STYRETS
ÅRSMELDING
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President Pål Dixon Sandberg

KJÆRE MEDLEMMER
AV NLA, TAKK FOR
FØLGET GJENNOM 2021
OG VELKOMMEN TIL
ÅRSMØTET 2022!
Styret har gjennom 2021 opprettholdt sin aktivitet,
tross fysiske avstander og nettbaserte møter. Det
har vært annerledes, men det har fungert. Gleden
var stor da vi i mars 2022 kunne ønske velkommen
til det første fysiske styremøtet på to år i Oslo. Vi har
et godt styre med en god sammensetning av ulike
kompetanser, geografisk tilhørighet og med ansettel
ser både i privat og offentlig sektor.

Vår organisasjon har i 2021 vokst med flere med
lemmer, både studenter og ordinære medlemmer.
Dette har vært en trend gjennom de to siste årene.
Styret er sitt ansvar bevisst ovenfor den voksende
medlemsmassens forventninger. I tillegg til egne
møter stiller vi derfor også i diverse tverrfaglige
fora og samarbeid med andre fagorganisasjoner.
Dette gjør vi for å sikre at NLA sin stemme blir
hørt i formingen av arkitekturpolitikk, de grønne
fagenes interesser, samarbeid om arkitekturfaglige
arrangementer med mer. Dette arbeidet vil fortsette
i 2022. Jeg besøkte den nye masterutdanningen i
landskapsarkitektur ved studiestart i Tromsø – et
samarbeid mellom AHO og Universitetet i Tromsø.
Etter utdanningskomiteens gjennomgang av
NMBUs studieplaner, har NLA anbefalt at IFLA
Europe godkjenner de to masterstudiene ved NMBU
i henhold til IFLA sine kriterier for fem nye år.
Styret har brukt mye tid på oppfølging av arbeidet
med en kommunikasjonsstrategi for NLA. Ved års
møtet 2020 ba medlemmene styret om å utarbeide
denne. Bakgrunnen var styrets forslag om en pilot for

et eget tidsskrift. Medlemmene svarte med ønsket
om et bedre kunnskapsgrunnlag, for å kunne vurdere
hvilke kommunikasjonstiltak som vil svare best på
vårt felles ønske om å kommunisere landskapsarki
tektur – enda bedre enn i dag.
Vi vil bruke tid dette året på å gå gjennom strategien
og prioritere blant kommunikasjonstiltakene, sett opp
mot tilgjengelige ressurser. Her må det nevnes at NLA
sine virkelig verdifulle ressurser er dere medlemmene.
Vi i styret og administrasjonen skal gjøre hva vi kan
for å være den basen vi bør være, men for å kommu
nisere, dokumentere og forske videre på faget trenger
vi medlemmenes initiativ og vilje til å bidra. Bare sånn
får vi utnyttet fagets bredde i hele landets lengde.
Ingenting av dette er mulig uten den kontinuerlige
driften fra vår lille og dyktige administrasjon. Daglig
leder har signalisert at det nærmer seg pensjon.
Styret har derfor startet arbeidet med å planlegge
de fremtidige stillingene i administrasjonen.
Stillingsbeskrivelsene må sees i sammenheng med
kommunikasjonsstrategien og vedtaket om å utvide
staben med en ny medarbeider. NLA vil fortsette å
vokse og det krever en utvidelse av staben.
Med ønske om et godt 2022 for alle landskaps
arkitekter.

Pål Dixon Sandberg,
President

Forside: Rådhusgata, Oslo. Foto: Cowi.
Bakside: Roald Amundsens gate. Foto: COWI.
Øvrige foto: Anne Guro Røsæg
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1. FORMÅL

NLAs formålsparagraf i vedtektene lyder: Foreningen har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens
interesser.
Siden dette ble formulert for ca 20 år siden,
er samfunnet – både nasjonalt og internasjo
nalt – endret i tydelig negativ retning med
klimaendringer, tap av areal, natur og -mangfold.
Endringene forholder seg ikke til grenser mellom
land og kontinenter. Dette stiller faget og forenin
gen overfor nye utfordringer. Vi mener landskaps
arkitekter, i samhandling med flere faggrupper
– kan utgjøre en betydelig forskjell i positiv retning
for utviklingen av vårt livsgrunnlag.
Foreningen passerte i 2021 1100 medlemmer, se
tabell i punkt 2. Fra stiftelsen i 1929 til 1999, dvs
de første 70 årene, var medlemstallet ca 400. De
siste 20 årene er medlemstallet økt med ca 600
medlemmer. Sekretariatet har hatt to ansatte siden
2012, og er etter hvert preget av voksesmerter mht
å ivareta medlemmenes behov for å synliggjøre og
kommunisere faget ut i samfunnet – på de arena
ene NLA har ønsker og ambisjoner om å delta på.
Styret ser det som en viktig oppgave å øke
foreningens relevans, ved å vise hvordan land
skapsarkitekter kan bidra i samfunnsutviklingen
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og slik gjøre faget bedre kjent i samfunnet. Vi er
kjent med at en stor andel landskapsarkitekter
ansatt i offentlige stillinger, ofte som planleggere,
ikke finner tilstrekkelig fellesskap og faglig støtte i
foreningen til at medlemskap er interessant. Dette
ønsker styret å endre. Et av de viktigste prosjek
tene for organisasjonen i 2021 har vært å utvikle
en kommunikasjonsstrategi, se punkt 4.2 og egen
årsmøtesak 8.

