdi i møte med aktører.  

I et fenomenologisk perspektiv er det en sammenheng mellom landskapspraksis og 

hva en anser som viktige landskapsverdier. Begge er faktorer som spiller inn når episoder 

oppstår hvor aktører må ta valg med tanke på landskap, for eksempel om hvorvidt en vil være 

med på et prosjekt som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket eller om en er for eller imot en 

vindpark. Hva en ser som verdifullt i landskapet oppleves ikke som en bevisst avgjørelse. Det 

er styrt av erfaringer og ens livsverden, og individuelt oppleves verdier som tatt for gitte. Det 

kan derfor være vanskelig å sette ord på hva en opplever som viktige landskapsverdier.  

Flere av aktørene jeg snakket med måtte tenke seg om når de fikk spørsmål om hva 

som hadde verdi for dem. Det var tydelig at ikke alle hadde tenkt over dette før, men samtlige 

kom likevel fort fram til et svar. Det kan tyde på at selv om en ikke tenker over det i det 
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daglige, ligger det hos de fleste en grunnleggende, ubevisst oppfattelse av hva som er viktige 

verdier for oss i vår omverden, selv om oppfattelsen ikke har vært artikulert før. 

Noen av informantene trakk fram at verdiene i Listalandskapet ble klare når de kom 

hjem igjen fra andre steder. ”Vi opplever det som at det er voldsomt greit å komme hjem 

igjen når vi har vært rundt andre plasser og sett” (Lokal informant 6). Dette viser at det en 

opplever som verdifullt i landskapet trer fram i møtet med andre landskap en ikke tillegger 

samme mening. Listalandskapet oppleves som mer verdifullt av denne informanten enn 

landskapet andre steder. Ens eget hverdagslandskap har en verdi knyttet til identitet og 

tilhørighet i motsetning til andre landskap. Landskapsverdier er derfor relative størrelser. 

Også for de med feriehus og med tilknytting til Lista gjennom familie og ferier i 

oppveksten kan landskapet være tett bundet til identitet og tilhørighet. For de som kommer til 

Lista for ferie og rekreasjon kan landskapets uforanderlighet oppleves som særlig viktig. ”Det 

mest verdifulle for meg her er at jeg kan komme hit og høre havet, oppleve havet og naturen 

og den brytningen mellom hav og sjø synes jeg da” (Lokal informant 1). 

 For en med ferietilknytting til Lista er ikke landskapet et hverdagslandskap en ser 

endringer i gradvis, men et landskap en kan komme til for rekreasjon, og som både er kjent 

og annerledes enn landskapene en ferdes i til vanlig. Landskapsopplevelsen kan være knyttet 

til minner fra tidligere besøk og endringer vil derfor kunne oppleves som plutselige og i 

konflikt med det en verdsetter i landskapet. ”Du skulle sett hvor flott det var oppi her, det var 

bare et eventyr å gå der, (…) plutselig kom du ut på en slette også ser du rett ned i havet, det 

er bare et grønt hav” (Lokal informant 1). 

Landskapet på Lista beskrives her som estetisk vakkert. Hva som gjør landskapet 

vakkert er ofte tatt for gitt fordi estetiske preferanser bygger på en delt synskultur som er 

svært internalisert. De fleste vil være enig i at et åpent landskap som det en ser på Lista er 

flott. Selv om begrepet estetisk ofte brukes om det visuelle dreier estetikk seg likevel om mer 

enn visuelle preferanser og om noe er stygt eller vakkert. Det handler om alle sansene vi 

opplever vår omverden med, og derfor vil også for eksempel lyd og kroppslig kontakt med 

omgivelsene påvirke hvordan vi opplever landskapets estetikk. Opplevelsen av det estetiske 

handler om deltakelse (Ryan og Wollan, 2013). Landskapspraksiser er slik også avgjørende 

for opplevelsen av landskapselementer og gir dem verdi i estetisk forstand. 

Karakteristikken ved Listalandskapet som flere av informantene tilla estetisk verdi er 

landskapets åpenhet. For turistnæringen er møtet mellom himmel, hav og land, samt den store 

visuelle rekkevidden viktig i formidlingen av Lista som reisemål. Representanten for 

turistinteresser trakk fram flere landskapselementer som verdifulle.  
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”Det er Listastrendene, også er det jo Lista fyr, den utsikten du får når du står på 
toppen av lista fyr, for meg er det Listalandskapet, altså det flate, og du ser 
teigstrukturen og du ser innover, du ser gjerdene og du ser det gamle, du ser dyrene, 
du ser at det er i bruk. (…) Men det er jo mye mer, og mye en kan se. Det er jo 
himmelen, det er jo det flate, det er lufta det er lyset” (Kommunal informant 2). 

 

Mangfoldet i landskapet ble også trukket fram som verdifullt av informanten som jobber med 

tilrettelegging av friluftsliv. At landskapet har mye forskjellig natur å by på ble trukket fram 

som viktig. ”Naturopplevelse er jo stort sett, veldig ofte, nesten alltid visuelt, så det har 

ekstremt mye å gjøre med det visuelle” (Lokal representant 4). De visuelle verdiene 

inkluderer også kulturminner og kulturlandskap. Sammenhengen mellom landskapet og 

kulturminner som steingjerder ble også trukket fram av informanter som jobber med å 

formidle kulturverdier.  
 
”Og så er det bare landskapet i seg selv, altså naturen, lyset, himmelen, den høye 
himmelen som folk legger merke til. Også er det det med steingjerdene her på Vest-
Lista særlig, som er helt spesielle. Altså det er både at det er mange av de, at de er så 
høye og så komplekse” (Lokal informant 3). 

 

For en annen informant som er opptatt av kulturminner er den største verdien i 

Listalandskapet den store variasjonen i spor etter tidligere jordbruksformer og fornminner. 

Informanten opplevde en sammenheng mellom fornminnene og landskapet rundt og at 

inngrep derfor kunne true disse verdiene visuelt, selv om de ikke ble direkte berørt. Dette er i 

tråd med bevaringsdiskursens syn på at moderne inngrep forstyrrer, eller overskriver, den 

historiske lesbarheten i landskapet.  

For flere av bøndene jeg snakket med var det aktive landbruket det mest verdifulle 

elementet i landskapet, både i økonomisk forstand, men også som forutsetning for 

kulturlandskapets estetiske verdi for samfunnet. 
 
”Vi er en politisk næring, som politisk næring leverer vi noe utover det vi produserer, vi 
leverer kulturlandskap. Det er viktig for næringa generelt, at du kan si at du leverer noe til 
storsamfunnet, et flott kulturlandskap og det har en verdi. Men verdien som bonde er jo først 
og fremst det du klarer å produsere” (Lokal informant 2). 
 

Informanten trakk fram at kulturlandskapet som verdi var viktig for staten, men også for 

bøndene selv. ”Den største verdien fra staten sin side det er jo det unike kulturlandskapet, 

som grunneier og bonde er du jo og stolt over kulturlandskapet” (Lokal informant 2).  



 92 

Representanter for fylkesforvaltningen trakk fram konkrete verneverdier som truede 

arter, naturtyper og kulturminner som verdifulle landskapselement på Lista. Forvaltningen 

skal jobbe for å bevare identifiserte natur og kulturverdier og det gir derfor mening at 

konkrete verdier trekkes fram av de som skal fremme og forvalte verdiene på vegne av staten.  

For mange av aktørene trer landskapets meningsinnhold fram når landskapsverdier 

som de i utgangspunktet kan ha tatt for gitt trues, eller er i ferd med på forsvinne. Opplevelse 

av en vindparks virkning på landskapet og tiltak for skjøtsel av kulturlandskap kan brukes 

som innfallsvinkel for å illustrere dette. 

 

6.3 Kulturlandskapet mellom bruk og bevaring 
Tidligere var bruken av utmark nødvendig for gårdsdriften. Når jordbrukspraksisen endres og 

gårdsdrift ikke lenger krever den samme bruken av området er opprettholdelsen av det 

tradisjonelle kulturlandskapet ikke lenger et gitt resultat av matproduksjon. Det har, i følge 

Setten, skjedd en reforhandling av praksiser innenfor jordbruket fra ensidig fokus på 

produksjon til større vektlegging av bevaring (2005). Bøndenes beslutninger knyttet til sin 

landskapspraksis kan derfor, slik Anne Gravsholt Busck (2002) også påpeker, være motivert 

av en rekke verdimessige vurderinger og ikke kun hensynet til mest mulig produksjon.  

Spørsmål om bevaring eller bruk er på mange måter moralske spørsmål. 

Landskapspraksiser kan derfor ses som en måte å uttrykke ens moralske ståsted, enten det er 

knyttet til en pliktfølelse overfor neste generasjon, eller overfor arven i landskapet (Setten, 

2001). Dersom en ønsker skjøtsel av kulturhistorisk landskap, kreves derfor støtteordninger 

som gjør at bøndene kan få inntekter fra landskapsskjøtsel. Dette er hensikten med prosjekt 

som Utvalgte kulturlandskap. Likevel ønsker ikke alle bønder å motta slik støtte fra staten for 

å skjøtte kulturlandskapet. Det kan ses som et uttrykk for et annet syn på 

kulturlandskapsverdier, men det kan også ses som uttrykk for ulike interesser knyttet til bruk 

og bevaring av kulturlandskapet. 

 

6.3.1 Bevaringsinteresser i kulturlandskapet 
Sporene etter tidligere generasjoners bruk er viktige verdier sett i et bevaringsperspektiv, men 

bevaringen kan også være til hinder for dagens jordbrukspraksiser. Bevaringstiltak som 

begrenser driften kan føre til gjengroing og forringelse av verneverdier. Derfor er det viktig at 

bevaring ikke går på bekostning av drift som opprettholder verneverdier i landskapet.  
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På Lista er de mest påfallende sporene etter tidligere landbruksdrift de mange 

steingjerdene (se figur 11). Disse har representert en eiendomsstruktur som ikke alltid er 

gjeldene lenger og de kan nok være til frustrasjon for bøndene. Som en av bøndene påpekte: 

”Det er steingjerder over alt her, så det kan du bare gi opp, du klarer ikke holde alle ved like” 

(Lokal informant 8). Det er mye arbeidskraft som skal til for å vedlikeholde gjerdene, men 

denne bonden forsøker likevel å holde de fineste gjerdene ved like. For å fjerne et steingjerde 

må det søkes kommunens landbruksavdelingen: 

 
”Der er det en utfordring å vurdere kvaliteten i landskapet og om de skal få lov til å 
fjerne steingjerdet fordi det vil gjøre det lettere å drive jorda, eller har steingjerdet en 
funksjon og en bevaringsverdi sånn at det ikke blir gitt lov” (Kommunal informant 1). 
 

Dersom et steingjerde har mistet sin eiendomsavgrensende funksjon, slik mange gjerder har, 

er det større forhandlingsrom. Representerer gjerdet fortsatt en gårdsgrense er kommunen 

strengere, og det er færre protesterer i slike tilfeller, i følge informanten i 

landbruksavdelingen. Det har vært mye jordskifte opp gjennom tiden og det er derfor ikke 

mange gjerder som er gamle nok til å være automatisk fredet. Men også automatisk fredede 

kulturminner kan være truet av moderne landskapsbruk. Som en informant som jobber med 

formidling av kulturminner påpeker: 

 
”Den største trusselen er egentlig uvitenhet for å si det sånn, altså hvis folk ikke vet 
om kvalitetene (…) som kan bli ødelagt med de inngrepene som de gjør” (Lokal 
informant 3). 

 

Et annet tema knyttet til bevaring av kulturminner er ulik oppfatning av hva som er 

verneverdige kulturminner. Lista har som nevnt svært mange spor etter nazistenes 

okkupasjon under andre verdenskrig. Flere bunkerser og kanonstillinger ligger på privat 

grunn og jordbruksareal.  
 
”Andre verdenskrig som kulturminne er jo og et diskusjonstema (…) der vi har sagt 
at en bunkers eller en kanonstilling fra krigen er jo et kulturminne mens mange mener 
at det burde ikke få betegnelsen kulturminne siden det er noe som er destruktivt og 
negativt og ikke positivt som et steingjerde eller en gravhaug” (Lokal informant 3). 

 

Dette viser hvor viktig den symbolske dimensjonen i landskapselementene er. De fleste 

grunneiere har altså forståelse for at eldre kulturminner må skånes, men å ofre areal og 

bruksfordeler på grunn av en bunkers fra andre verdenskrig, kan for mange virke mindre 
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meningsfullt. Det er nettopp opplevelsen av at det er meningsfullt å bevare kulturminner og 

tradisjonelle kulturlandskap som er nøkkelen til å få med grunneierne på laget i følge 

informanten i landbruksavdelingen, som videre trekker fram at det er viktig å formidle 

verneverdiene og bevisstgjøre grunneierne om de flotte kulturverdiene de har på sin eiendom.  

Å øke grunneieres stolthet for kulturlandskapsverdier er også en viktig del av 

prosjektet utvalgte kulturlandskap. En av bøndene jeg snakket med som bor innenfor utvalgt 

kulturlandskap på Lista trakk fram at det var motiverende å være en del av prosjektet. 

Gjennom prosjektet arrangeres jevnlig samlinger i et av de utvalgte kulturlandskapene i 

Norge. Bonden jeg snakket med syntes det var moro og inspirerende å se andre steder som 

var med, og moro å vise fram sitt landskap da samlingen ble lagt til Lista for noen år siden. 

