Sak 12
TIDSSKRIFT FOR LANDSKAPSARKITEKTUR
NLA gjennomførte i mai 2019 en medlemsundersøkelse med spørsmål blant annet om fagtidsskriftene
Arkitektnytt og Arkitektur N, samt spørsmål om ønsker for kurs og andre prioriterte arbeidsområder for NLA.
Svarene viste at ca. 13 % av medlemmene ville ha abonnert dersom fagtidsskriftene ikke var obligatoriske, 56 %
svarte nei, og 31 % var usikre. Ca. 50 % ville foretrekke Arkitektnytt i digital versjon. Mange kommenterte også
behovet for større synlighet av faget utad, både til egne medlemmer og for tilgrensende fagområder.
I september 2019 var NLA vertskap for verdenskongressen IFLA 2019 i Oslo. Arrangementet samlet 1 500
deltakere, ca. 1 000 av disse var fra Norge. Som vertskap opplevde foreningen et betydelig løft for faget, et
momentum. Denne positive bevegelsen ønsker styret å følge opp.
Med bakgrunn i medlemsundersøkelsen mener styret at dekningen av norsk landskapsarkitektur i
fagtidsskriftene pr 2020 ikke står i forhold til behovet, men også mulighetene for å nå bredere ut i samfunnet.
Fagfeltet er mangfoldig og rommer akademia, planfag og prosjekter. Det mangler et norsk tidsskrift om
landskapsarkitektur, -urbanisme og -økologi, knyttet til arealplanlegging. Et tidsskrift med bredt landskapsfaglig
perspektiv finnes ikke på markedet i dag, og vil kunne bidra til å profilere og markedsføre faget i samfunnet
ellers, ikke minst i det offentlige Norge. Styret gjennomførte derfor i januar 2020 et heldags arbeidsseminar,
under veiledning av Norsk tidsskriftforening.
Oppsummeringen av seminaret styrket grunnlaget for å arbeide videre med et landskapstidsskrift:
landskapsarkitektur spiller en stadig viktigere rolle i en verden i økologisk krise, siden
landskapsarkitektene benytter de blågrønne verktøyene verden etterspør.
Et landskapsfaglig tidsskrift skal fremme og synliggjøre faget, både for landskapsarkitekter og andre
interesserte, samt tilgrensende fagfelt, inkludert offentlige instanser i teknisk sektor
Norske landskapsarkitekter produserer en rekke prosjekter av internasjonal kvalitet.
Tidsskriftet vil kunne synliggjøre sammenhengen mellom de gode planene, de kvalitetssikrede
prosjektene og de ferdig bygde, gode uteområdene.
Etter 12. mars 2020 er forutsetningene og rammebetingelsene for de fleste virksomheter betydelig endret. Det
vil bli viktig å skaffe et solid inntektsgrunnlag ved annonsesalg. Koronasituasjonen har medført betydelige
utfordringer også med hensyn til dette. Med bakgrunn i situasjonen vil styret foreslå å benytte 2021 til
forberedelser, og ta sikte på å publisere første utgave av tidsskriftet våren 2022.
Forberedelsene i 2021 vil være å starte arbeidet med grafisk profil i løpet av andre halvår, og å utlyse 50 %
åremål-stilling for redaktør, med tiltredelse fra januar 2022, som et treårig pilotprosjekt.
Tidsskriftet skal være redaksjonelt uavhengig og følge Redaktørplakaten. En tilhørende digital plattform
opprettes for bl.a. å kunne publisere stoff med behov for kortere publiseringstid, som stillingsannonser,
debattinnlegg etc.
Styret ser for seg totalt fire utgaver pr år, og at det skal være valgfritt for NLAs medlemmer å abonnere. Etter
etableringen av NLAs tidsskrift for landskapsarkitektur vil tidsskriftavtalen med NAL sies opp med virkning fra
januar 2023.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette forberedelsene med utgivelse av et tidsskrift for landskapsarkitektur.