2. GENERELT OM
FORENINGENS AKTIVITET
OG FOKUSOMRÅDER

• Året 2021 har vært preget av koronapandemien
og periodevis nedstengning av samfunnet.
• NLAs fagdag ble forskjøvet fra mars til septem
ber, og høstkonferansen utgikk.
Kommunikasjonsstrategi
NLAs styre har i 2021 hatt fokus på å utarbeide
en kommunikasjonstrategi, med mål om at land
skapsarkitektur skal bli mer benyttet i samfunns
utviklingen. Vedtak fra ekstraordinært årsmøte
26.11.2020:
• Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi,
med tiltaksplan for 2021–2025 for NLAs kom
munikasjonsarbeid, til årsmøtet 2022.
• Styret oppretter en egen arbeidsgruppe for dette,
sammensatt av medlemmer som speiler fagets
bredde og eventuelt eksterne ressurspersoner.
• Innspillene fra årsmøtene i 2020 legges til
grunn i det videre arbeidet.
Status for arbeidet og framdriftsplan ble
presentert på årsmøtet 2021. Se sak 8. Kontakt
utvalgsmøtet 2021 i Larvik 19.09 hadde kommu
nikasjonsstrategien som tema for verksted med
lokalavdelingsrepresentantene, se 5.3.
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3. ORGANISASJON

3.1. STYRE OG SEKRETARIAT

3.2. ÅRSMØTET

På årsmøtet ble Pål Dixon Sandberg valgt som ny
president, Birgitte Hellstrøm visepresident, Åsfrid
Fagervik tok gjenvalg og Amir Hassanbeygi valgt
inn som nytt styremedlem. Sittende styremed
lemmer Martin Steinbekken og Else Dybkjær var
ikke på valg. Studentrepresentant i 2021 har vært
Bendik Vindegg Torp, med vara Ingrid Josefine
Salo Raknes, begge oppnevnt av studentforenin
gen Terra Forma ved NMBU (desember 2020).

Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt, den 22.04.
Ordstyrer var Hege Gultvedt, med moderator
Mona Vestli. Ingrid Josefine Salo Raknes, vara
studentrepresentant i styret, styrte presentasjonen
av saklista med forslagene til vedtak.

Styret har hatt 7 styremøter i 2021 og behandlet
til sammen 72 saker. I tillegg har presidenten
deltatt på møter i BYLIVsenteret (NAL) og arki
tekturnettverket om arkitekturpolitisk plattform.
Visepresidenten har vært styrets representant i
arbeidet med kommunikasjonsstrategi.

I forkant av årsmøtet viste Andreas Nypan digitalt
reisebrev fra Occitanie i Sør-Frankrike i 20192020. Ca 40 deltakere.

NLA har to ansatte på heltid, daglig leder Marit
Hovi og markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Mona Vestli. I tillegg har NLA ansatt regnskaps
medarbeider Eva Lybæk, en dag pr måned.
Kontorlokaler
NLA leier kontorer i Josefines gate 32 etter avtale
med AS Arkitektenes Hus. Kontrakt til 31.12.2024.
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Antall stemmeberettigede deltakere var 51, i
tillegg ble det registrert 66 fullmakter. Totalt antall
stemmer: 117.

NLAs årsmelding i illustrert utgave
Styrets årsmelding for 2020 ble for første gang
framstilt i illustrert utgave. Årsmeldingen ble
godkjent med en tilføyelse fra Annegreth DietzeSchirdewahn: at NLA flyttet deler av sitt arkiv, dvs.
sine eldste protokoller til Det historiske arkivet for
landskapsarkitektur på NMBU, i februar 2020.
Kommunikasjonsstrategi og vedtektsendring
I tillegg til faste årsmøtesaker sto gjennomgang
av status for kommunikasjonsstrategien, ved
Pål Dixon Sandberg. Styret la fram forslag om
å formalisere landskapsarkitekturprisen ved å

Styret i NLA på kontaktutvalgsmøtet i
Larvik 18.09.2021, fra v. Bendik Vindegg
Torp, Martin Steinbekken, Birgitte
Hellstrøm, Pål Dixon Sandberg og Amir
Hassanbeygi. Styremedlemmene Else
Dybkjær og Åsfrid Fagervik var ikke til
stede da bildet ble tatt.

↑ Fra kontaktutvalgsmøtet 18.09 i
kontorlokalene hos Norconsult i Larvik.
← Birgitte Hellstrøm, visepresident i styret,
Eva Preede, NLA Vestfold og Bendik
Vindegg Torp, studentrepresentant i 2021.
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opprette eget punkt i vedtektene. Etter diskusjon
ble dette vedtatt. Budsjett og handlingsplan for
2021 med ramme for 2022 med avsatte midler til
en landskapsdaglig medarbeider i 50 % stilling,
ble vedtatt.
Presidentskifte
Rainer Stange gikk av etter åtte år i styret, de siste
fire som president. I løpet av perioden har NLA
bl.a. opprettet landskapsarkitekturprisen (2015) og
planlagt og gjennomført IFLAs verdenskongress i
2019. Ny president fra 2021, Pål Dixon Sandberg,
satt som visepresident de fire foregående årene,
etter to år som styremedlem. Han har vært aktiv
blant annet i arbeidet med felles arkitekturpolitikk
og samarbeid med arkitektorganisasjonene.
Protokollen fra årsmøtet 2021 er publisert på NLAs
nettside.