Bondens eiendom skal også re-fotograferes av Oscar Pushman som jobber med å fotografere 

landskap fra samme ståsted som gamle fotografier for å skape bevissthet om 

landskapsendringer. ”Sånt noe er jo moro og gir mer motivasjon til å gjøre noe mer” (Lokal 

informant 6). 

 Denne bonden bidrar mye til skjøtselen ved å benytte seg av midlene i prosjektet. 

”Jeg dreiv før det ble utvalgt kulturlandskap og jeg driver like godt i dag. Men det har åpnet 

noen nye muligheter med at du kan få i gang mer økonomisk kompensasjon” (Lokal 

informant 6). I moderne jordbruksdrift vil det å skjøtte kulturlandskapet være merarbeid fordi 

det ikke er en nødvendig del av driften for øvrig. Å bevare et tradisjonelt kulturlandskap kan 

derfor ses som en jobb som gjøres for samfunnet, slik representanten for bøndene på Lista 

uttrykte det:  
 
”Vi skal ha betalt for at vi gjør en samfunnsjobb, og hvis ikke så vil dette bli helt 
annerledes. Hvis ikke vi gjør det, så må de inn med statlige folk og det blir mye 
dyrere. Så det må være ramme for å kunne drive og utnytte det kulturlandskapet til 
beite og landbruksforhold, det er det viktigste”(Lokal informant 2). 
 

Gjennom å gi bøndene økonomisk incentiv for å skjøtte landskapet, i tråd med tankegangen 

om at kulturlandskapet er et ”landbruksprodukt” bonden skal ha betalt for, blir 

bevaringsinteresser og bruksinteresser knyttet sammen. Bevaringsinteressen trer fram for 

bøndene uten å komme i konflikt med deres bruksinteresser.  

 Det å føle at landskapet en er med å forme har en verdi også for utenforstående kan 

være med på å skape et forhold til skjøtsel av det tradisjonelle kulturlandskapet som et mål i 

seg selv. ”Jeg har inntrykk av at de viser det jo fram, de står oppe på Nordberg fort og sier 

dette er et utvalgt kulturlandskap, det virker som de setter pris på det og er stolte av å vise det 
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fram” (Lokal informant 7). Lokale aktører har altså en bevissthet over de historiske linjene 

som knytter deres egen bruk til tidligere generasjoners bruk. ”Det er åpenheten [som er flott i 

landskapet], og så er jeg opptatt av de gamle som en gang levde her, hvordan de lagde til små 

jordlapper rundt oppi heia” (Lokal informant 8). Slik beskrev en av mine informanter sin 

opplevelse av landskapet. Dette er et utrykk for at kulturhistorisk arv, slik også Setten 

påpeker, er svært personlig (2005). Koblingen mellom fortid og nåtid i jordbrukslandskapet 

gir bonden identitet og tilhørighet til området. Bonden manifesterer både egne og tidligere 

generasjoners praksiser. Selv om landskapets historiske spor har betydning for mange, også 

utenforstående, er bøndenes væren i verden situert i en kontekst med et historisk narrativ der 

tiden går gjennom en kontinuerlig landskapsdannende prosess (Setten, 2005).  

Tidligere generasjoners bønder trengte ikke tenke over opprettholdelse av landskap, 

kulturlandskapet var da et resultat av den mest rasjonelle driftsformen. Endrede driftsformer, 

færre og større gårder og mindre bruk av beite, gjør at mange kulturhistoriske landskap gror 

igjen, også på Lista. 

 
”For det [gror igjen] gjør det jo mange plasser, men de plassene som blir skjøtta godt 
der beholdes det mye av den opprinnelige, som vi kaller det, kvaliteten i landskapet. 
(…) Ofte så er det sagt at på Lista tidligere så kunne du hvor som helst du sto se 
sjøen. Og det er jo noe som en kanskje kan strebe litt etter å få tilbake for det er jo 
planta mye og det er grodd igjen mye. Men her på Vest- Lista så er det jo faktisk 
veldig åpent veldig mye av det. Så det er jo noe som i hvert fall noen av oss synes 
ville vært en kvalitet å få tilbake” (Lokal informant 3). 

 

Siden de historiske, åpne kulturlandskapene blir sett på som verdifulle og bevaringsverdige i 

forvaltningen trengs det nettopp en forståelse av landskapshensyn som et eget mål i 

jordbruket for å holde de kulturhistoriske landskapene ved like. Bøndene er derfor 

uvurderlige for å opprettholde kulturlandskapet: 

 
”Den viktigste aktøren for å vedlikeholde landskapet det er jo bonden. Det blir et alt 
for omfattende arbeid hvis en skulle ha andre til å gjøre skjøtselsarbeidet og bare 
basere seg på det, det hadde ikke vært mulig i det hele tatt” (Kommunal informant 1). 

 

Ofte innebærer skjøtsel av kulturlandskap likevel ikke hvilken som helst aktivitet. Driften 

skal holde landskapsendringer som følge av manglende bruk borte, men skal heller ikke 

endre landskapet for mye i moderne retning. Dette synet på en ideell måte å skjøtte 

kulturlandskap på, ved å bevare en viss type bruk kan komme i konflikt med bøndenes behov 

for å drive mest mulig rasjonelt for å kunne leve av landbruksdriften. 
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Figur 11: Steingjerder ved Jølle mot Rudjord      

 

 
Figur 12: Jølle er en del av det utvalgte kulturlandskapet på Vets-Lista 
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6.3.2 Bruksinteresser i kulturlandskapet 
Jordbrukslandskapet er altså et produkt av fortiden samtidig som det formes av de nåtidige 

praksisene vi hører og ser. Representanten for bøndene påpekte nettopp at:  
 

”Kulturlandskapet er et resultat av aktivt landbruk. Det er det første, hvis vi ikke 
hadde hatt et aktivt landbruk hadde vi heller ikke hatt det kulturlandskapet. 
Kulturlandskapet er blitt formet av bondeyrket i generasjoner helt tilbake til det først 
kom folk til Lista” (Lokal informant 2). 
 

Dette er et utrykk for hvordan bonden opplever landskapets temporalitet fra sin posisjon som 

aktiv deltaker i landskapets pågående endringsprosess. Landskapet er formet av en praksis 

hvis fremste mål er å skape et levebrød, både i overført og bokstavelig betydning.  

Bøndene jeg snakket med var opptatt av viktigheten av et aktivt landbruk med vilkår 

som gjør at det går an å leve av å være bonde. Identitetsfølelsen som bonde handler også om 

å kunne se for seg en framtid (Geelmuyden, 1998). En av bøndene som bodde innenfor 

Utvalgt kulturlandskap var klar på at skjøtsel av kulturlandskap ikke kunne gå på bekostning 

av økonomien. En må kunne henge med i tiden og det må være verdt å drive bruket. ”For du 

kan ikke bare gå her å pusle og ikke tjene til livets opphold, så det må være økonomi i det og” 

(Lokal informant 6). For bøndene jeg snakket med ligger det en tydelig stolthet i det å 

forvalte gården og arealene sine godt, og da ikke først og fremst med tanke på 

kulturlandskapet, men med tanke på å opprettholde et drivverdig gårdsbruk. Flere jeg snakket 

med trakk fram en forpliktelse overfor tidligere og kommende generasjoner.  

 
”(…)[D]et ligger jo en forpliktelse i det når du først har sånt et område som dette, det 
gjør jo det. Da føler jeg egentlig at du skal holde det som aktivt landbruk, det er det 
som betyr noe egentlig, at du tar vare på det. Så kan de som kommer etter ta neste 
jobb også” (Lokal informant 6). 
 

Ansvaret for å videreføre en godt drevet gård til neste generasjon kan ses som en moralsk 

legitimering av landskapspraksisene. Dette ansvaret vil for noen være større enn ansvaret for 

å skjøtte kulturlandskapet for samfunnet, mens for andre vil dette ikke oppleves som en 

motsetning. Bøndene har på mange måter blitt pålagt et kollektiv ansvar fra mange hold 

(Setten, 2005). De skal ta hensyn til produksjon, neste generasjon, kulturarv og miljøverdier. 

Dette er en relativt ny situasjon i landbruket og kan føre til at noen bønder distanserer 

seg moralsk fra noen av forventningene til deres praksis. For eksempel er det enkelte bønder 

som driver innenfor utvalgt kulturlandskap på Lista som ikke vil være med i prosjektet. En av 
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bøndene jeg snakket med var svært opptatt av å holde kulturlandskapet i hevd, men ønsket 

likevel ikke støtten fra staten til vedlikehold av kulturlandskapet.  
 
”Det er ikke noe statlig innblanding i dette, jeg vil ikke ha det. Men jeg har jo tapt 
mye penger på det, jeg kunne jo fått inn mye mer penger hvis jeg hadde blandet de 
inn, men det er så mye med alle papirene, dette papirveldet, så nei” (Lokal informant 
8). 
 

Selv om informanten kunne fått penger for tiltak som vedlikeholder kulturlandskapet, ble 

innblanding fra staten sett som en såpass stor ulempe at det ikke var verdt de ekstra midlene.  

For mange bønder har nok tidligere konflikter med vernemyndigheter satt sine spor 

og selv prosjekt basert på frivillighet kan oppleves som en måte å styre gårdsdriften i den 

retningen forvaltningen mener er bra for kulturlandskapet. Den samme informanten var 

kritisk til nettopp at ”(…) de inne i Kristiansand eller Oslo skal sitte og bestemme hvordan 

jeg skal ha det rundt døra. Det vil jeg bestemme sjøl jeg” (Lokal informant 8). For bønder 

som i generasjoner har drevet gården etter beste evne og videreført kompetanse, vil for mye 

statlig styring kunne oppleves som en undervurdering av deres kompetanse og motiv. Andre 

bønder igjen vil se midler fra staten som en selvfølgelig kompensasjon for merarbeidet 

skjøtsel av kulturlandskap representerer i en moderne driftsform. 

Det moderne landbruket er også med å forme kulturlandskapet, ikke nødvendigvis til 

det en forbinder med historiske jordbrukslandskap, men et kulturlandskap like fullt. 

Representanten for bøndene problematiserte nettopp synet på det kulturhistoriske landskapet 

som et ideal. 

 

”Kulturlandskap er jo en definisjon, altså hva er kulturlandskap? Det er forskjellig 
hvordan man definerer det. Jeg tror nok de fleste grunneierne er stolt over det 
kulturlandskapet vi har og sånn som jorda blir drevet i dag på Lista” (Lokal informant 
2). 
 

Det moderne jordbrukslandskapet kan også ses som viktig og et flott landskap en kan være 

stolt over. Den viktigste kvaliteten i et kulturlandskap er i dette perspektivet den aktive 

bruken, uavhengig av om det er tradisjonell eller moderne bruk. Bøndene kan ikke la være å 

rasjonalisere sin drift fordi det vil skape endringer i kulturlandskapet. Mange trakk fram at 

om en ikke kan leve av gårdsdriften alene vil det bli færre bønder. 

For en bonde kan altså kulturlandskapet ses som et resultat av den driften som til en 

hver tid er mest rasjonell. Å gå tilbake til tidligere bruksformer for å opprettholde et 

tradisjonelt jordbrukslandskap fordi det er sett på som mer verdifullt enn moderne 
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jordbrukslandskap, kan virke meningsløst. Likevel er flere bønder opptatt av de historiske 

linjene som går tilbake til de tidligere generasjonene på gården, og ser ikke nødvendigvis en 

motsetning mellom det å drive rasjonelt og å vedlikeholde det tradisjonelle kulturlandskapet. 

Ved å reprodusere landbrukspraksiser husker en fortiden og holder den i live. 

 Også andre grupper som bruker kulturlandskapet er opptatt av at det ikke må bli en 

konflikt mellom forvaltningstiltak og bruk. Turistnæringen framhever også kulturlandskapet 

på Lista som en severdighet og er opptatt av at landskapet må brukes og ikke vernes. Vern 

legger begrensninger på ferdsel og fører til gjengroing og dårlig tilgjengelighet i landskapet.  

Også informanten som arbeidet med friluftsliv la vekt på at kulturlandskapet må være 

tilgjengelig. Det er blitt jobbet mye med å lage et sammenhengende nettverk av stier gjennom 

jordbrukslandskapet på Lista, noe som har krevd forhandling med grunneiere som i 

utgangspunktet ikke ønsker turstier over sin eiendom. Informanten trakk fram at prosjektet 

Utvalgte kulturlandskap skapte problemer for dette arbeidet fordi grunneiere innenfor 

området nå får kompensasjon, mens grunneierne utenfor ikke får det. Det gjorde det 

vanskeligere å få tillatelse til å anlegge stier fra grunneiere utenfor området.  

Tilretteleggelse og skilting av stier er avgjørende for å få folk ut på tur, ifølge 

informanten som videre påpekte at turgåing ”(…) skal være mer en del av hverdagen og ikke 

noe du gjør bare på søndagen eller påska eller noe sånt” (Lokal representant 4). Å tillate og 

tilrettelegge for ferdsel i folks hverdagslandskap er derfor viktig for friluftslivet.  

Kulturlandskapet kan slik ses som en arena der ulike forventninger møtes. 

Kulturlandskapets meningsinnhold har derfor blitt et aspekt bønder og andre som former 

landskapet må ta hensyn til for å opprettholde eksistensen til sin praksis (Setten, 2005). 

