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og REsultatkontroll i jordbrukets
KUlturlandskap (3Q)
Wenche Dramstad og Wendy Fjellstad
En rekke ulike arter har sine leveområder i jordbrukslandskap. Et stort antall kulturminner ﬁnnes også i
landskap påvirket av jordbruk. Og ettersom jordbrukslandskapet er hverdagslandskapet for mange mennesker er det dessuten et viktig landskap for friluftsliv og
rekreasjon. Samtidig er jordbrukslandskapet et landskap i stadig endring. For å sikre at man har informasjon om hvordan endringer påvirker disse kvalitetene
er det en rekke land som overvåker status og endring
i jordbrukslandskapet, så også Norge.

Formålet med 3Q
3Q-programmet rapporterer indikatorer for arealstruktur, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer,
og tilgjengelighet i jordbrukslandskapet. Indikatorene er
generelt sett et middel for å operasjonalisere de mer
overordnede målsetningene som er formulert gjennom
landbruks- og miljøpolitikken. Undersøkelsene er lagt
opp til å kunne gjentas for å måle endringene som skjer
i jordbrukslandskapet over tid. 3Q rapporterer både på
nasjonalt og regionalt nivå.

Historikk
Det er en rekke ulike drivkrefter som påvirker utformingen av jordbrukslandskapet. Nasjonal politikkutforming
er naturligvis viktig, men også utvikling innen teknologi
og internasjonale handelsavtaler er viktige påvirkningsfaktorer. Det samme gjelder også den mer generelle
økonomiske utviklingen og for eksempel samferdselspolitikken. Resultatet er et jordbrukslandskap i mer eller
mindre konstant endring – endringer det er vanskelig
å få oversikt over. Endringene kan være tilsiktede og
ønskede, men de kan også være sideeffekter av andre
forhold.

Formålet med programmet er videre å bidra til å:
• Øke sikkerheten for at miljømål nås og dokumentere
effektene av miljøinnsatsen
• Styrke beslutningsgrunnlaget for fastsetting av nye
miljømål og behovet for bruk av ulike virkemidler
• Gjøre det mulig å sammenligne utviklingen i Norge
med utviklingen i andre land

For å imøtekomme behovet for dokumentasjon av tilstand og endring i det norske jordbrukslandskapet ble
et program for Tilstandsovervåking og REsultatkontroll
i jordbrukets KUlturlandskap – forkortet til 3Q – igangsatt i 1998. Programmet ble initiert av Landbruks- og
matdepartementet, i samarbeid med Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag. Finansieringen har i hovedsak kommet over
jordbruksavtalen og fra departementene.

Indikatorene skal med andre ord kunne brukes i utforming, iverksetting og oppfølging av nasjonal landbrukspolitikk. De inngår dessuten ved vurderinger av resultater knyttet til miljømål og ved valg av nye miljømål,
og er grunnlag for rapportering til internasjonale organisasjoner som OECD (Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling).
Indikatorene er også relevante for å etterprøve mål innen
distriktspolitikk, arealforvaltning og fysisk planlegging,
og i resultatkontroll knyttet til tilskuddsordninger i landbruket. Indikatorene benyttes videre til forskning om
utvikling av arealtilstand og arealbruk, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, og ferdsel.
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Kartlegging
3Q-programmet er utformet som en utvalgsundersøkelse av ca. 1400 ﬂater à 1 km2, spredt utover hele landet i form av et rutenett. Utvalget er knyttet til jordbruksareal, ved at ﬂatene er lokalisert i områder med arealer
med jordbruksproduksjon slik det er kartlagt gjennom
markslaget som inngår i Økonomisk Kartverk. Resultatene kan derfor først og fremst si noe om forhold som
gjelder jordbruket og jordbruksarealene.

og linjene, som alle har en eksakt lokalisering, form og
størrelse, og en kode som forteller hva de er, danner så
grunnlaget for produksjon av kart og indikatorer.
På bakgrunn av kartleggingene beregnes det indikatorer. Arealstruktur beskriver landskapets innhold i form
av arealtyper, linjeelementer og punktobjekter, og den
romlige fordelingen av disse landskapselementene.
De alle ﬂeste 3Q-indikatorer er basert på ett eller ﬂere
aspekter ved arealstruktur.
Eksempler på indikatorer er teigstørrelse, arealtyper
innenfor 10 meter fra vannkanter og antall åkerholmer.
Kulturminner, kulturmiljøer og biologisk mangfold overvåkes først og fremst gjennom å se på tilstand og endring i arealstruktur på og rundt kjente forekomster /
leveområder.
Data samles gjennom tolking av ﬂybilder, og fra eksisterende kart og registre. Flater over hele Norge ble kartlagt
i perioden 1998-2003, og det er produsert fylkesvise
rapporter basert på denne kartleggingen. I 2004 startet
andre omdrev, med ny kartlegging av de samme stedene, for å måle endringer etter ca fem år. I løpet av
2011 vil vi ha gjentaksregistreringer for hele landet.

Figuren over viser et eksempel på en 3Q-ﬂate. Ved konstruksjon av kart fra ﬂybilder i en digital fotogrammetrisk arbeidsstasjon brukes en tolkingsinstruks som gir
regler for hvordan man skal sette grensene for de ulike
arealﬁgurene. Grensene tegnes inn som et eget datalag
oppå bildet, slik ﬁguren viser. Disse ﬁgurene, punktene

Noe data samles imidlertid også ved feltarbeid. På en
del av ﬂatene gjennomføres det registreringer av kulturminner og det gjennomføres fugleregistreringer i
regi av Norsk Ornitologisk Forening. Karplanter er registrert i beiter og villenger og det er tatt fotograﬁer fra
koordinatfestede punkter. Til sammen utgjør dette en
stor mengde informasjon om mange ulike forhold i jordbrukslandskapet.

Alle steder har en historie å fortelle. Dette kan være bygninger, jord- og skogbruk, ferdselsveger eller andre spor som viser menneskenes
aktivitet opp gjennom tidene. Disse sporene i landskapet knytter fortid og nåtid sammen og gir hvert sted sin egenart og identitet.
Fra Den Europeiske Landskapskonvensjonen, 2009
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