3.3. LOKALAVDELINGENE
NLA har 15 lokalavdelinger. Sekretariatet bistår
lokalavdelingene i forbindelse med søknad om pro
sjektstøtte med mer. For å kunne disponere egen
bankkonto må Iokalavdelingen være registrert i
Brønnøysundregisteret. I 2021 ble lokalavdelingen
NLA Vestfold registrert i Brønnøysundregistrene
(BRREG). Pr 2021 er 12 av 15 lokalavdelinger regis
trert. Sekretariatet bisto initiativtakere i Drammen
med å starte prosessen med å revitalisere NLA
Buskerud, arbeidet er videreført i 2022. Se også
lokalavedlingenes egne årsmeldinger, sak 6.
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3.4. MEDLEMSUTVIKLING
I 2021 fikk NLA 48 nye ordinære medlemmer, 14
meldte seg ut.
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4. POLITIKK OG PR

4.1. NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER
Nettsiden landskapsarkitektur.no
Det ble publisert 101 nyhetssaker i 2021, pluss
et tilsvarende antall arrangementer i kalenderen.
Fra 2021 tilbys stillingsutlysing i form av artikkel i
tillegg til annonse, under rubrikken Ledig stilling.
18 slike ble publisert. Årsresultatet viser at salg av
stillingsannonser i økende grad har bidratt positivt
til NLAs økonomi i 2021.
Kontoroversikten på nettsida tilsvarer kontorover
sikten i årboka, dvs bestilt oppføring. Det er altså
ikke en komplett liste over alle arbeidsstedene til
alle medlemmene, heller ikke en komplett liste
over alle firmaer som tilbyr landskapsarkitekt
kompetanse i Norge.
Prosjektdatabasen på nettsida ble supplert med
65 nye prosjekter fra årboka 2021. Forarbeidene
til prosjektet «Landskapsatlas» på hjemmesida
startet i 2021 og vil videreføres i 2022. Prosjektda
tabasen danner grunnlaget for Landskapsatlaset.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevene ble satt opp med nytt layout i 2021.
Det ble sendt 15 nyhetsbrev, med utvalgte saker
fra hjemmesida. Mottakere er NLAs medlemmer
og studentmedlemmer samt andre som har regis
trert seg, til sammen ca 2000.
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Medieklipp
NLA abonnerer på medieklipp fra Retriever.
Mottakere av daglig nyheter som vedrører faget
er styret, sekretariatet, tidsskriftsmedarbeiderne
og medlemmene i konkurransenemnda. Nyhetene
genereres inn til NLAs nettside og kan finnes
under Eksterne nyheter.
Sosiale medier: Facebook, Instagram og YouTube
NLA benytter Facebook aktivt som kommunika
sjonskanal, primært for å spre innhold som først
er publisert på hjemmesida. Antall følgere er 2231,
54 flere enn året før.
NLAs Instagram-konto; norwegian_landscape_
architects har i hovedsak blitt benyttet til å pro
filere prosjekter fra årboka, kandidatene til land
skapsarkitekturprisen og fremme NLAs aktiviteter
som fagdagen, debattmøter og andre faglige og
sosiale arrangement i regi av samarbeidspartnere
nasjonalt (OAT) og internasjonalt (IFLA). Antall
følgere er 2475, 250 flere enn året før.
NLA har egen YouTube-kanal, der bl.a opptak
av foredrag på fagdagen publiseres. Kanalen ble
opprettet i forbindelse med verdenskongressen
2019. NLAs Twitter-konto har ikke vært benyttet i
2021.

4.2. SYNLIGHET I PRESSE OG FAGLIGE
DEBATTER, UTADRETTET VIRKSOMHET
• Kronikk i Morgenbladet 06.05.21 av president
Pål Dixon Sandberg for Arkitekturnettverket;
«Arkitekturopprørets kritikk av fasadeestetikk
tar lett på helheten».
• Representanter for NLA deltok på samar
beidsmøtet 28.10 hos BYM i Oslo, under
«Bymiljøetatens spørretime» med FAGUS og
tilsluttede organisasjoner. For NLA deltok land
skapsarkitektene Gry Ellen Ringstad, Marianne
Thomassen og Christina Krohn Skjæveland.
Det er ønskelig at dette blir et årlig møte. Tema
var kontraktsformer i investeringsprosjekter,
digitalisering, gjenbruk og omstilling, plantevalg
i forbindelse med Gatenormalen. Det ble fra
BYMs side foreslått møte mellom FAGUS og
Oslo Bygg KF, som største utbygger i Oslo.
• NLA deltar i nettverket Nasjonal arbeidsgruppe
for barn og unge, Forskningskampanje om skole
gård og utemiljø, med bl.a Naturvernforbundet
og NMBU v/ Anne-Karine Halvorsen Thoren.
Nettverket omfatter i alt 13 organisasjoner som
med ulike innfallsvinkler er engasjert i barns
uteområder. En av organisasjonene er «TVERGA
– Ressurssenter for egenorganisert idrett og
fysisk aktivitet i Norge». Tverga har informert om
en rekke prosjekter og aktiv innsats på området
i 2021.

4.3. LANDSKAPSARKITEKTURPRISEN 2021
Landskapsarkitekturprisen 2021 ble delt ut i
Herregårdshagen i Larvik under fagdagen 17.09.
Prisen gikk til veilederen «Gatenormal for Oslo»
utarbeidet av COWI i nært samarbeid med Mobili
tetsdivisjonen ved Bymiljøetaten i Oslo kommune.
Fra juryens begrunnelse: «COWI og Bymiljøetaten
har gått inn i et komplisert tverrfaglig felt. Land
skapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeni
ører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere
har frigjort seg helt fra gammelt tankesett og

skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor
gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes
fagspesifikke hensyn. Oslo kommunes nye gate
normal setter for første gang krav til at byen skal
ha blågrønne arealer.»
24 prosjekter var nominert, alle av svært høy
kvalitet. Samtlige prosjekter ble presentert på
NLAs Facebook og Instagram i ukene før kåringen.
En uke før prisutdelingen ble de fem finalistene
presentert i pressemelding fra NLA. Pressemel
ding ble også utsendt etter kåring av vinneren,
som ga oppslag blant annet i Aftenposten.
De fem finalistene var:
• Bekkelagsbadet v/bar bakke landskapsarkitek
ter og Oslo Havn
• Rehabilitering av dammene Songa og Trolldalen
v/Feste Landskap – Arkitektur og Statkraft
• Trettenparken v/Bjørbekk & Lindheim og Oslo
kommune, Bymiljøetaten/Oslo Havn
• Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen v/ATSITE
og Universitetet i Oslo v/Eiendomsavdelingen
• Gatenormal for Oslo v/COWI AS og Bymiljø
etaten, Oslo kommune
Ny jury 2021–2023
Styret oppnevnte våren 2021 ny jury for tre-års
perioden 2021–2023. Ny juryleder etter Torunn
Hognestad er Astrid D. Skalleberg. Juryen består
av fem medlemmer som representerer hver sin
landsdel, pluss studentrepresentant og varamed
lem. Juryens medlemmer er Maxwell Gitenstein,
øst, Tine Eilen Gunnes, sør, Marte Maardalen, vest,
Jan A. Løvdal, midt, Mari Hagen, nord. Erik Myhr
Munkebye er varamedlem og Bendik Vindegg Torp
studentrepresentant.
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4.4. HØRINGSUTTALELSER
OG -INNSPILL

og Anita Veiseth (ekspert på samfunnsmessig
bærekraft)

• Klima- og miljødepartementet: Utkast til tiltaks
plan for ville pollinerende insekter: Innspill v/
Marit Hovi/ Pål Dixon Sandberg, 08.01.

• DOGA, Innovasjonsprisen for universell utfor
ming: Trond Heggem (kategorileder landskaps
arkitektur)

• Oslo kommune: Strategi for grønne tak og
fasader: Innspill v/ NLA og NLA Oslo/Akershus:
Andrea Haave-Persson, Sunniva Herrestad og
Araceli Quempumil, 01.03.

• Arkitektur- og byggeskikkprisen i Lillestrøm
kommune: Torunn Hognestad (2021–2024), vara
Ingrid Ruud

• Høring for BREEAM-NOR 2021. Referanse
gruppe økologi: Maria Thøgersen Eide.
• Oslo kommune, PBE: Innspill til Veileder for
overvann, TG4 infiltrasjon
• Standard Norge: Komité SN/K 289 Revisjon
av NS 11005 UU av opparbeidede uteområder:
Ingrid Klingberg. Pågående, videreføres 2022.

Representanter i komiteer og utvalg:
• NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurranse
komité: Line Løvstad Nordbye (august 2019
– 2022)
• Galleri R-O-M: Mads Engh Juel, medlem i
valgkomiteen (2020–2021)
• DiBK Faggruppe for visuelle kvaliteter i bygge
saker: Håvard Strøm (2021)

• PBE Oslo kommune: Byarkitekt i Oslo. Hørings
uttalelse v/Pål Dixon Sandberg / Andrea
Haave-Persson, 22.12.

• Oslo kommune, PBE: Referansegruppen til
«Veileder for overvannshåndtering»: Taran
Aanderaa

4.5. REPRESENTASJON I JURYER, RÅD,
UTVALG MM

• KMD planavdelingen/ DIBK: Referansegruppe
for «Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet
gjennom planlegging»: Iwan Thomson

Jurymedlemmer oppnevnt av Konkurransenemnda
i 2021: Se egen årsmelding, sak 6.
Jurymedlemmer for åremålsperioder:
• Statens vegvesen v/Vegdirektøren, Vakre vegers
pris: Ola Bettum (2018–2019, gjenoppnevnt
2020–2021)
• Direktoratet for byggkvalitet DiBK, Statens pris
for Byggkvalitet: Mari Bergset (2018–2021), vara
Arne Smedsvik
• Landbruks- og matdepartementet LMD, Jord
vernprisen: Kari Tønseth og Morten Clemetsen
• DOGA-merket 2021: Esbjörn Kjell, Ellinor Aas,
Daniel Ewald (fageksperter landskapsarkitektur)
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• Samarbeid om programutvikling av Europan 16:
innspill fra landskapsarkitekter i kommunene
Ringerike, Haugesund, Nesodden og Levanger.
I juryen: Merete Gunnes (samt Henri Bava og
økolog Wenche Dramstad)
Oppnevnte og sittende representanter til styrer
og råd:
• FAGUS’ fagråd: Anne Cecilie Oterkjær
(2021–2022)
• FAGUS’ styre: Mona Vestli (2021–2022)
• Universitets- og høyskolerådet (UHR) Kunst,
design og arkitektur (tidligere Profesjonsrådet
for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning
i Norge) med tre nasjonale fagorgan:

← Stoppested med mat og drikke under
byvandringen i Larvik; Kathrine Jensens
nydelige hage i Kirkestredet 22.
↓ Akseleratoren, en midlertidig installasjon
konstruert og bygd av NTNU-studenter,
bød på mange fine sitte- og utkikksplasser.

Oversikt over scenen i Herregårds
hagen. Musiker og landskapsarkitekt
Marjit Vinjerui Christenson (COWI)
var engasjert til å holde konsert i
forkant av prisutdelingen. I bakgrunnen
skulpturen Vannfeen av kunstner Jacek
Karlowicz, bygd av 2000 Farrisflasker.
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Vinner av Landskapsarkitekturprisen
2021: Gatenormal for Oslo. Ill. COWI.