Kulturlandskapets symbolske betydning gjør at landskapet trer fram som idéfenomen også 

innenfor landskapspraksiser, som jordbruk, der landskap ikke var artikulert tidligere 

 

6.4 Holdninger til vindparken  
Utbyggingen av vindparken på Lista skapte debatt i lokalmiljøet og mange engasjerte seg 

gjennom leserinnlegg i lokalavisene og ved å sende inn høringsuttalelser til NVE. Det var 

delte meninger, og først og fremst ble trusselen mot lokale landskapsverdier trukket fram i 

argumentasjonen. I forbindelse med planlegging antas det ofte at mens flertallet i 

befolkningen i landet generelt er positive til vindkraft finner en ofte negative holdninger i 

lokalsamfunnene som faktisk blir berørt. Slike antagelser bygger ofte på den såkalte NIMBY- 

effekten og viser til en not in my back yard- holdning som betyr at folk er positive til 



 100 

vindkraft helt til et landskap de selv har et forhold til står i fare for å endres på grunn av en 

vindparkutbygging. Likevel peker flere på at å forklare holdninger til vindkraft med NIMBY- 

effekten kan være en forenkling av virkeligheten (Rygg, 2012). I mitt feltarbeid opplevde jeg 

at holdninger til vindparken ble begrunnet med ulike argumenter og baserte seg på ulike syn 

på landskap og landskapspraksiser.  

Da jeg var på feltarbeid på Lista var debatten om vindparken for lengst over og 

vindparken er en del av landskapet enten en liker det eller ikke. Vindparkutbyggingen kan ses 

som en episode der landskapet trer fram gjennom individers artikulering av landskapets 

meningsinnhold. Landskapet artikuleres og tillegges mening i debattene som oppstår. 
 
”Du hører argument om at de er jo fine og sånne ting og det er helt subjektive 
meninger egentlig i forhold til om det er en forringelse av landskapskvaliteter eller 
om det er en forskjønnelse nærmest, slik noen ser på det. Det er jo blitt sagt at det er 
nesten som et kunstverk disse her hvite møllene som står der, men det er jo mange av 
oss som ikke er helt enig i det da” (Lokal informant 3). 
 

Motstandere av vindparken vil artikulere verdier som oppleves som truet, mens forkjempere 

artikulerer hvordan vindparken som landskapselement er positivt for det de ser som 

landkapsverdier.  

I vindkraftsaker møtes politiske og institusjonaliserte diskurser knyttet til offentlige 

planleggingsprosesser. Marius Fiskevold påpeker at for lokalbefolkningen kan det være 

utfordrende å artikulere sin oppfattelse av landskapet i møte med disse diskursene (Fiskevold, 

2014). Å sette ord på egne praksiser som gir mening til landskapet er ikke noe de lokale 

aktørene nødvendigvis er vant med, men var likefult noe som krevdes i debatten om 

utbygging av vindparken på Lista. Først når det tatt-for-gitte trues trer landskapet fram 

gjennom denne artikuleringen som et fenomen tillagt mening. 

 

6.4.1 Negativ opplevelse av vindparken 
Blant de jeg snakket med som opplevde vindparken som et negativt landskapselement var det 

den visuelle innvirkningen på landskapet som ble trukket fram. 

 
”Jeg synes det er helt grusomt at de er der. De ødelegger naturen og jeg synes det 
ødelegger hele landskapsinntrykket. Og spesielt fra sjøen så er det helt forferdelig. 
Det er bare så forferdelig at da snur jeg faktisk ryggen til. Der hvor jeg før så de flotte 
konturene sånn som du ser bortover her nå, de er ødelagt av de gigantiske tårnene” 
(Lokal informant 1). 
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For denne informanten, som jobber med kunst og bruker landskapet i sin kunst, oppleves 

altså vindparkens tilstedeværelse som så negativt, fremmed og ødeleggende at vedkommende 

faktisk endrer sin kroppslige plassering i landskapet for å unngå å se vindturbinene. ”Jeg må 

skjerme meg fra dem” (Lokal informant 1). Dette kan ses som en slags forsvarsmekanisme 

mot et landskapsinngrep som føles svært sterkt og fremmed. 
 
”Jeg har vært veldig glad i å gå oppi heiene her, å gå i urørt natur, å gå i lyngheier. 
Det er veldig spesielt fordi da føler du at du er på fjellet samtidig som du er ved 
sjøen, og det er unikt akkurat oppi her. Og nå har de bygget ut alle de heiene der med 
veier og digre fyllinger så mye av den vakre urørte naturen den er borte” (Lokal 
informant 1). 

 

Det er et område som informanten har blitt glad i, et personlig landskap men og et landskap 

som har hatt en praktisk funksjon som motiv for kunst. Å skape landskapsrepresentasjoner 

gjennom kunst er en landskapspraksis og det kan være nærliggende å tenke at kunstnere på 

mange måter blir svært visuelt bevisste gjennom sin praksis og derfor kan legge mye vekt på 

argumenter om det visuelle og det estetiske i landskapet. Når denne estetikken blir påvirket 

og opplevd som ødelagt endres også den kroppslige bruken av området og opplevelsen av 

landskapet. ”Jeg orker ikke, jeg blir dårlig av det, jeg bare snur ryggen til, jeg vil ikke se dem. 

Jeg går ikke opp i heiene lenger” (Lokal informant 1). Vaner og bruksmåter endres, en 

oppsøker ikke lenger de samme stedene i landskapet. 

 De visuelle virkningene ble også trukket fram av de jeg snakket med som forholder 

seg til landskapet gjennom forvaltning og formidling av kulturminner. Det ble trukket fram at 

vindparken er et landskapselement som konkurrerer med de historiske sporene i landskapet. 

”Jeg var redd det skulle ta interessen vekk ifra det gamle og historiske” (Lokal informant 5). 

En annen informant mente at mange var opptatt av å kunne ”(…) oppleve Listalandskapet 

med den høye himmelen og det flate landskapet og den høye heia bak uten at det er noe som 

snurrer og blinker” (Lokal informant 3). Sett i lys av en landskapspraksis som er opptatt av 

landskapets historie og gamle kulturminner blir altså vindturbinenes modernitet en for stor 

kontrast til landskapets historiske preg.  

Noe de aller fleste jeg snakket med trakk fram som negativt, enten de var for eller 

imot vindparken var støyproblematikken. Dette påpekte også en representant for 

fylkesmannens miljøvernavdeling og mente det hadde vært for lite fokus på støy da 

vindparken på Lista ble planlagt.  
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Figur 13: Vindturbiner over kulturlandskapet 

 

 

 
Figur 14: Vindparken sett fra Jøllestø.  
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Flere steder skaper vindretning, daler og kupert terreng resonans slik at støyen blir 

kraftigere enn det støyanalysene i utredningen forutså. Støy fra vindturbinene er blitt et mye 

større problem enn det som var blitt forespeilet i søknaden, og flere titalls beboere er i dag 

sterkt plaget med støy. En informant i kommunen mente at dersom en hadde visst hvor stort 

problem støyen ville bli, hadde en nok sagt nei til utbyggingen.  

Støy og stillhet er også en del av landskapsopplevelsen, men har fått mindre fokus i 

landskapsfaget enn landskapets visuelle karakter. Lyd er også en del av det vi oppfatter som 

estetisk. Støy kan slik oppfattes som noe som forringer de estetiske kvalitetene i et landskap. 

En informant sammenlignet støyen med såkalt naturstøy: 
 
”Du kan si vindmøllestøy kontra naturstøy her som vi har sjøen, så blir det jo en 
annerledes støy. Så naturstøyen den overdøver ikke vindmøllestøyen så mye som de 
hadde lovet den skulle.” (Lokal informant 6) 

 

Naturstøy, lyden av vind, bølger eller rennende vann kan sies å være noe som tillegges 

estetisk verdi landskapet. Støy fra vindturbiner kan i kontrast oppleves som fremmed, noe 

som ikke hører hjemme i landskapet og derfor mer belastende å høre på.  

 Flere jeg snakket med trakk også fram vindturbinens egenskaper som negativt i seg 

selv, som størrelse, blinkende lys og bevegelse. ”De er svære, på avstand ser de ikke så store 

ut, men når du kommer innpå dem, de er jo gigantiske” (Lokal informant 1). En annen 

påpekte at øynene dras mot det som beveger seg og at rotorbladene derfor er forstyrrende. 

Inngrepene vindparken fører med seg i tillegg til selve vindturbinene ble også vektlagt av 

flere jeg snakket med. Informanten som jobber med å formidle kulturverdier påpekte at 

vindturbinene tross alt ikke ”(…) kommer hit ved å bli heist ned på plassen uten å berøre 

området rundt” (Lokal informant 3).  

Flere var kritiske til de brede veiene som måtte anlegges og mente heiområdet ikke 

var egnet til vindpark på grunn av det kuperte landskapet som krevde mye sprenging av fjell 

for å få bygget veiene. Dette kan ses som en artikulering av landskapet som noe som ikke 

bare påvirkes visuelt. Vindparken endrer måten en kan bevege seg i heilandskapet. Selv om 

veiene gjør det mer tilgjengelig er ikke det sett som positivt for alle. For noen var det å finne 

fram til stier på tur i heiområdet viktig for opplevelsen av landskapet. ”Du kunne gå oppi der, 

du kunne føle at du var på et fjellplatå og ha fred og ro i sjel og sinn” (Lokal informant 1). 

Dette kan ses som artikulering av egen kroppslig forankrede praksis for å forsvare et syn på 

heiområdet som det Fiskevold (2014) kaller et felles gode.  
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 For turistnæringen kan landskapet på Lista ses som en attraksjon som kan 

markedsføres for å få folk til å besøke Lista. Representanten for turistnæringen jeg snakket 

med trodde ikke vindturbinene ville gjøre at turistene velger bort Farsund og Lista som 

reisemål, men kunne heller ikke se for seg at vindmøllene ville bli en attraksjon i seg selv, 

bortsett fra at området kunne gjøre utsikten mer tilgjengelig (se figur 15). ”(…) det er 

utsikten der ifra vi vil vise fram, ikke selve installasjonen, vindmøllene. Men det er jo det at 

du faktisk kommer til og får utsikt over Listalandskapet” (Kommunal informant 2). 

 Flere trakk fram det at vindturbinene var synlige på lange avstander som 

problematisk. ”(…) de er så visuelt til stede, og fra steder du tror det ikke skal [synes] visuelt, 

for det er så store installasjoner” (Kommunal representant 2). Betraktningen av det visuelle 

landskapet og opplevelsen av sted kan ses som noe stedsspesifikt og derfor et felles gode for 

innbyggerne (Fiskevold, 2014). Den negative opplevelsen knyttet til betraktningen av 

vindparken vil derfor kunne oppleves som en trussel mot landskapet som en arena for 

fellesskapet. 

 

6.4.2 Positiv opplevelse av vindparken 
På samme måte som vindparkbyggingen fikk fram artikuleringer av vindparkens negative 

virkning ble også de positive virkningene på landskapet artikulert. For de som ønsket 

vindparken ble det nødvendig å sette ord på sine landskapspraksiser i møte med de som 

forsøkte å stoppe vindparken.  

 
” Jeg var i grunnen ute etter det at i stedet for å bare se etter problemene mente jeg at 
folk burde se mer etter fordelene. Ikke bare se på det negative. Det er klart det er 
negative ting, jeg vet jo det, jeg har ingen problem med å se det. Men det positive er 
mye større enn det negative” (Lokal informant 8). 

 

I mine samtaler med informantene trakk flere fram positive virkninger ved vindparken. 

Perspektivene som kom fram reflekterte energidiskursen til en viss grad, altså at moderne 

landskapsendringer ikke nødvendigvis er negativt. Flere la vekt på at særlig veiene som ble 

bygget i forbindelse med vindparken var positive enten for drift av utmarksområder eller for 

turgåere. 
 
”Jeg har ingen motforestillinger mot vindmøller, jeg ser det er viktig å utnytte 
fornybar energi. Også er det alltid når du gjør noe i et kulturlandskap, så vil det være 
noen som synes dette er fremmedartet, et fremmedelement, også er det noen som 
synes at det kan være greit. Så det er litt hva du venner deg til” (Lokal informant 2). 



 105 

Det at en hadde vent seg til vindturbinene var det flere av mine informanter som trakk fram. 

En informant som ikke ser vindparken fra selve gården sin, men som ser de mye i sitt arbeid 

på arealene familien eier, la ikke lenger så mye merke til de. ”(…) [D]e var voldsom ruvende 

til å begynne med. (…) Det er et fremmedelement altså, men du venner deg til det” (Lokal 

informant 6). En annen informant som bodde slik at støyen fra vindmøllene var hørbar hadde 

vent seg til lyden og sa den ikke gjorde så mye siden den ikke hørtes hele tiden. 

Et interessant funn var imidlertid at behovet for fornybar energi på langt nær var det 

avgjørende argumentet for de som ønsket vindparken. For bøndene jeg snakket med var det 

viktigste argumentet at veiene i vindparken gjør utmarksarealet i heiene mer tilgjengelig og 

dermed gjør det enklere å bruke og utnytte arealene de eier der. Bøndene har fått mye bedre 

tilsyn med områdene sine innenfor vindparken. Som en jeg snakket med fortalte:  
 
”Jeg har for min del utvidet med at vi har et fellesbeiteområde nå der oppe og det 
fungerer kjempegreit for vi kan kjøre bil eller sykle eller spasere [på veiene] og få 
god oversikt over områdene. Tilsyn, lettere tilgjengelighet, så det er et kjempepluss” 
(Lokal informant 6). 

 

For de som har beitedyr i området er det altså en stor fordel at området blir mer tilgjengelig 

(se figur 16). Deres landskapspraksis gjøres enklere og gjør at bøndene kan utnytte områdene 

sine bedre. Den positive holdningen til vindparken som landskapselement henger slik sett 

sammen med bøndenes bruksinteressene i kulturlandskapet. En bonde jeg snakket med sa at 

det hadde vært avgjørende for hans holdning til vindparken.  
 
