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Nordisk kulturlandskapsforbund
- Et internasjonalt kontaktnettverk
for forskere, studenter, forvaltere, 
bønder og andre interesserte i 
kulturlandskap

Støt arbeidet for ei levande landskab 
 
Send en melding med navn, adresse 
og gjerne faglig eller personlig 
bakgrunn for interessen du har for 
kulturlandskap til

     info@kulturlandskab.org

Kommende aktiviteter:
Ekskursjon til Thy nasjonalpark i 

Danmark juni 2019
Fagsamling om skjøtsel av 

seterlandskap juni 2019
      Årsmøte på Røros og Os  juni 2019
      Årsmöte i Åbolands skärgård  2020

Tidligere årsmøter: 

Västra Götaland 
med Falbygden 
2014

Hole med 
Steinssletta 2015

Russisk Karelen 
2016

Langeland 
2017

mailto:info@kulturlandskab.org


En av forbundets viktigste oppgaver er 
å samle nordiske ressurspersoner til 
fagseminar⁄konferanser/ekskursjoner 
og utgi faglige publikasjoner om 
aktuelle tema

Over: Samisk reindriftsboplass. Fra 
årsmøtet i Jokkmokk 2010

Under: Overfart over rehabilitert 
våtmark ved Skjern å. Fra årsmøtet i 
Vest-Jylland 2013

Årlig kontingent kr 250,- for danske 
medlemmer. For nærmere 
informasjon, se 
www.kulturlandskab.org

Forbundet gir ut en årlig utgave av 
tidskriftet ”Lommen” og «Nordisk 
bygd» med artikler fra de fleste 
årsmøtelokalitetene.

Utover årsmøtet og Lommen ønsker 
vi å ta initiativ til og formidle 
relevante seminarer, kurs og andre 
aktuelle arrangement innen Norden. 

Nordisk kulturlandskapsforbund

Nordisk Kulturlandskapsforbund er en ideell 
interesseorganisasjon til fremme av kontakt, 
informasjon, kunnskap och samvirke gjennom et 
nettverk for nordiske institusjoner, 
organisasjoner og personer som er virksomme 
innenfor alle kulturlandskapets aspekter.

Hva vil forbundet?
Øke interessen for de nordiske landenes 
kulturlandskap och fremme en aktiv bruk preget 
av hensyn till landskapets kultur- och 
naturhistoriske verdier.
Detta skal skje gjennom et bærekraftig helhetssyn 
på landskapet som omfatter såvel forvaltning og 
vern som drift och lokalsamfunnsutvikling preget 
av allsidig kunnskap. Landskapets verdier skal 
formidles og være tilgjengelig for allmenheten.

Hvordan?
• Årsmøter med aktuelle seminarer og 

ekskursjoner. I tillegg gjennomfører og 
bidrar vi til andre arrangement

• Gi ut tidsskriftene Lommen + Nordisk Bygd, 
og bidra til andre utgivelser

• Hjemmesiden kulturlandskab.org med 
generelt fagstoff, nyheter og informasjon 
om andre konferanser, seminarer og 
ekskursjoner

• Facebook-gruppa 
nordiska kultur-landskabsforbundet 
med mulighet for å dele tips nyheter og 
synspunkter

• Bidra til utveksling av kunnskap og erfaring 
ved å knytte nettverk mellom 
medlemmer med mangesidig 
kompetanse

• Stimulere til lokal og regional aktivitet
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