Busksjikt (B)

Feltsjikt (C)
Bunnsjikt (D)

FIGUR 5-2 Vegetasjonen i ulike sjikt
Flersjiktet vegetasjon åpner
opp for flere levesteder
og skjul
for dyr av
og Landskapsarkitekturprisen
fugler,
Vinnerne
2021, fra
og gir v.
grunnlag
for
høyt Gilhuus, Oslo kommune BYM,
Brede Fagerheim
artsmangfold.
Kathrine Omnia Strøm, COWI, Rune Gjøs og Terje
Grytbakk, Oslo kommune BYM, Mobilitetsdivisjonen.
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− Nasjonalt fagorgan for arkitektur og land
skapsarkitektur
− Nasjonalt fagorgan for design
NLAs representant er leder av NLAs utdannings
komité Ann-Kjersti Johnsen, med observatørstatus
• Styret for Stiftelsen Arkitekturmuseet: Anne
greth Dietze-Schirdewahn (2020–2023)
• Rådet for Byarkitektur i Oslo: Aaste Gulden
Sakya, vara Jorleif Jørgenvåg (2020–2024)
• Fagrådet ved Arboretet på Milde: Anna Wathne
(2017–2021)
• Strategisk råd for NALs BYLIVsenter: Pål Dixon
Sandberg
• Arkitekturnettverket: Pål Dixon Sandberg

4.6. INTERNASJONALT ENGASJEMENT:
IFLA, IFLA EUROPE OG NORDEN
IFLA World Council, 18.–22.08
Tema for IFLA verdenskongress 2021 var «Future/
Tense». Arrangementet var utsatt fra 2020 og
foregikk i sin helhet digitalt, på strømming fra
George Town, Penang, Malaysia. Internasjonal
delegat Yngvar Hegrenes deltok på generalforsam
lingen IFLA World Council, den var også digital.
Se egen årsmelding fra internasjonal delegat.
Nordisk møte og kongress i København, 10.09
Internasjonal delegat Yngvar Hegrenes og
styremedlem Else Dybkjær deltok på Nordisk
kongress, som også var en feiring av DLs 90-års
jubileum. Tema for konferansen var «Livskvalitet i
landskapsarkitekturen».
IFLA Europe Congress «Landscape here and
now», Granada 20.–22.10 og General Assembly
(GA) 23.–24.10
Internasjonal delegat Yngvar Hegrenes og stu
dentrepresentant i styret, Bendik Vindegg Torp
representerte NLA.

I løpet av konferansen ratifiserte medlemsorga
nisasjonene en resolusjon «Landscape here and
now», publisert på NLAs hjemmeside.
IFLA Europe arrangerte i forbindesse med kon
gressen en idékonkurranse over samme tema, for
studenter og unge yrkesaktive. Bendik Vindegg
Torp dokumenterte arrangementet på NLAs
organisasjonssider i Arkitektnytt nr 11-2021 med
reiseberetning fra Granada.

4.7. KONTAKT MED UTDANNINGS
INSTITUSJONENE
NMBU
Daglig leder, studentrepresentant Bendik Vindegg
Torp og vara studentrepresentant Ingrid Josefine
Salo Raknes møtte LA1, 1. årskull landskapsarki
tektstudenter (38 studenter) på NMBU den 01.11
for å informere om faget og NLAs virksomhet,
verve nye studentmedlemmer og dele ut årboka.
AHO
Pga pandemi og tett program ved AHO pga 75-års
jubileet høsten 2021, har det ikke vært rom for
å møte verken 1. eller 2. årskull ved den 5-årige
utdanningen ved AHO fysisk i 2021.
President Pål Dixon Sandberg deltok ved åpningen
av utstilling på Kunstakademiet i Tromsø og
mottakelse for studentene, som har gått tre år ved
AHO i Oslo for å ta master i Tromsø. Se Arkitekt
nytt nr 10-2021 med intervju av presidenten og
instituttleder Thomas Juel Clemmensen.
UHR Universitets- og høyskolerådet (UHR) Kunst,
design og arkitektur
Med tre nasjonale fagorgan: Nasjonalt fagorgan
for arkitektur og landskapsarkitektur og Nasjonalt
fagorgan for design.
4.8. SAMARBEID MED ARKITEKT
ORGANISASJONENE
Felles arkitekturpolitisk plattform
Arkitekturnettverket består av et samlet arkitekt-
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faglig miljø, arkitektbransjens interesseorganisa
sjoner; NAL, NIL, NLA, AFAG og Arkitektbedrif
tene i Norge. Nettverket står bak visjonen om en
kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling av de
menneskeskapte omgivelsene i Norge, gjennom
prosjektet «Felles arkitekturpolitisk plattform».
NLAs representant i nettverket er Pål Dixon
Sandberg. Plattformen har en egen nettside,
arkitekturpolitikk.no.
NLA sendte blomsterhilsen til fem sentrale stats
råder i den nye regjeringen, høsten 2021, på vegne
av nettverket.
Oslo arkitekturtriennale – planlegging av
OAT 2022
NLA er assosiert medlem i Oslo arkitekturtri
ennale, OAT. Tema for OAT 2022 er «Oppdrag:
Nabolag», som tilsier aktiv deltakelse fra NLA med
egne arrangement under triennalen både i regi
av lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus og NLA
sentralt. Planleggingen av OAT 2022 startet med
workshop 12.03.22.
Fra NLA sentralt har styremedlem Amir Hassan
beygi deltatt i møtene sammen med daglig leder
og presidenten. Det er stort potensiale for NLA å
være mer aktiv og synlig inn i OATs virksomhet,
spesielt under høstens triennale. Ny direktør fra
januar 2021 er Christian Pagh. Planleggingen
fortsetter i 2022.
Tidsskriftsavtalen med NAL
Avtalen omhandler obligatorisk abonnement av
fagtidsskriftene Arkitektur N og Arkitektnytt for
NLAs medlemmer. Gjenytelsen er at avtalt andel av
stoffet skal være landskapsrelatert. I reforhandlet
avtale ble andel stoff i Arkitektur N økt fra 15 til 25
%. I Arkitektnytt har NLA rett på to sider stoff med
nyheter fra organisasjonen, i tillegg til en fagartik
kel om landskapsarkitektur over to sider. Honore
ring av landskapsstoffet i begge tidsskrifter dekkes
økonomisk av NAL, som eier av publikasjonene.
NAL signaliserte i 2021 endringer i publikasjonene
fra 2023 ved at de to redaksjonene skal slås
sammen til en, og at det kun vil bli utgitt ett tids
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skrift på papir; «Arkitektur». NALs nye nettportal
arkitektur.no vil publisere stoff som nå er i dagens
Arkitektnytt, både papir og nett. NLA er bedt om å
gi skriftlige innspill under planleggingen av de nye
kanalene og sette krav for å videreføre tidsskrift
avtalen som gjelder i dag.
Kurs og arrangementer i samarbeid med NAL
NLAs medlemmer betaler rabattert medlemspris
på NALs kurs og seminarer.
Samarbeidsmøter NAL, NIL, NLA
Det har vært holdt to samarbeidsmøter; 25.05
og 16.11, der presidenter og daglig ledere fra alle
tre foreninger har deltatt. Blant temaene har
vært lokalisering av Arkitektenes hus i fremtiden,
omlegging av NALs publikasjoner, krav til med
lemsskap og KMDs Innspillsforum.
De administrative lederne av NAL, NIL og NLA har
hatt regelmessige morgenmøter ca hver 3. uke, for
generell oppdatering og informasjon om aktiviteter
og felles utfordringer.