”I begynnelsen jobba jeg i grunnen mot det fordi jeg så ikke helt nytteverdien av det. 
Men så gikk det opp for meg at jeg ville få en utrolig tilgjengelighet og dermed så 
jobba jeg for det. Den tilgjengeligheten er mer verdt enn det minuset som er med 
mølla” (Lokal informant 8). 

 

Bonden fortalte at mens de før måtte være mange for å hente sauene ned fra området, kunne 

de nå hente ned sauene på en kveld selv om de bare var to. Denne grunneieren endret altså 

syn på vindparken da det ble klart at den ville forenkle bruken av området. Det moralske 

ansvaret for å forvalte områdene sine og drive rasjonelt ble derfor viktigere enn de hensynene 

som først var utgangspunktet for holdningene til vindparken.  
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Figur 15: Utsikt fra vindparken. 

 

 

 
Figur 16: En beitende sau titter ned fra en veiskjæring i vindparken. 
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En av grunneierne trakk og fram at det stort sett var blitt gjort et godt arbeid med 

veiene med tanke på landskapet ”[D]et er enkelte steder du kan gå i ettertid og si at her kunne 

de gjort en litt bedre jobb. Mens det er andre plasser de har gjort det himla fint igjen så i alt er 

jeg fornøyd” (Lokal informant 8). For aktører som ser en positiv bruksverdi kan også veiene i 

seg selv oppleves som estetisk flotte i landskapet.  

Flere trakk også fram at veiene har gjort heiene mer tilgjengelige som turområde. 

Representanten for friluftsliv mener vindparken har hatt en positiv effekt for å få folk som 

vanligvis ikke er så mye på tur til å bruke området. Utsikten som før har vært tilgjengelig for 

turgåere er nå også tilgjengelig for grupper som rullestolbrukere, familier med barn og 

barnevogn og syklister. Grunneierne jeg snakket med mente også at området var mer brukt nå 

etter at vindparken kom enn tidligere:  
 
”(…) tidligere var det sjelden eller aldri jeg traff folk oppe på heia, nå er det sjelden 
jeg kan gå der en dag uten å treffe folk. Jeg vet ikke nå, men i starten var det jo rene 
folkevandringa her i helga. Det har blitt et fantastisk turområde” (Lokal informant 8) 

 

At området rett etter oppstart tiltrakk seg mange nysgjerrige som syntes det var spennende å 

se på vindparken var det flere som fortalte. ”Det er jo fantastisk å gå oppe på de stiene og se 

den utsikten. Jeg hadde jo aldri vært i det området før, så det har økt tilgjengeligheten” 

(Lokal informant 2). 

Representanten for turistnæringen som selv var delt i synet på vindparken trakk fram 

at folk fascineres av vindturbinenes størrelse og forteller at mange legger ut bilder på sosiale 

medier med seg selv og vindparken når de har vært der og sett. Selv husker informanten en 

utflukt i barndommen hvor de dro for å se på vindturbiner:  
 
”Jeg husker jo da vi var små så reiste vi til Lindesnes fordi de hadde tre vindmøller 
der, for det er store installasjoner, det er voldsomt, folk er opptatt av monumentale 
bygg i en eller annen form” (Kommunal informant 2). 

 

For de som så en nytteverdi i vindparken opplevde flere av de jeg snakket med at vindparken 

fremsto som et positivt landskapselement som kunne ha en estetisk verdi i seg selv. Nettopp 

hva en tillegger verdi i landskapet er avgjørende for hvordan en opplever landskapsendringer. 

Vindparken er slik en episode hvor ulike artikuleringer av landskapspraksis og 

landskapsverdier ”tvinges fram”. Gjennom denne artikuleringen trer landskapet frem som et 

meningsbærende fenomen.  
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6.5 Landskapspraksiser i samspill og konflikt  
Blant aktørene jeg snakket med møtte jeg altså svært ulike syn på vindparken og ulike syn på 

skjøtsel av kulturlandskap. De mange landskapspraksisene på Lista utgjør et taskscape som 

kan ses som en arena for forhandling mellom ulike praksiser i landskapet. Landskapspraksis 

er derfor ikke bare aktivitet, det er interaktivitet. Mennesket forholder seg til andre 

mennesker i sine landskapspraksiser og slik er taskscapet også en sosial arena (Ingold, 2000). 

Ulike landskapspraksiser kan foregå side om side uten å komme i konflikt med hverandre og 

noen praksiser kan være avhengig av hverandre. Turismen på Lista er for eksempel avhengig 

av god forvaltning av natur og landskap for å tiltrekke seg turister.  

 
”Det handler og om at det kan gi oss noen ganske unike produkt i det landskapet vi 
ligger i, men vi er helt tydelige på det må skje på landskapet og naturens premisser. 
For vi ønsker ikke å ødelegge de naturopplevelsene vi har” (Kommunal informant 2). 

 

Andre praksiser står imidlertid i tydelig konflikt med hverandre. Vindparken fikk for 

eksempel direkte negative konsekvenser for enkelte bønder som bor nært vindparken i det 

området som opprinnelig skulle bli utvalgt kulturlandskap. Etter at grensene ble flyttet fordi 

vindparken og det utvalgte kulturlandskapet ikke skulle overlappe, havnet noen gårder som i 

utgangspunktet var innenfor området plutselig utenfor. Gårdene som falt utenfor de nye 

grensene mistet derfor muligheten til å få midler av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  

De visuelle virkningene av vindkraftproduksjon kan også oppleves som en konflikt 

med representasjonen av kulturlandskapet som landskapsbilde. 
 
”Jeg maler, jeg lager skisser og så maler jeg, og det er stort sett klipper og steiner jeg 
er veldig opptatt av og jeg har også malt innover, satt meg i en båt og malt innover 
der hvor det er vindmøller nå, det gjør jeg ikke mer. Det er forstyrrende” (Lokal 
informant 1). 

 

I mange sammenhenger blir konflikter i landskapet knyttet til motsetningen mellom vern og 

bruk. Dette er et konflikttema også når det gjelder friluftsliv som er avhengig av å bruke 

området og naturen uten at vernebestemmelser skal legge for store begrensinger. 
 
”Det er klart at hvis du bare verner og det ikke er lov å bruke eller tilrettelegge i det 
hele tatt, så er jo det igjen ødeleggende for friluftslivet. Men det er klart man er nødt 
til å ha naturgrunnlaget der i utgangspunktet, ellers har man ikke noe friluftsliv å 
drive” (Lokal informant 4). 
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Da verneområdene langs Listastrendene ble opprettet ble også noe dyrket mark inkludert i 

verneområdene. Enkelte bønder har derfor mistet mulighet for nydyrking på store areal. 

Likevel kan landbruksområdene innenfor vernegrensen brukes til beite, men bruken 

reguleres. Ofte er det en konflikt om å finne en gylden middelvei, og hvor den skal gå.  

Motsetningen mellom vern og bruk er absolutt tilstede i Listalandskapet, men det er 

ikke hele forklaringen på hvorfor det oppstår konflikter. I møtet mellom landskapspraksiser 

er også ulik grad av tillit til andres praksis avgjørende. Konflikter kan slik også ses som en 

forhandling av tillit. 

Dikotomien bruk/vern knyttes ofte til framtid/fortid, men det mener jeg er å forenkle 

virkeligheten. Det ser vi også i forvaltning av kulturlandskap som må baseres på vern 

gjennom bruk for å hindre at verneverdiene forringes. Konflikten mellom enkelte 

landskapspraksiser på Lista handler heller om hvor stor grad av moderne inngrep det 

kulturhistoriske landskapet tåler før det forringes. I disse konfliktene utfordres konvensjoner 

som låser aktørenes handlinger, og nye konvensjoner forhandles fram. 

 En informant som jobber med forvaltning og formidling av kulturlandskap fortalte for 

eksempel om hvordan skjøtsel av kulturlandskapet også ble brukt som argument for 

utbyggingen av vindparken, som jo er en svært moderne form for bruk. 
 
”Argumentet som var at de ville få disse veiene (…) til å ta ut trevirke og tømmer på 
en annen måte, og det skulle egentlig være en bra ting for å få tynna i skogen på disse 
heiene. Så vi møter liksom våre argument igjen på andre siden og. At de skal 
tilbakeføre til et originalt heilandskap i stedet for skog” (Lokal informant 3). 

 

Slik endres sosiale konvensjoner og normer aktørene ikke kjenner seg igjen i, for 

eksempel knyttet til hva som hører hjemme i et bevaringsverdig kulturlandskap. Det er 

interessant å se hvordan bøndene som er grunneiere i vindparken både er opptatt av skjøtsel 

av det tradisjonelle kulturlandskapet samtidig som de og er opptatt av å se framover. Derfor 

ser de ikke moderne aktiviteter som en trussel eller motsetning til det historiske landskapet. 

Både vindparkutbyggingen og innføringen av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er 

episoder som har ført til en reforhandling av hvordan landskapet tillegges mening. I disse 

episodene møter de lokale praksisene forvaltningsdiskursene. Aktørenes artikulering av 

landskapet blir slik påvirket av diskurser og omvendt. Som Setten (2001) viser, skapes 

moralske budskap gjennom en konstruksjonen av fortiden, nåtiden og framtiden både på 

diskursnivå og på aktørnivå. I neste kapittel skal jeg se på nettopp hvordan denne 

reforhandlingen arter seg.  
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7 Landskapets forhandlingsrom i spenningen 
mellom diskurs og landskapspraksis 

 

Hittil i analysen har jeg sett på forståelsen av landskap innenfor institusjonaliserte diskurser 

og sosiale praksiser, det som henholdsvis kan ses som utside- og innside- perspektiver. Et 

skille mellom utenfor/innenfor- perspektiv på landskap kommer til uttrykk i spørsmålet om 

hvorvidt vi ser på landskapet, eller lever i det (Wylie, 2007). I dette perspektivet ville en 

kunne hevde at en innenfor diskursene gir mening til landskapet gjennom å se det fra utsiden, 

mens lokale aktører gir mening til landskapet gjennom å leve i det. 

 Som vi har sett i forrige kapittel er dette imidlertid en forenkling av hvordan vi forstår 

og gir mening til landskap. Som Wylie påpeker er ikke svaret på spørsmålet ovenfor enten 

eller, det er begge deler (2007). Vi både ser på og lever i landskapet. Bakgrunnen for vår 

forståelse av landskapet oppstår i spenningen mellom det diskursive og vår væren i verden.  

 
Figur 17: Reforhandling av landskapsforståelse i spenningen mellom landskapsdiskurser og 

landskapspraksiser 
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Spenningen mellom innsiden og utsiden av landskapet må derfor ikke forstås som en 

dikotomi, den må forstås som et dialektisk spenningsforhold som utgjør et forhandlingsrom 

hvor vår forståelse av landskapet reforhandles. 

Metodologisk representerer dette også et dialektisk forhold mellom 

diskursperspektivet og det fenomenologiske perspektiv som ved å kombineres kan skape en 

bredere forståelse av det jeg vil kalle landskapets forhandlingsrom. I dette 

forhandlingsrommet trer landskapet fram som begrep. Samtidig reforhandles sosiale 

konvensjoner og tillit i forholdet mellom forvaltning og lokale aktører.  

 

7.1 Hvordan forvaltningsdiskursene reflekteres lokalt 
For å forstå forholdet mellom landskapsdiskursene i forvaltningen og de lokale 

landskapspraksisene er det nyttig å starte med å se på hvordan lokale aktører reflekterer 

forvaltningsdiskursene. Kommer diskursenes lanskapssyn til uttrykk i lokale aktørers 

forståelse av landskapet?  

I møte med lokale aktører var det blant motstanderne av vindparken at diskursene 

tydeligst ble reflektert. Aktørene jeg snakket med brukte flere av de samme argumentene og 

begrepene vi så bli brukt i bevaringsdiskursen og i den politiske naturverndiskursen. 

Argumenter om synlighet, visuell påvirkning og beskrivelser av vindturbinene som industri, 

stygge og gigantiske er helt i tråd med den politiske diskursen mot vindparkutbygging. Blant 

motstanderne av vindparken var det også en opplevelse av at de visuelle argumentene ikke 

hadde blitt vektlagt i beslutningsprosessen. 

 
”De [visuelle argumentene] bryr ingen seg om. Det har ikke kommet fram i det hele 
tatt. Fordi de som vil ha dem vil ha dem og vi andre, som synes de er stygge og ikke 
vil tjene på den og synes de ødelegger naturen, bryr de seg ikke om” (Lokal 
informant 1). 

 

Aktøren opplevde altså at de visuelle argumentene ikke ble gitt gyldighet. Dette er et uttrykk 

for at den diskursive kampen som foregår mellom forvaltningsdiskursene om å definere hva 

som er relevante argumenter knyttet til landskapsvirkninger også oppleves av de lokale 

aktørene.  