4.9. SAMARBEID MED FAGUS OG ANDRE
GRØNTFAGLIGE ORGANISASJONER
Programkomiteen for Grønn Galla 2021
NLA er en av seks tilsluttede organisasjoner
i FAGUS, Faglig Utviklingssenter i Grøntan
leggssektoren. FAGUS arrangerer annethvert år
Grønn Galla, en to-dagers konferanse. I 2021 ble
konferansen holdt i Drammen, 17.-18.11 med tema
«Naturbaserte tjenester for å nå bærekraftsmå
lene». NLA var representert i programkomiteen
ved daglig leder. Blant foredragsholderne var
landskapsarkitektene Espen Evensen Reinfjord,
Ingrid Merete Ødegård, Maren Hersleth Holsen,
Rolf-Erik Poppe, Kathrine Omnia Strøm og Camilla
Zeighami.
FAGUS’ rådsmøter og årsmøte
NLA var representert på årsmøtet 23.03 ved
daglig leder Marit Hovi og NLAs styremedlem i
FAGUS, Mona Vestli. Anne Cecilie Oterkjær har
vært medlem i fagrådet i 2021.

NLAs årbok 2021, forsiden viser
prosjekt Hamnegata, Molde sjøfront
og torg – Norconsult AS, Ålesund/
Molde og Molde kommune. Foto: Arne
Strømme.

Forsiden til Felles arkitekturpolitisk
plattform, arkitekturpolitikk.no – God
arkitektur for et bedre samfunn. Ill.:
DOGA.

5. MEDLEMSTILBUD

5.1. PUBLIKASJONER: ÅRBOK, FAGTIDSSKRIFT
OG JUBILEUMSBØKER

Artikler om landskapsarkitektur i årgangen 2021:

Nr. 2: «Ørken langs veien» – om manglende reve
getering – intervju med Johan Sandberg
Nr. 3: «Byplan for barn» – intervju med Oda
Bjerva
Nr. 4: «Den nære natur» – intervju med Hanne
Johnsrud, ByKuben, om prosjektet «Oslo
trær»
Nr. 5: «Asosialt arkitekturopprør» – intervju med
Max Gitenstein og Even Smith Wergeland,
AHO
Nr. 6: «I fred på appenes planet» – intervju med
Thomas Hylland Eriksen
Nr. 7: «Residenshagen i Larvik: gjemt og nesten
glemt» – intervju med Aina Aske
Nr. 8: «Bekkeløp fram i lyset» – intervju med
Tharan Fergus, om Hovinbekken gjennom
Jordal
Nr. 9: «Unormal gatenormal» – intervju med Rune
Gjøs og Kathrine O. Strøm
Nr. 10: «Fra Akerselva til Arktis» om AHO/UiT
utstillingsåpning og oppstart LA-master i
Tromsø
Nr. 11: «Synliggjøring av det usynlige» – intervju
med Ingfrid Lyngstad, 1. amanuensis ved
Institutt for arkitektur og planlegging,
NTNU

Nr. 1: «Bergens blågrønne lunge» – intervju med
Kjetil Torgrimsby, White arkitekter

NLA har to faste organisasjonssider for publise
ring av aktuelle nyheter og småstoff. Fast spalte er