Flere av aktørene jeg snakket med var delt i sin oppfatning og syntes det var vanskelig 

å ta stilling til vindparken. Mange så både de negative og de positive sidene. Enkelte, mer 

håndfaste, negative argumenter slik som støy ble trukket fram av både motstandere og 

forkjempere av vindparken og samtlige jeg snakket med erkjente at det var et problem.  
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Når det gjelder de visuelle argumentene var det også delte holdninger. Personlig 

opplevelse av vindturbinene varierte og avgjorde ikke nødvendigvis hva en mente om 

vindparken på Lista. En informant som var sterkt imot vindparken gikk likevel ikke og ergret 

seg over dem nå som vindparken var bygget. Informanten hadde en personlig mening om 

”(…) at de vindmøllene er jo fine, det er jo en slags arkitektur det og, men lyden er ikke bra, 

det er helt sikkert” (Lokal informant 5). For denne aktøren opplevdes ikke det visuelle som 

det mest påtrengende ved vindturbinene, det var støyen som var mest problematisk. Aktøren 

så ikke en vindpark som et negativt landskapselement i seg selv. Det var synet på 

Listalandskapet som uegnet for et slikt inngrep som var årsaken til aktørens motstand mot 

vindparken.  

 Miljøforvaltningens syn på kvalitetene i kulturlandskapet på Lista kommer tydelig 

fram både i prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og i deres innspill mot 

vindparken. Deres perspektiv på moderne inngrep i landskapet reflekteres også i motstanden 

lokalt. Aktørene som var negative til vindparken var alle også svært positive til Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket. Deres forståelse av kulturlandskapet stemmer godt overens med 

landskapsrepresentasjonen i bevaringsdiskursen som vektlegger fortidens kulturlandskap.  

Flere som representerte landskapspraksiser som forholder seg til det kulturhistoriske 

landskapet og det visuelle trakk fram kulturhistoriske landskapselementer som viktige 

landskapsverdier. Landskapets vitenskapelige og pedagogiske formidlingsverdi ble trukket 

fram av de som jobber med Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette tyder på at 

institusjonaliserte diskurser i forvaltningen av kulturlandskap i stor grad reflekteres i lokal 

praksis knyttet til forvaltning av kulturverdier.  

Imidlertid må forvaltningsorganene forholde seg til politisk bestemte 

samfunnsoppdrag og en klar rolle de skal fylle. De er derfor bundet til diskursene i helt annen 

grad enn de lokale aktørene. Den enkelte aktør lokalt står friere til å trekke ut elementer fra 

de ulike diskursene og tilpasse dem til sine landskapspraksiser. Aktørene kan gjennom en 

dialog mellom egne landskapspraksiser og forvaltningsdiskurser skape nye forståelsesrammer 

for landskapet. Av lokale aktører blir landskapet ofte representert gjennom hva en vet om det 

(Setten, 2005). I møtet med forvaltningsdiskurser der landskapet representeres gjennom 

hvordan en ser det, må lokale aktører artikulere sin landskapsforståelse på nye måter. 

For eksempel var flere av bøndene jeg snakket med helt på linje med forvaltningens 

syn på de tradisjonelle verdiene i kulturlandskapet. Mange så likevel ikke en motsetning 

mellom å ta vare på disse og samtidig godta moderne landskapselementer. Det aktive 
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jordbruket og viktigheten av å kunne drive rasjonelt og leve av driften er et viktig grunnlag 

for bøndenes landskapsforståelse. 

Energidiskursens positive syn på moderne inngrep var derfor også tilstede i bøndenes 

beslutningstaking om hvorvidt de ønsket vindparken eller ikke. Her er et viktig faktum at 

mange som eier grunn i vindparken også driver innenfor utvalgte kulturlandskap, som er et 

område som i stor grad er berørt av vindmøllene. Dette utgjør er en dobbel bruksinteresse for 

disse bøndene. De får utnytte arealet sitt i heiene gjennom den moderne landskapsutnyttelsen 

vindparken representerer i energidiskursen, samtidig får de tilskudd for å drive skjøtsel av 

historiske spor i landskapet i tråd med bevaringsdiskursen på andre deler av arealet sitt. 

Energidiskursens argument om viktigheten av fornybar energi var imidlertid ikke 

avgjørende for noen av aktørene jeg snakket med som var positive til vindparken. Enkelte 

opplevde det som helt irrelevant. På spørsmål om vedkommende så fornybar energi som 

viktig for sin holdning til vindparken svarte en grunneier jeg snakket med: 
 
”Nei, ikke på noen måte! Det eneste jeg tenkte på det var å få veier og tilgjengelighet 
til heia. Alt det andre det var meg knakende likegyldig. Alt med økonomi og miljø 
det var langt vekke for meg” (Lokal informant 8). 

 

Dette er et tydelig brudd med den nasjonale energidiskursen som er positiv til vindkraft fordi 

det er en fornybar energikilde. Lokale aktører kan ha holdninger som er i tråd med en diskurs 

uten at bakgrunnen for holdningene er de samme som innenfor diskursen.  

Dette viser at individuell landskapspraksis og individets livsverden også spiller en 

viktig rolle for hvordan lokale aktører opplever landskapsendringer. Samtidig kan vi finne 

igjen forvaltningsdiskursenes forståelse av landskapet blant flere lokale landskapspraksiser. 

Syn på landskap, landskapspraksis og holdninger til landskapsendringer går altså på tvers av 

det nasjonale forvaltningsnivå og det lokale. 

 

7.2 Forholdet mellom forvaltning og lokale aktører 
Hvordan det forhandles mellom ulike landskapsforståelser i spenningen mellom 

forvaltningsdiskurser og landskapspraksiser kommer til uttrykk i samarbeidet mellom 

forvaltningsorgan og lokale aktører. Det kan foregå på flere arenaer, men på Lista har denne 

forhandlingen kommet klarest til utrykk når det gjelder syn på vernetiltak i kulturlandskapet.  

Da jeg besøkte Lista syntes de fleste jeg snakket med at samarbeidet mellom 

grunneiere, lokale myndigheter og nasjonale forvaltningsmyndigheter i dag fungerer godt. 
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Likevel trakk flere fram at det ikke alltid har vært et godt samarbeid. Noen tiår tilbake, da 

flere verneområder ble opprettet på Lista på 80-tallet, oppstod det konflikter knyttet til 

vernetiltakene. Mange lokale grunneiere ønsket ikke, eller så ikke hensikten med vernet, 

mens forvaltningsmyndighetene var tydelige på at vernetiltakene skulle gjennomføres. 

Resultatet ble en ovenfra-ned styring som skapte store motsetninger og mistillit mellom 

forvaltning og lokale aktører. I dag er det et bedre samarbeidsklima mellom forvaltningen og 

grunneierne, noe som kan forklares som et resultat av en reforhandling av forståelsen av 

landskap i møtet mellom de to nivåene. For å forstå dette samarbeidsklimaet i dag er det 

nyttig å først se på hvordan lokale aktører og forvaltningen opplevde forholdet til hverandre 

tidligere. 

 

7.2.1 Tidligere vernekonflikter 
Det kan være problematisk å snakke om vern som en samlebetegnelse når vern kan bety ulike 

ting i ulike verneområder på Lista. Likevel snakket flere av mine informanter om vern som et 

samlet begrep som omfattet alle tiltak myndighetene har innført for å bevare ulike 

verneverdier enten det er landskap, dyre- eller planteliv. I et område som Lista, som er et 

kulturlandskap med historiske linjer langt tilbake i tid, er mange verneverdige arter avhengige 

av bruk som for eksempel beite, mens andre arter er avhengige av å få være i fred. Begrepet 

vern inkluderer derfor også bevaring av kulturlandskapet gjennom skjøtsel.  

Det var på 80-tallet miljømyndighetene ønsket å verne Listastrendene. Ikke bare ble 

selve strandområdet vernet, men på grunn av behovet for såkalte buffersoner mellom 

verneområdet og landbruket rundt, inkluderte verneområdene noen steder dyrket mark og 

beiteområder. Dette var i følge flere jeg snakket med lite populært blant de berørte bøndene 

og grunneierne.  
 
” (…) [D]et ble bare tredd nedover hodet på en og da ble det freda, du hadde ikke noe 
du skulle sagt. (…) Før så tok de bare et område og sa – nå freder vi det her og 
båndlegger det så en kan ikke gjøre noen ting på det” (Lokal informant 6). 

 

Dette førte til store konflikter og flere opplevede at vernetiltakene ble tvunget 

igjennom uten å ta bøndene med i utformingen av verneplanene. For en bonde som er opptatt 

av at jorda skal utnyttes best mulig, er det å båndlegge og begrense bruken på et 

jordbruksareal et klart brudd med de sosiale konvensjonene innenfor sin landskapspraksis. 
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Dette bruddet og opplevelse av avmakt i beslutningsprosessen førte til sterk motstand mot 

forvaltningens tiltak slik informanten i kommunens landbruksavdeling også trakk fram:  
 
”Det var styrt ovenfra og ned. Rollene var nok mer finslipte og de måtte holde seg til 
rolledelinga mer strengt. Det var mye motstand blant grunneierne og, så det var en 
mye tøffere prosess enn dagens mer samarbeidsorienterte måte å jobbe på” 
(Kommunal informant 1). 

 

Det var altså et dårlig samarbeid mellom lokale grunneiere og forvaltningsmyndigheter og 

det var liten vilje til å imøtekomme den andre part på begge sider. Fra forvaltningens side ble 

tiltakene likevel gjennomført til tross for de store konfliktene, noe som gikk utover forholdet 

til grunneierne. 
 
(…) [M]ange [bønder] følte seg nok tråkka på tærne rett og slett, at her ble de 
overkjørt. Men det ble jo gjort en jobb og en kom igjennom med relativt store 
konflikter må en vel si, i hvert fall verbalt” (Fylkesrepresentant 1). 

 

Forvaltningen var opptatt av verneverdiene i et nasjonalt perspektiv og følte nok at de 

møtte lite forståelse for viktigheten av å ta vare på disse verdiene. For bøndene på sin side 

opplevdes det som uforståelig at deler av deres eiendom som var i bruk til 

jordbruksproduksjon skulle underlegges restriksjoner og begrensninger. Jordbruksarealet 

innenfor verneområdene kunne fortsatt brukes, men kun på den måten det ble brukt på 

vernetidspunktet. Bruken skulle ”fryses” og det var ikke lov til å modernisere driften på 

områdene som var underlagt vern. Dette gjorde at flere bønder sluttet å bruke disse 

områdene. 
 
”Etter den tid så ble i grunnen verneområdene, den delen av kulturlandskapet, det ble 
i grunnen litt fremmed for oss. Vi trakk oss ut av de områdene og det ble ikke gjort 
noe skjøtsel som vi hadde tidligere som beite, og mye falt vekk. Og så klart, da blir 
det et helt annet kulturlandskap.” (Lokal informant 2) 

 

For bøndene kunne det oppleves som at forvaltningen kom utenifra med faglige ideer om hva 

som var best for landskapet de i generasjoner hadde drevet, formet og kjente ut og inn, og de 

ønsket ikke å bli fortalt at de skulle endre bruken. Bøndenes kunnskap ble på mange måter 

underordnet forvaltningens kunnskap.  
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”Det at disse vernebestemmelsene kom, det opplevdes av veldig mange av bøndene 
som mistillit til den forvaltninga som de har hatt i generasjoner. Og mange steder er 
det jo faktisk den forvaltningen som har vært det som har skapt landskapet til dels.” 
(Kommunal informant 3) 
 
Dette er et eksempel på hvordan produksjon av kunnskap er avhengig av tillit slik 

Carolan og Bell påpeker (2003). At bøndenes kunnskap ikke ble avgjørende opplevdes som 

en manglende tillit fra forvaltningen. Dette kan ses som et utrykk for forholdet mellom makt 

og kunnskap, slik Foucault så det, der maktrelasjoner konstituerer kunnskap (Carolan og Bell, 

2003). På den annen side hadde ikke bøndene tillit til forvaltningens avgjørelser og 

kunnskapen de var basert på.  

Det at ikke bøndene ble hørt og involvert i 80-tallets verneprosesser fikk 

konsekvenser for verneverdiene. Etter at vernetiltakene bli innført ble verneverdiene 

paradoksalt nok forringet og det var nettopp på grunn av at bøndene sluttet å bruke 

landskapet. ”Det ser vi nå, at mange av de spesielle artene vi hadde her forsvant” (Lokal 

informant 2). Informanten i jordbruksavdelingen fortalte at det også ble laget en rapport som 

konkluderte med at verneverdien hadde tatt skade av den manglende bruken, på grunn av til 

dels feilslåtte vernetiltak. Dette kan ses som et eksempel på hvordan vernetiltak gjorde at 

landskapselementene som forvaltningen ønsket å bevare ble frakoblet fra praksisene som 

hadde formet verneverdiene, slik Setten også fant i en av sine studier (2001).  

 De tidligere vernekonfliktene viser hvordan tiltak basert på nasjonale diskurser kan slå 

helt feil ut dersom en ikke tar hensyn til lokale landskapspraksiser. 80-tallets verneprosesser 

viser hvordan den overgripende virkelighetsforståelsen innenfor en nasjonal, institusjonalisert 

diskurs kan være en helt annen enn virkelighetsforståelsen innenfor lokale aktørers 

livsverden. Flere av mine informanter påpekte at enkelte fortsatt er negative til 

forvaltningsmyndighetene og skeptiske til nye forvaltningstiltak slik som Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket på grunn av tidligere konflikter. Mistilliten som oppstod fikk 

altså et visst fotfeste og har fortsatt betydning for forholdet mellom 

forvaltningsmyndighetene og de lokale aktørene. 

 

7.2.2 Dagens samarbeidsklima 
Erfaringene fra 80-tallets verneprosesser har gjort at forvaltningen i dag har en annen 

tilnærming til lokale aktørers syn og det er mye større fokus på lokal deltakelse og samarbeid. 

En grunneier jeg snakket med opplevede at ”(…) myndighetene og forvaltningen har snudd 

helt, og det har de fått til. Men det var tungt å komme i gang med det” (Lokal informant 6). 
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De feilslåtte vernetiltakene viste at forvaltningen er helt avhengig av å ha lokale 

aktører med på laget. Fordi en så at bruk av et område ikke nødvendigvis var en trussel mot 

verneverdiene, men snarere en forutsetning i mange tilfeller, ble også selve synet på vern 

endret. Vernetiltakene kan derfor ses som episoder som utfordret eksisterende konvensjoner 

og sannhetsforståelser både hos myndigheten og de lokale aktørene. Slik ble perspektiv på 

kulturlandskapet reforhandlet og nivåene kom nærmere hverandres forståelser.  

Konflikten representerer slik en episode der diskursene ble utfordret fenomenologisk, 

altså det Carolan og Bell kaller moments of phenomenological challenge (Carolan og Bell, 

2003). I disse episodene kommer aktørenes perspektiver inn slik begrepet 

makt/kunnskap/identitet viser til. Vernekonfliktene på Lista ble slik en episode der 

forvaltningsdiskursene ble nødt til å integrere perspektiver knyttet til de lokale 

landskapspraksisene og slik endre sin forståelse av sannheter om hvordan en best bevarer 

kulturlandskapet.  

Tidligere former for vern skulle være en motkraft mot landskapsendringer, men ble i 

stedet en drivkraft ved at landskapet grodde igjen. Fra å forstå vern som fravær av 

menneskelig aktivitet i et området, blir vern nå forstått som regulering av aktivitetene, altså 

vern gjennom bruk. Målet er at området brukes på en måte som bevarer verneverdiene, men 

ikke så intensivt at verdiene ødelegges. Dette gjelder særlig i landskapsforvaltningen. ”Nå 

prøver en å få til litt mer drift [i verneområdene], ikke intensiv drift, det blir mer 

skjøtselsdrift” (Fylkesrepresentant 1). Slik kan dagens vernetiltak ses som en drivkraft for 

bruk som holder gjengroingen tilbake, men fortsatt en motkraft mot moderne 

landskapsendringer. Diskursens ideal er altså ikke endret, men forståelsen av 

årsakssammenhenger og hvordan en kan oppnå idealet kan sies å ha blitt endret i møtet med 

de lokale landskapspraksisene.  

Tanken om vern gjennom bruk har også kommet inn i vern av naturverdier som 

eksisterer i samspill med menneskelige aktiviteter. Å kunne bruke verneområdene har vært et 

fokus på Lista gjennom prosjektet Sørnorsk kystkultur, et naturarvprosjekt der målet var å 

stimulere til verdiskaping i verneområder (Vest-Agder fylkeskommune, 2009). Prosjektet 

tilrettela for reiseliv og friluftsliv i verneområder slik at lokale aktører kan utnytte 

verneverdiene til å skape en positiv samfunnsutvikling lokalt. Flere jeg snakket med pekte på 

at dette prosjektet kan ha bidratt til å dempe skepsisen til vern og forvaltningsmyndighetene 

hos enkelte. 
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7.3 Reforhandling av tillit 
Når det oppstår konflikter mellom forvaltningsdiskurser og lokale landskapspraksiser 

reforhandles altså tillit og kunnskapssystemer. Som jeg har vist tidligere finnes det imidlertid 

ulike forståelser av landskap både på lokalt nivå og forvaltningsnivå. Derfor vil episoder som 

tiltaket Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og vindparkutbyggingen skape tillitsbrudd 

mellom henholdsvis miljøforvaltningen og energiforvaltningen og lokale aktører, men også 

skape ny tillit.  

 

7.3.1 Utvalgte kulturlandskap som utfordrende episode 
Prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et godt eksempel på tiltak som settes i 

gang på bakgrunn av et ønske om å bevare kulturlandskapet, uten at tiltaket er et vernetiltak. 

Målet er å bevare en type landskap, men middelet er aktivt bruk, tillit til grunneier og 

frivillighet. Dette sikres gjennom økonomisk kompensasjon for grunneierne. Som 

representanten for bøndene på Lista sa det: ”Jeg ser på meg selv som en naturforvalter. Jeg er 

en som forvalter naturen. Og den forvaltningen skal jeg gjøre og det er en oppgave jeg skal 

ha betalt for av samfunnet” (Lokal informant 2). 

Denne bonden artikulerer skjøtselen av kulturlandskaps som forvaltning, et ord som 

innebærer en aktivitet. Dette reflekterer kulturlandskapet som en pågående prosess, et 

taskscape heller enn et statisk vernet område. Aktørene jeg snakket med i forvaltningen lokalt 

og regionalt ønsker også å unngå bruken av ordet vern i kulturlandskapssammenheng fordi 

det gir assosiasjoner til tidligere vernetiltak. Dette påpekte informanten i jordbruksavdelingen 

at var viktig i kommunikasjonen med bøndene da Vest- Lista ble forespurt om å bli et utvalgt 

kulturlandskap: 

 
”Da var jo grunneierne redde for at det skulle bli kommunedelplan eller regulert med 
verneformål. Men vi prøver jo heller å snu på det og si nei, her er det helt avhengig av 
at det er grunneiere som vil skjøtte og bruke landskapet. Bøndene som er i det 
området er de viktigste aktørene for å opprettholde et fint landskap” (Kommunal 
informant 1). 
 

Bedringen i samarbeidsklimaet er ikke bare et resultat av at vernemyndighetene har kommet 

lokale aktører på Lista i møte. Det har, ifølge flere av mine informanter, samtidig blitt en 

større bevissthet rundt de landskapsverdiene forvaltningen er opptatt av også lokalt, og de 

fleste grunneiere forstår behovet for vern og godtar tiltak. 

 



 119 

”Det er interessant å se den perioden ifra 80-tallet og fram til i dag, hvordan klima har 
endra seg. I dag er vernemyndighetene på plass og det er for så vidt akseptert at de 
skal høres, at miljøverdiene skal tas vare på” (Fylkesrepresentant 1). 
 

Representanten for bøndene føler i dag at dialogen med verne- og skjøtselmyndighetene er 

veldig god og føler at næringen blir hørt. En årsak til dette er nok forvaltningens økte 

forståelse og anerkjennelse av bøndenes kunnskap om landskapet og naturverdiene, samtidig 

som forvaltningen har fokusert på formidle hvilke verneverdier grunneiere har på 

eiendommen sin og viktigheten av å ta vare på disse.  
 
”(…) [G]runneierne kunne nok klart seg greit uten vernet. Men vernet klarer seg ikke 
uten bøndene for å si det sånn. Men de er opptatt av verneverdiene og naturen der ute, 
og ser jo at det er spesielt (…)” (Fylkesrepresentant 2). 
 
Likevel er ikke alle grunneiere med på at forvaltningen vet best. Dette gjenspeiles i 

måten en av bøndene jeg snakket med forklarte sitt forhold til landskapsforvaltningen. 

Bonden var opptatt av å skjøtte kulturlandskapet, men ville gjøre det på sin måte uten å følge 

føringer fra myndighetene gjennom for eksempel Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. ”Det 

er jo klart, det må jo vernefolkene og skjønne, at vi vil ikke ødelegge noe for oss sjøl vi som 

bor her.” Denne bonden syntes ikke det var tilstrekkelig samarbeid bak forvaltningstiltakene. 

”Hadde ikke staten sett at i stedet for å bare stå og trykke ned i hodet på oss forskjellige ting, 

er det ikke bedre at de hadde hatt samarbeid? Da kunne vi fått det greiere alle i hop” (Lokal 

informant 8). 

Poenget til bonden er at lokale grunneiere også ønsker å ta vare på natur- og 

landskapsverdiene de lever av, og har gjort nettopp dette i generasjoner. De trenger altså ikke 

vern for å ta vare på verdier er synet i dette perspektivet. Vernemyndighetene på sin side, slik 

fylkesrepresentanten påpekte i sitatet over, trenger bøndene for å skjøtte og opprettholde 

områder hvor verneverdiene er resultat av tidligere bruk.  

Forvaltningen, som har et samfunnsansvar for å bevare viktige landskapsverdier i 

nasjonal sammenheng, er avhengige av nettopp et slikt samarbeid med grunneiere som 

bonden etterlyser i sitatet over. Derfor er forvaltning av kulturlandskap basert på frivillighet, 

slik det vektlegges i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. ”Tillit og god dialog mellom alle 

parter, et langsiktig perspektiv og en utvelgelsesprosess basert på frivillighet er en 

forutsetning for å lykkes” (SLF, Dir.nat, RA, 2007:IV). 

 Også kommunen som skal fungere som bindeleddet mellom forvaltningen og lokale 

aktører er opptatt av at tiltak for skjøtsel og vern av kulturlandskap må være frivillig. ”Det 
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skal ikke presses tiltak ned på noen som ikke ønsker å gjennomføre tiltak” (Kommunal 

informant 1). Kommunen ble av de fleste jeg snakket med trukket fram som svært viktig for 

forholdet mellom forvaltning og lokale aktører. Representanten for bøndene påpekte at 

bondenæringen alltid har spilt på lag med kommunen og alle jeg snakket med hadde bare 

gode ting å si om dagens jordbrukskontor. Informanten i jordbruksavdelingen i kommunen 

var også opptatt dette og ser det som sin viktigste oppgave å ha et godt forhold til bøndene.  

Da prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skulle settes i gang på Lista 

trengte enkelte å overbevises om at dette faktisk var frivillig. Jordbruksavdelingen var opptatt 

av å formidle at prosjektet kun innebar fordeler for grunneierne, og at det ikke skulle ha noen 

konsekvenser for den enkelte grunneier å stå utenfor prosjektet. God dialog med grunneiere 

er derfor viktig for kommunen for å kunne formidle prinsippet om frivillighet. 

 Slik ble det aktivt forsøkt å bedre lokale aktørers tillit til forvaltningen gjennom 

prosjektet. Forvaltningens fokus på å imøtekomme de lokale grunneierne og inkludere deres 

kunnskapsgrunnlag og kjennskap til området i prosjektet skaper et godt klima for å 

reforhandle, og skape ny tillit. Dette mener informantene som jobbet med prosjektet at de har 

lykkes med. Dette er et eksempel på hvordan aktører også er med å konstituere diskursene, 

slik det legges til grunn innenfor kritisk diskursteori. Det er fortsatt enkelte som ikke ønsker å 

ha noe å gjøre med forvaltningens tiltak, men som likevel kan ha tillit til forvaltningsorgan 

som er knyttet til andre tiltak, som vindparken. 

 

7.3.2 Vindparken som utfordrende episode 
Flere forvaltningsorganer var, som vi har sett, negative til etableringen av vindparken og 

kulturlandskapet ble brukt som et av flere argument for at det var for høyt konfliktnivå 

mellom Listalandskapet og en vindpark. De av mine informanter som var imot vindparken 

var helt enige med landskapsforvaltningens syn og vektla det at faginstansene delte deres syn 

som en bekreftelse på deres holdninger i konflikten mellom vindpark og kulturlandskapet. 

Informantene som deler landskapsforvaltningens syn på landskapsverdier hadde også tillit til 

forvaltningens vurdering. ”Jeg står helt på deres side i alt mulig (…)” sa lokal informant 5 om 

faginstansenes vurdering av konfliktnivået mellom vindparken og landskapet.  

Å oppleve at miljøforvaltningen, som er statens representanter, deler ens eget syn kan 

gi en følelse av at ens interesser blir ivaretatt av myndigheter som har makt til å påvirke. 

Informantene som delte miljøforvaltningens syn uttrykte derfor skuffelse over at 

energiforvaltningen ikke la nok vekt på innsigelsene til å stoppe vindparken. Utbyggingen av 
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vindparken var slik en episode som førte til et tillitsbrudd mellom deler av den lokale 

befolkningen og forvaltningen. En informant opplevde det som at en del av forvaltningen gir 

mens en annen tar:  

 
”Da det var snakk om at det skulle bli et utvalgt kulturlandskap så tenkte vi – takk og 
pris, nå kommer ikke de vindmøllene. Og dagen etter så ble det likevel. Det var som å 
få en hammer i bakhodet” (Lokal informant 1). 
 
En annen del av lokalbefolkningen opplevde ikke vindparken som et tillitsbrudd, 

snarere tvert imot. Synet på en konflikt mellom vindpark og kulturlandskap har ikke 

nødvendigvis gehør blant grunneiere som var berørt av både vindpark og Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket. Flere av gårdene innenfor det utvalgte kulturlandskapet ligger 

slik til at de også eier grunn i vindparken. Mange av disse bøndene er derfor både positive til 

å være en del av prosjektet og samtidig positive til vindparken.  

En informant som bor innenfor det utvalgte kulturlandskapet mente at det var samsvar 

mellom forvaltningens og lokale aktørers syn på landskapsverdiene på Lista. ”(…) de som 

har vært med å bestemme det [at Lista skal være et utvalgt kulturlandskap] på høyt hold på 

fylket de kjenner området godt” (Lokal informant 6) At kulturlandskapet er viktig er noe som 

har gehør lokalt. Likevel betyr ikke en enighet om synet på landskapsverdier at alle aktører 

nødvendigvis opplever vindparken som uforenelig med bevaring av verdiene.  