Årboka 2021
Årboka viser 65 nye prosjekter, sammendrag av
åtte masteroppgaver av studenter fra NMBU og
AHO, kontoroversikt, vedtekter og medlemso
versikt. Tema for artikkelen i årboka er «Land
skapsarkitektur under vann» av Elin Tanding
Sørensen, som bygger på hennes doktorgrad om
emnet ved NMBU. Årboka ble utsendt medio
september, mens innsalg og fakturering i all
hovedsak ble gjort 4. kvartal 2020. Alle tekster
og artikler har korte sammendrag på engelsk.
Opplaget var på 2500. Prosjektene fra årboka
og kontoroversikten publiseres også på NLAs
hjemmeside. Prosjektdatabasen inneholder pr
2021 ca 900 prosjekter.
Arkitektnytt
NLAs landskapsskribenter i 2021 har vært Ivar
Winther, nr 1–7, Torbjørn Tumyr Nilsen nr 8–9,
Hilde Sørstrøm nr 10 og Astrid Fadnes nr 11.
Redaktør: Ando Woltmann.
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Styrets stemme som skrives av styremedlemmene.
NLAs sekretariat deltar i de månedlige redak
sjonsmøtene i Arkitektnytt.
Titlene på spalten Styrets stemme i 2021:
Nr. 1: «Landskapsarkitekturprisen» – Rainer
Stange
Nr. 2: «Hvordan skal vi kommunisere?» – Pål
Dixon Sandberg
Nr. 3: «Marka er den nye vinen – er kommunene
på ballen?» – Martin Steinbekken
Nr. 4: «Kvalitet i konsekvensutredninger» – Åsfrid
Fagervik
Nr. 5: «Plen i vannkanten» – Bendik Vindegg Torp
Nr. 6: «Å reise...er å oppleve» – Else Dybkjær
Nr. 7: «Vi må være der pengene er» – Birgitte
Hellstrøm
Nr. 8: «Et pust i riktig retning» – Bendik Vindegg
Torp
Nr. 9: «Urbane bønder og co-farming» – Pål Dixon
Sandberg
Nr. 10: «Fire årstider» – Martin Steinbekken
Nr. 11: «Urban metabolisme» – Amir Hassanbeygi
Arkitektur N
Redaksjonelle medarbeidere og fagråd i Arkitektur
N har vært Nina Marie Andersen og Iwan Thomson,
se egen årsmelding. Redaktør: Gaute Brochmann.
LANDSKAB
Redaksjonelle medarbeidere fra NLA i det felles
nordiske redaksjonsutvalget har vært Maja Kozak
Dehlin og Annesofie Milner, se egen årsmelding.
Redaktør: Christina Capetillo.
Jubileumsboka «Fem fortellinger om landskap»
NLAs 90-års jubileumsbok ble lansert og utgitt i
anledning verdenskongressen i september 2019.
Opplaget var 2000 ex. Boka selges fra NLA,
Arkitekturmuseets bokhandel og enkelte fagbok
handler. Boka er registrert i nasjonal Bokdatabase.
Styret har valgt å tapsføre kr 300 000 i regnska
pet for 2021 pga høy lagerbeholdning (ca 1400 ex).
«75 år for landskap og utemiljø»
Restlageret av jubileumsboka fra 2004 ble våren

2021 gjenfunnet på NMBU under rydding av
instituttets kontorer, i anledning utbygging av
KA-bygningen. Bøkene ble fraktet til NLAs kontor
og sendes alle nye medlemmer ved innmelding,
lokalavdelingsleder og andre interesserte. Boka
inneholder NLAs historie og utvikling fra stiftelsen
i 1929 til 75-års jubileet i 2004. Forfattere er
Magne Bruun, tidligere æresmedlem og professor
emeritus (1932-2018), og Hege Gultvedt.

5.2. FAGDAGEN
Fagdagen ble utsatt fra april til 17.09 på grunn
av pandemien og usikkerhet omkring smitte
situasjonen våren 2021. Arrangementet ble holdt
i Kulturhuset Bølgen i Larvik. Arrangementet
var fullbooket, med maksimalt tillatt antall, 200
deltakere fysisk til stede. I tillegg fulgte ca 50
fagdagen via strømming. Studentkonkurransen
«NÆRMILJØ» i regi av lokalavdelingen NLA Oslo/
Akershus var utstilt i Kulturhuset Bølgen under
fagdagen.
Konferansier og leverandør av spiselige blomster
dekorasjoner var Camilla Anvik.
Lokalavdelingen NLA Vestfold hadde valgt tema
«ENDRING» og utarbeidet et interessant program
med nasjonale og internasjonale foredragsholdere:
• Gro Herheim: «Endringer i kommuneland
skapet» – Larvik er på veg, men til hva?
• Thomas Hylland Eriksen: «Det fysiske rom som
knapp ressurs» – Appifisering, digitalisering og
plattformisering i pandemiens skygge.
• Stig L. Andersson: «Omfattende endringer»,
intervju i opptak via strømming.
• Rune Skeie: «Kan landskapsarkitekturen hjelpe
oss ut av klima- og naturmangfoldskrisa?» Om
parallelloppdraget for Dokken, Bergen.
• Rolf-Erik Poppe: «Endringer i natur og natur
landskapet»: Grønne hoder og bærekraftige
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Etter fagdagen var det byvandring
med mat og musikk: «Skjulte perler
og uslepne diamanter i Indre havn og
Gamlebyen». Tidligere president i NLA
Aase Margrethe Hørsdal, i samtale i
samtale med Ruth Hauge Bjørneseth.

Foredragsholder på fagdagen Rolf-Erik
Poppe, holdt innlegget «Endringer i natur og
naturlandskapet».
← Foredragsholder på fagdagen,
Gro Herheim holdt innlegg om
«Endringer i kommunelandskapet»
– Larvik er på veg, men til hva?
↓ Grafikken til fagdagen er av
Ruben Ratkusic.

byer er vel og bra, men hva skjer i den store
virkeligheten utenfor Ring 3?
• Else Abrahamsen: «Arbeidsmetoder for en ny
tid»: Om hvorfor vi arkitekter må være aktive
pådrivere av endring, og viktigheten av demo
kratiske arbeidsmetoder.
• Kathryn Gustafson: «Changes in the definition
of Beauty»: About the constant changes we go
through in relationship to landscapes that are
based on multiple factors such as knowledge.
• Sofadiskusjon med Gunnar Ridderström som
moderator: «Landskap i endring» – Hvordan kan
landskapsarkitekturen bidra til bærekraftige
endringer? med Rainer Stange, Ida C. Roos,
Benedicte Nordhaug, Rolf-Erik Poppe, Tore
Edvard Bergaust og Rune Skeie.
• Aina Aske: «Residenshagen i Larvik – Gjenopp
dagelsen av et gjemt og glemt herregårdsland
skap».
De lokale arrangørene med Kathrine Jensen og
Astrid Skalleberg i spissen hadde lagt opp til et
innholdsrikt ettermiddagsprogram; byvandring
med mat og musikk i Larviks Indre havn og Gam
lebyen. Siste stoppested var Herregårdshagen, der
utdeling av landskapsarkitekturprisen fant sted.
I anledning Larvik bys 350-års jubileum har
Herregårdshagen i 2021 vært iscenesatt med bl.a
kunstinstallasjonen Akseleratoren, skulpturen
Vannfeen og et praktfullt blomsterflor i regi av
kommunens landskapsarkitekt.
Kveldsarrangementet var i Kulturhuset Bølgen og
Sanden restaurant, med middag og mini-konsert
med Hedda Mae, sponset av Vestre.
Foredragene fra fagdagen er publisert på NLAs
YouTube-kanal. Pdf-filer av foredragene er
publisert på hjemmesiden under Fag/Foredrags
materiell.