For flere av bøndene jeg snakket med er best mulig utnyttelse av den delen av 

landskapet de eier det viktigste, akkurat slik det har vært for tidligere generasjoners bønder, 

og som er grunnen til at Lista har det kulturlandskapet som verdsettes så høyt i dag. Å la være 

å tilrettelegge for bedre utnyttelse av arealer er for mange derfor ikke aktuelt og en vil heller 

tåle å se vindmøller i kulturlandskapet. Slik samsvarer disse bøndenes syn på landskap og 

vindmøller delvis med begge forvaltningsdiskursene. Konvensjonen om et ansvar for å 

utnytte eget areal best mulig er altså ikke endret i møtet med bevaringsdiskursen.  

En representant for fylkesmannens jordbruksavdeling mente at om en hadde stoppet 

vindparken på grunn av prosjektet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket ville det vært lite 

populært blant bøndene i prosjektet nettopp fordi flere eier grunn i vindparken: 
 
”Grunneierne vil jo ha vindmølleparken, så jeg vil tro at dersom vi hadde sagt at dere 
må velge mellom utvalgt kulturlandskap og vindmøllepark, så ville vi fått en kraftig 
deling blant grunneierne. (…) Skal vest- Lista være utvalgt kulturlandskap så måtte 
man ha akseptert begge deler” (Fylkesrepresentant 1). 
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Slik var vindparkutbyggingen en episode som utfordret synet på inngrep i landskapet 

og førte til en reforhandling av landskapsforståelsen både hos bøndene og hos forvaltningen 

innenfor bevaringsdiskursen. For de som ønsket vindparken var energiforvaltningens syn i 

tråd med deres bruksinteresser og slik ble diskursen reflektert i deres artikulering av 

landskapsverdier, noe som er et uttrykk for tillit til energiforvaltningens kunnskap. 

Utbyggingen skapte imidlertid og tillitsbrudd mellom andre grupper i lokalsamfunnet som 

følte at deres kunnskap om og opplevelse av landskapet ikke ble gitt gyldighet. For noen av 

aktørene jeg snakket med gav dette en følelse av avmakt. Å ikke ha noe en skulle sagt om 

inngrep i landskapet en lever i kan oppleves som et angrep på eget eierskap til landskapet.  

 

7.4 Identitet og eierskap til eget landskap 
Konflikter mellom forvaltning og lokale aktører er uttrykk for en spenning som oppstår 

mellom ulike måter å oppfatte landskapet på. I mitt møte med ulike aktører lokalt og i 

forvaltningen ble konflikter forklart ikke bare som motstridene syn på landskap, men også 

som en spenning mellom ulike praksisers følelse av eierskap til landskapet. Ved å bli kjent 

med landskapet gjennom ulike praksiser vil ens egen praksis oppleves som noe en tar for gitt 

i forståelsen av landskap. Landskapet blir uløselig knyttet til ens egen praksis og derfor ens 

identitet. Å bli hindret i å bruke landskapet slik en tar for gitt kan derfor skape konfliktfulle 

spenninger og kan oppleves som et angrep på ens eierskap til landskapet.  

Informanten som jobber med friluftsliv hadde en opplevelse av begrensningene for 

rekreasjonsbruk i verneområdene som illustrer dette godt. Informanten var frustrert over 

forvaltningens syn på de som bruker verneområdene til rekreasjonsaktiviteter og var 

overrasket over: 
 
”(…) hvordan de er veldig kritisk til deres bruk, og mener at de bare er der for å 
ødelegge. Men jeg tenker altså at alle som holder på med friluftsliv de gjør det jo 
fordi at de har lyst til å være ute og liker å bruke elementene og liker å være ute i 
naturen” (Lokal informant 4). 
 

Informanten utrykker altså en følelse av at friluftsliv ikke er i konflikt med andre 

landskapspraksiser, i dette tilfellet naturforvaltningspraksisen, men at naturforvaltningen på 

sin side mener at de er det. Informanten mente videre at utøvere av friluftsliv i 

verneområdene er i stand til å bruke landskapet på en måte som tar hensyn til andre praksiser 

som vern og naturforvaltning. Med tilrettelegging av stier og skilt kunne en fått til en 
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sameksistens av ulike landskapspraksiser gjennom å kanalisere ferdsel og å kommunisere 

hvilke hensyn som må tas. Slik kunne konflikter mellom landskapspraksiser unngås.  

At ens egen landskapspraksis blir betegnet som forstyrrende, og kanskje til og med 

ødeleggende, kan skape en følelse av manglende tillit og en opplevelse av at andre 

landskapspraksiser opptrer som om de har et mer legitimt eierskap til landskapet. Dette så vi 

at bøndene opplevede under verneprosessene på 80-tallet da innføringen av vernetiltak de var 

uenig i førte til at de mistet følelsen av eierskap til landskapet, sågar deler av et område de 

faktisk eide, og dermed sluttet å bruke det.  

 Å føle at en blir hørt når beslutninger om forvaltning av landskapet skal tas er derfor 

viktig for å bevare følelsen av eierskap ikke bare til landskapet, men og til reglene som skal 

gjelde for landskapsbruk. Representanten for bøndene på Lista vektla at å faktisk få gehør for 

sine synspunkter er forutsetningen for å være med i forvaltningens prosesser.  
 
”Min målsetning er alltid at hvis jeg skal være med så skal mine synspunkter bli lagt 
like mye vekt på som andre som er der. Hvis de skriver en rapport og kommer med en 
ferdig skjøtselsplan uten at grunneierne har blitt tatt hensyn til, da er ikke jeg 
interessert i å være med i det hele tatt. Så jeg vil være med å påvirke” (Lokal 
informant 2). 
 

Dette handler nettopp om å få anerkjennelse for sitt eierskap til landskapet og sin kunnskap 

om det, samt at ens perspektiv blir oppfattet som relevant også for andre. Det handler om å 

føle at en er med å utforme reglene en selv må følge. I dag reguleres landskapet av ulike 

institusjoner i større grad enn tidligere og det er flere normative føringer for hvordan områder 

kan brukes. Det kan være formelle regler slik som vernebestemmelser, men det kan også 

være uformelle normer i et lokalsamfunn. 

 Normer for landskapspraksis har eksistert lenge før myndighetene begynte å regulere 

landskapsbruken. Når og hvor en kan gå på andres mark er eksempler på dette. Dette er 

grunneiernes egne regler som har vært akseptert og fulgt i generasjoner, og som en også kan 

finne igjen på andre jordbrukssteder. Slike og andre normer knyttet til bruk av et område 

eksisterer for en grunn, det er en felles forståelse for å regulere ens aktivitet så den ikke 

ødelegger for andres landskapspraksis.  

 Når myndighetene så kommer med sine perspektiv på landskapet og naturen som 

verneverdige, og nye hensyn må innføres, kan det for noen oppleves som irrelevante regler 

fordi de ikke oppleves som nødvendige for egen landskapspraksis. Naturforvalteren jeg 

snakket med mente nettopp at eierskap til regler er avgjørende for en velfungerende 

forvaltning. 
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”Jeg tror jo at det er først når grunneierne selv og lokalbefolkningen føler at det er 
deres regler, så tror jeg du vil få det beste resultatet også for naturmangfoldet og 
forvaltninga. (…) Så jeg ønsker jo at vi skal komme dit der de lokale er de som 
fronter verdiene. Da tror jeg du vil få en god forvaltning” (Kommunal informant 3). 
 

Å føle at ens enge synspunkter på landskapet en lever i ikke blir tatt hensyn til kan rokke ikke 

bare ved følelsen av eierskap, men også følelsen av identitet. Motstanderne av vindparken 

uttrykte en frustrasjon over at vurderingen av landskapet som ble gjort i fagrapporten, skrevet 

av utenforstående, er annerledes enn deres egen opplevelse av landskapet. Flere hadde 

innvendinger og enkelte vektla også andre aspekter ved landskapet som viktige å ta hensyn 

til. En informant mente at fagrapporten på landskapsvirkninger var ”(…) så til de grader til 

fordel for utbygger, og ikke til våre synspunkt” (Lokal informant 5).  

Dette illustrerer at en fagrapport er uttrykk for én representasjon og oppfattelse av 

landskapet. Andre kan vektlegge helt andre elementer i landskapet slik flere av motstanderne 

gjorde i dette tilfellet. Det er derfor problematisk å redusere landskap til en fysisk størrelse 

som kan beskrives og representeres som en sannhet i en rapport. Fagrapporter spiller en 

viktig rolle i beslutningsprosesser, men bør forstås som en av mange mulige representasjoner 

av landskapet.  

Flere jeg snakket med, både de som var for og imot vindparkutbyggingen opplevde at 

debatten i stor grad var preget av motstand mot vindparken, uten at det er mulig å si sikkert 

hvor stor motstanden var i forhold til de som ønsket utbygging. Likevel uttrykte flere av 

motstanderne en følelse av at et felles vi var i mot vindparken. En informant trakk fram at det 

store flertallet av høringsuttalelsene var negative til utbygging og var overrasket over at 

vindparken likevel ble bygget til tross for så stor motstand.  

Det er lokalbefolkningen som skal se vindparken hver dag, og som får sine 

landskapspraksiser påvirket enten det oppleves positivt eller negativt. Derfor kan følelsen av 

å ikke ha noe en skulle sagt ved avgjørelsen om store landskapsinngrep gi en opplevelse av 

avmakt og fremmedgjøring. Det kan sammenlignes med måten grunneiere følte seg 

fremmedgjort fra deler av sitt landskap da noe av deres areal ble underlagt 

vernebestemmelser på 80-tallet, uten at de fikk et ord med i laget.  

Stedsidentitet er knyttet til hvordan en bruker og forholder seg til stedet, med andre 

ord, landskapet. Det handler om hva en ser rundt seg, hvordan omgivelsene kan knyttes til det 

en gjør. For noen kan omgivelsene være en forbindelse til tidligere generasjoner og forfedre 

en identifiserer seg med. Landskapet sier noe om lokale aktørers aktiviteter landskapet. Et 
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stort inngrep som en vindpark er ofte en type landskapsbruk som er knyttet til nasjonale 

praksiser, og i mindre grad lokale landskapspraksiser. Selv om vindparken, som vi har sett, 

kan være til fordel for lokale aktører, er vindkraftproduksjonen i seg selv en type bruk som 

knyttes til det nasjonale nivået. Det var flere som påpekte at de ikke var imot vindparker i seg 

selv, det passet bare ikke å bygge en på Lista.  

 

”Og der får vi hele tiden høre at, - ja men folk venner seg til det, og - dette har folk 
lært seg å leve med før. Og så viser det seg da på Lista, at det er ganske mange som 
ikke lærer seg å leve med dette” (Fylkesrepresentant 3). 
 

Likevel kan landskapsendringer etter hvert bli elementer en er fortrolig med. Som en 

informant sa, ”(…) jeg tror jo det er vårt ansvar, vi som bor her, å gi [vindparken] et positivt 

innhold” (Kommunal informant 2). Dette uttrykker et syn på at nå som vindparken først har 

kommet og det ikke er noe en kan gjøre med det må en tenke langsiktig og forsøke å gjøre det 

beste ut av at den er bygget. Slik kan lokale aktører bevist forsøke å snu noe som oppleves 

som negativt til å bli noe mer positivt som en kan føle eierskap til lokalt. 

Oppfattelsen av landskapet kan slik ses å stå i en dialektisk spenning mellom det som 

var og det som kan bli, mellom det offentlige og det personlige og mellom diskursive 

strukturer og den fenomenologiske, individuelle erfaring. Der forvaltningen ser landskapet 

utenifra i et helhetsperspektiv, ser lokale aktører landskapet på nært hold og forstår det 

gjennom levd erfaring. Begge perspektiv er viktige og sammen kan de danne et grunnlag for 

en god landskapsforvaltning basert på en bredere forståelse av hvordan landskapet tillegges 

mening.  

 



 126 

8 Konkluderende betraktninger 
I denne oppgaven har jeg vist at landskapet er bærer av både sosial og personlig mening. 

Utgangspunktet mitt for dette masterprosjektet var å få en forståelse av hvordan landskapet 

tillegges mening innenfor ulike grupper lokalt og på forvaltningsnivå og hvordan det 

forhandles mellom de ulike synene når konflikter om landskapet oppstår. Gjennom å 

kombinere diskursive og fenomenologiske perspektiver på landskap og å benytte 

diskursanalyse og intervjuer som metodologiske verktøy tilpasset den teoretiske rammen, har 

jeg kunnet besvare mine problemstillinger. Videre skal jeg oppsummere analysens funn 

knyttet til problemstillingene.  

 

8.1 Analysens funn 
På hvilke måter tillegges landskapet på Lista mening og hvordan forhandles det mellom 

ulike syn på landskapet i forvaltningen og blant lokale aktører? 

I denne oppgaven har jeg vist at landskap gis mening i en dialektisk dialog mellom 

landskapsdiskurser og landskapspraksiser. I denne dialogen forhandles og reforhandles tillit, 

kunnskap, følelse av eierskap og moralsk ståsted. Gjennom å konstruere representasjoner av 

fortiden, nåtiden og framtiden legitimeres syn på landskap og landskapspraksiser på 

forvaltningsnivå og på aktørnivå.  

 Episoder som vindparkutbyggingen og prosjektet Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket setter i gang en dialog mellom forvaltningens diskurser og aktørenes praksiser. I 

denne dialogen forholder aktørene seg til diskursenes strukturelle føringer. På bakgrunn av 

sin egen praksis og erfaring av landskapet kan aktørene også utfordre diskursene og trekke ut 

elementer som passer med egen forståelse av landskapet. Dette gjør at diskursene reflekteres 

på ulike måter lokalt. Landskapsforståelser går på tvers av diskurser, praksiser og nivå og 

lokale landskapspraksiser kan derfor ikke uten videre kategoriseres under de forskjellige 

diskursene.  