5.3. KONTAKTUTVALGSMØTET
Det årlige kontaktutvalgsmøtet (KU) er fast
møtepunkt mellom styret og representanter for
NLAs 15 lokalavdelinger. Årets KU-møte ble holdt
18.09 i Larvik. Lokalavdelingen i Vestfold v/Astrid
Skalleberg la til rette for møtet ved å stille kontor
lokalene i Norconsult til disposisjon for verkstedet.
Tema for møtet var kommunikasjonsstrategien.
Innleder og møteveileder/ordstyrer var Gunnar
Ridderström. Inviterte deltakere var arbeids
gruppen for kommunikasjonsstrategien med
prosjektlederne Benedicte Nordhaug og Lovisa
Mokrosinski-Hoel, Lene Stenersen, Aase M. Hørs
dal og Oda Halseth, i tillegg til medlemmene av
ressursgruppen. Redaktør for Arkitektur N, Gaute
Brochmann, orienterte via skjerm om de planlagte
endringene i NALs publikasjoner fra 2023.
Verkstedet var et ledd i arbeidet med å utvikle en
kommunikasjonsstrategi for NLA til årsmøtet 2022.

5.4. PROSJEKTSTØTTE TIL LOKALAVDELINGENE OG FAGRELATERTE AKTIVITETER
• Støtteskriv til prosjekt om rotmorfologi v/Kristin
Moldestad og Olve Lundetræ
• Studentprosjekt TreStykker: 3 000,–.
• Jordseminar, Trondheim v/Ida Roos/YME:
5 000,–.
• NLA Rogaland, verksted i regi av Stavanger
kommune: Byen i framtidens bo- og arbeids
marked: 5 200,–.
• Studentprosjekt Hurtigpraksis: 7 500,–.
• Studentforeningen Terra Forma, NMBU,
sponsorstøtte 3 500 + høstball: 5 000,–.
• Magasinet +KOTE: 10 000,–.
• Støtte til prosjektet «Inkluderende arktiske
byrom 2021» v/NLA Troms og NODA: 20 000,–.
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• Reisestøtte NLA Troms og NODA/webinar
Tromsø kommune om «Gatenormal for Oslo»:
4 943,–.

5.5. ARKITEKTURBIBLIOTEKET
Medlemmer av NLA kan benytte tjenestene i
Arkitekturbiblioteket i Arkitektenes hus mot å
oppgi medlemsnummer. I tillegg til utlån av bøker
kan utføres litteratursøk blant artiklene i basen,
som omfatter bøker og tidsskrifter. Bøker kan
sendes pr post til medlemmer bosatt utenfor Oslo.
Medlemmer kan foreslå innkjøp av nye publikasjo
ner og litteratur. Passord for å søke i bibliotekets
database er medlemsnummeret.
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Sofadiskusjonen på fagdagen hadde tema «Landskap
i endring» – Hvordan kan landskapsarkitekturen bidra
til bærekraftige endringer? Fra v. Ida Cornelia Roos,
Benedicte Nordhaug, Rolf-Erik Poppe, Rune Skeie,
Rainer Stange, Tore Edvard Bergaust.

↑ Stemningsbilde fra salen.
← Foredragsholder på fagdagen
Thomas Hylland Eriksen, holdt
innlegget «Det fysiske rom som knapp
ressurs» – Appifisering, digitalisering og
plattformisering i pandemiens skygge.

↑ Under kveldsarrangementet hadde
hovedsponsor Vestre engasjert Hedda
Mae til å holde konsert.
→ Foregående og nåværende president,
fra v. Rainer Stange og Pål Dixon
Sandbergg.

Stemningsbilde fra en av pausene
under fagdagen, med Knut Hallgeir
Wik, bar bakke landskapsarkitekter.

TAKK!
Til tross for enda et år preget av et nedstengt
Norge på grunn av koronapandemien, har NLA
hatt aktivitet tilnærmet normalt. Årboken ble
utgitt, og arbeidet med kommunikasjonsstrategien
gjennomført. Ikke minst har vi lykkes takket
være lokalavdelingen i Vestfold, som planla og
gjennomførte en strålende fagdag i byjubileets
tegn i Larvik. Landskapsarkitekturprisen til Oslos
gatenormal har bidratt til mer publisitet omkring
faget og foreningen enn noen gang tidligere.
Styret og daglig leder vil rette en stor takk til alle
NLAs medlemmer, som utgjør foreningen og som
bidrar til at NLA kan være representert og delta på
en rekke arenaer.
Tusen takk!

Pål Dixon Sandberg
President

Birgitte Hellstrøm
Visepresident

Åsfrid Fagervik
Styremedlem

Martin Steinbekken
Styremedlem

Else Dybkjær
Styremedlem

Amir Hassanbeygi
Styremedlem

Ingrid Josefine Salo Raknes
Studentrepresentant NMBU

Marit Hovi
Daglig leder
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