 I møtet mellom forvaltningsdiskurser og lokale landskapspraksiser oppstår det jeg har 

kalt landskapets forhandlingsrom der nye måter å forstå landskapet kan tre fram. I praksis 

utspiller denne forhandlingen seg i samarbeidet mellom forvaltning og lokale aktører. 

Gjennom en bedre dialog kan samarbeidet styrkes ved å nærme seg en felles 

landskapsforståelse som kan tre fram i møtet mellom de strukturelle og de individuelle 

forståelsene av landskapet.  
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Hvordan blir vindparkers påvirkning på kulturlandskapet forstått innenfor ulike 

landskapsdiskurser i forvaltningen? 

Gjennom diskursanalyse har jeg analysert det jeg har kalt bevaringsdiskursen og 

energidiskursen, to ulike måter å forstå kulturlandskap på i forvaltningen. 

Bevaringsdiskursens ideal er det historiske kulturlandskapet og det er de kulturhistoriske 

landkapselementene som først og fremst tillegges verdi. Moderne inngrep ses som trusler mot 

opplevelsesverdien av landskapet. Den historiske lesbarheten og landskapets tidsdybde er 

viktig innenfor bevaringsdiskursen. Fraværet av moderne elementer er en karakteristikk i 

landskapet som bidrar til denne historiske lesbarheten, og derfor en landskapsverdi i seg selv. 

For energidiskursen oppleves derimot ikke moderne inngrep som noe uforenelig med den 

historiske lesbarheten i landskapet. I dette perspektivet er moderne aktiviteter sidestilt med 

fortidig aktivitet og ses som en måte å skape en tidslinje mellom fortidens og nåtidens 

landskapselementer. 

Forståelsen av landskapet blir derfor et moralsk tema. For energidiskursen blir 

begrensning av nåtidens aktiviteter moralsk feil fordi moderne landskapsendringer ikke kan 

forstås som noe objektivt uønsket. For bevaringsdiskursen derimot blir det å ikke ta hensyn til 

historiske landskapselementer moralsk feil fordi kulturhistorisk landskap overskrives og 

mister sin karakter dersom moderne landskapselementer får dominere. I dette perspektivet er 

det mangfoldige landskapet viktig. Moderne kulturlandskap skal ha sin plass, men der 

landskapet preges av det fortidige bør moderne aktivitet begrenses om vi ikke skal miste 

landskapets mangfoldige minne. 

 

Hvordan opplever lokale aktører på Lista kulturlandskapet de lever i og endringer i dette?  

Opplevelsen av landskapet en lever i er i et fenomenologisk perspektiv bestemt av 

individenes kroppslige sansing av verden rundt seg og levd erfaring. På Lista møtte jeg 

aktører med ulike landskapspraksiser. Det nåtidige landskapet kan ses som et taskscape der 

landskapspraksiser utføres i øyeblikket. Landskapslementer fra fortiden kan derfor ses som 

materialiseringen av tidligere generasjoners praksiser som utgjør landskapets temporalitet 

hvor historien kommer til uttrykk i landskapet.  

De lokale aktørene var delt i sitt syn på hvordan vindparken oppleves som 

landskapselement. Grovt sett ble vindparkens tilstedeværelse opplevd som negativ blant 

aktørene som representerte landskapspraksiser som forholder seg til landskapets visuelle og 

estetiske aspekt. Aktører som representerte landskapspraksiser som i større grad er knyttet til 
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fysisk bruk av området opplevde vindparken som et positivt landskapselement eller forholdt 

seg likegyldig til den.  

Når det gjelder kulturlandskapet var det grovt sett et skille mellom aktører som hadde 

bevaringsinteresser og de som hadde bruksinteresser i kulturlandskapet. Aktørene med 

bevaringsinteresse så hovedsakelig vindparken som negativ, mens de med bruksinteresse så 

den som positiv. Mange aktørers perspektiv gikk imidlertid på tvers av dette skillet og de så 

ingen motsetning mellom bevaring og bruk. For eksempel var flere av aktørene som var 

opptatt av forvaltning av kulturlandskap også positive til vindparken fordi den åpnet opp for 

ny bruk av området. På den annen side så enkelte som var opptatt av bruksinteresser i 

landskapet vindparken som en trussel mot landskapet som felles gode. Hvordan aktørene 

opplever endringer i landskapet henger altså sammen med deres landskapspraksiser og syn på 

landskapsverdier. 

 

På hvilke måter reforhandles landskapets meningsinnhold i spenningen mellom 

forvaltningsdiskurser og lokale praksiser? 

Episoder som vindparken og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket utfordrer 

konvensjoner knyttet til lokale landskapspraksiser. I møtet med diskursenes forståelse av 

landskapet og institusjonenes definisjonsmakt må lokale aktører artikulere sine tatt-for-gitte 

praksiser og syn på landskapsverdier. I dette møtet oppstår et dialektisk spenningsforhold der 

konflikter mellom ulike måter å forstå landskapet på kan føre til en reforhandling av 

landskapsbegrepet. Det skapes et rom for reforhandling av kunnskap om landskapet, tillit 

mellom forvaltning og aktør, sannhetsforståelse og hva som er gyldige verdier i landskapet.  

Landskapet står i et dialektisk spenningsforhold ikke bare mellom det diskursive og 

det individuelle, men mellom det fortidige og det nåtidige, mellom det visuelle og det 

sansbare, mellom betraktning og kroppslig forankring. Landskapet er en stadig pågående 

endringsprosess og vil aldri være fullendt. Derfor vil måten vi tillegger landskapet mening 

stadig være gjenstand for forhandling. Nye forhandlingsrom vil oppstå når ulike 

landskapsforståelser møtes og utfordres i forbindelse med nye episoder.  

  

8.2 Oppgavens teoretiske implikasjoner 
Ved å kombinere diskursive og fenomenologiske perspektiv på landskapet har jeg vist at 

disse teoretiske perspektivene utfyller hverandre og sammen skaper en bredere forståelse av 

hvordan landskap tillegges mening. Videre gir kombinasjonen av disse teoriene analytiske og 
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metodiske verktøy som danner en god ramme for å forstå hvordan det forhandles mellom 

ulike måter å forstå landskapet på. Kombinasjonene av disse teoriene skaper også et godt 

grunnlag for å forstå hvordan sosiale prosesser som tillit, kunnskap, moralske holdninger og 

verdisyn påvirker hvordan landskapet tillegges mening. Ved å opprette en teoretisk dialog 

mellom det diskursive og det fenomenologiske oppstår et nytt forståelsesgrunnlag for 

hvordan diskursive meningssystem og individuelle praksiser påvirker hverandre gjensidig, 

noe som fører til at landskapsbegrepet stadig reforhandles.  

 
 

8.3 Oppgavens praktiske implikasjoner 
Vi lever i et samfunn med stadig nye krav til arealbruk, enten det er knyttet til 

energiproduksjon, landbruk eller andre sektorer. Landskapsendringer er ikke til å unngå 

dersom vi skal klare å få til en omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Slik sett bringer 

debatter om landskapsendringer med seg etiske problemstillinger om hvordan vi skal bruke 

det arealet vi har til disposisjon og hvilke hensyn som er viktigst. Landskap kan ikke 

diskuteres som om det kun handler om estetiske preferanser og inngrep i naturen. I stedet kan 

landskapsbegrepet brukes som en mulighet til å diskutere hvordan konflikter knyttet til 

arealbruk griper inn i både samfunnets og individets forståelse av omverdenen.  

Ved å forholde seg til landskap som et fenomen som befinner seg i spenningen 

mellom ulike opplevelser av og holdninger til endring, kommer konsekvenser for ulike 

praksiser tydeligere til syne. Gjennom å erkjenne at vår forståelse av landskap oppstår i en 

dialektisk spenning mellom diskursivt konstruerte meningssystem, og individuelle erfaringer 

forankret i vår landskapspraksis, får vi et bedre grunnlag for å forhandle mellom ulike måter 

å forstå landskapet på. I praksis kan en slik tilnærming til landskapet bidra til å senke 

konfliktnivået i saker knyttet til arealbruk og landskapsforvaltning. Dersom det legges til rette 

for en slik dialog mellom forvaltningsdiskurser og lokale landskapspraksiser kan en nærme 

seg en felles forståelsesramme for landskapet. En bredere ramme for landskapsforståelse kan 

danne et sterkere grunnlag for samarbeid om forvaltning av landskapet. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Infoskriv til informanter 

 
 

Deltakelse i masterprosjekt 
 
 

Takk for at du vil delta i mitt masterprosjekt.  

 

Temaet for masteroppgaven min er landskapssyn og bruk av landskapet på Lista. Jeg skal se på 

samspill og konflikter mellom naturvern, skjøtsel av kulturlandskapet og inngrep i landskapet, som 

vindmølleparken. 

For å belyse problemstillingen ønsker jeg å få en forståelse av ulike perspektiver på Lista- landskapet 

gjennom å snakke med representanter fra lokale myndigheter og interessegrupper. 

 

- Deltakelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg. 

- Intervjuet vil, dersom du tillater det, bli tatt opp som digital lydfil. 

- Innspillingen er kun for mitt bruk som notater. 

- Alle lydfiler vil bli slettet når prosjektet er avsluttet. 

- Du vil bli anonymisert i oppgaven. 

 

Dersom du lurer på noe kan du kontakte meg på mail hannakri@student.sv.uio.no eller 

telefonnummer 98 60 59 33. 

 

Vennlig hilsen 

Hanna Kristensen Husabø 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 
 
Lokale aktører: 

 
- Hva er deres rolle lokalt? 

o På hvilken måte deltar de i lokal forvaltning? 
o Føler de at dere får fram deres interesser? 
o Føler de at dere blir hørt? 

- Hva er for dere mest verdifullt i Listalandskapet? 
o Hva forsterker verdien 
o Hva truer det verdifulle 

- Hvordan oppleves statlige føringer for vern og bruk av landskapet? 
o Hvordan oppleves inngrep som vindmøller og strømlinjer? 
o Hvordan oppleves vernebestemmelser? 

§ Vern 
§ Kulturlandskap 

o Hva opplever de at forvaltningsorganene legger mest vekt på? (bruk, vern, skjøtsel) 
- Hva synes dere om vindparken? 

o Hvilken virkning har vindmøller på deres aktiviteter og bruk? 
o Deltok de i debatten? Følte de at de ble hørt? 

- Hva synes dere om å at Lista er blitt et utvalgt kulturlandskap? 
o Hvilken virkning har det for deres aktivitet? 

- Hvordan påvirker vernetiltak deres bruk av landskapet? 
 

 
 

Kommunen: 
 

- Hvordan jobber kommunen med landskapsforvaltning? 
o Hvordan samarbeider de med lokale grupper? 
o Hvordan samarbeider de med fylkesmyndighetene? 

- Hva er for dere mest verdifullt i Listalandskapet? 
o Hva forsterker verdien? 
o Hva truer det verdifulle? 

- Hvordan oppleves statlige føringer for kommunens landskapsforvaltning? 
o Er det konflikter mellom kommunens interesser og forvaltningens interesser? 

- Hva er det viktigste hensynet i forvaltningen av landskapet på Lista? 
o Står det i konflikt til andre interesser? 
o Hvordan prioriteres det mellom ulike interesser? 

- Hvordan jobber kommunen med skjøtsel av kulturlandskap? 
o Hvordan påvirkes kommuneplanen av at det er et utvalgt kulturlandskap? 
o Hvordan var prosessen som førte til at Lista ble valgt ut? 
o Hvordan oppleves samarbeidet med forvaltningen nasjonalt? 

- Hvordan stilte kommunen seg til utbygging av vindparken? 
o Hvilke interesser var mest positive til den? 
o Hva betyr vindparken for kommunen i dag? 

§ Positive og negative virkninger 
- Hvordan jobber kommunen med forvaltningen av verneområdene? 

o Hvordan påvirkes kommuneplanene av verneområdene?  
o Hvordan oppleves samarbeidet med forvaltningen nasjonalt? 
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Fylkesmannen: 
 

- Hvordan jobber fylkesmannen med landskapsforvaltning? 
o Hvordan ser de fylket som helhet? 

§ Helhetlige planer for bruk og vern av landskapet? 
§ Utfordringer/fordeler med å jobbe på fylkesnivå 

o Hvordan samarbeider de med kommunene? 
o Hvordan samarbeider de med forvaltningen nasjonalt? 

- Hva er i fylkesperspektiv det mest verdifulle i Listalandskapet? 
o Hva forsterker verdien? 
o Hva truer det verdifulle? 

- Hvordan oppleves statlige føringer for fylkets landskapsforvaltning? 
o Er det konflikter mellom deres interesser og forvaltningens interesser? 

- Hva er det viktigste hensynet i forvaltningen av landskapet på Lista? 
o Står det i konflikt til andre interesser? 
o Hvordan prioriteres det mellom ulike interesser? 

- Hvordan jobber fylkesmannen med skjøtsel av kulturlandskap? 
o Hvordan er de involvert i at Lista er et utvalgt kulturlandskap? 
o Påvirker det fylkesplanene? 

- Hvordan stilte fylkesmannen seg til utbygging av vindparken? 
o Hvilke interesser var mest positive til den? 
o Hva betyr vindparken for fylket i dag? 

§ Positive og negative virkninger 
- Hvordan jobber fylkesmannen med forvaltningen av verneområdene? 

o Hvordan påvirkes kommuneplanene av verneområdene?  
o Hvordan oppleves samarbeidet med forvaltningen nasjonalt? 
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