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Det norske hageselskap ble stiftet i 1884 under mottoet 
«Dyrk verdifulle vekster!» Siden har Hageselskapet budt 

på verdifull kunnskap for at flest mulig skal kunne lykkes med 
sine drømmer om å få det til å vokse og gro. De siste årene er 
interessen for nettopp å dyrke fram det vi ønsker å sette på 
bordet, noe som deles av stadig flere. 

Hageselskapet har etter hvert mange konkurrenter og det 
finnes lett tilgjengelig informasjon på nettet om alt fra 

frø til beskjæring. Men alle som søker kunnskap og inspirasjon 
hos oss, skal være trygg på at vi gir faglig kvalifiserte råd. Om 
våre norske vekstforhold, med klimasoner fra mildt kystklima 
til tøffe områder opp mot tregrensen. Og vi er engasjert i hva 
som skjer utenfor hagegjerdet, hvordan ta vare på miljøet og 
hindre spredning av uønskede arter. 

Vi når bredt ut gjennom Norsk Hagetidend, landets største 
hagemagasin tilrettelagt for norske forhold, vår hjem-

meside, sosiale medier, kampanjer, videoklipp og mange ulike 
aktiviteter i hagelagene. Hageselskapets 255 aktive hagelag 
har tilbud året rundt, som foredrag, kurs og studieringer, som 
er åpne for alle interesserte, ikke kun medlemmer. Vi er med-
lem i Studieforbundet natur og miljø, og hagelagene står for en 
omfattende kurs- og opplysningsvirksomhet.

Hagelagene blir som en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfun-
net. De er involvert i en rekke aktiviteter i samarbeid 

med andre organisasjoner, kommunen og næringsliv. Våre 
1500 tillitsvalgte i regionavdelinger og hagelag er en stor 
ressurs for å synliggjøre all den grønne kunnskapen og hage-
gleden vi som organisasjon besitter. De er viktige inspirasjons-
kilder i møte med andre mennesker i nærmiljøet. De frivillige 
står for en tradisjonsrik dugnadsinnsats ved å forskjønne 
offentlige miljøer, vedlikeholde sansehager, redde pollineren-
de insekter, eller gjennom grønne tilbud til barn, flyktninger 
og mennesker med ulike helseutfordringer. 

Administrasjonens syv ansatte betjener medlemmer, har 
en støttefunksjon for tillitsvalgte og utarbeider solid og 

faglig forankret hagekunnskap i samarbeid med grønne fag- og 
forskningsmiljøer. Hageselskapet deltar i faglige nettverk, 
som Pollinatornettverket, planleggingskomiteen for FNs 
plantehelseår 2020 og et nordisk samarbeid om fremmede 
skadelige arter. Vi leverer faglige bidrag ved høringer og inn-
spill til departementer og direktorater. I 2019 ønsket myndig-
hetene for eksempel å høre vår mening om utfasing av torv og 
urbant landbruk. Vi har fortsatt å være godt synlige i media, 
både via hagelagenes lokale aktiviteter og gjennom riksdek-
kende intervjuer i aviser, radio og også i en podkast i 2019. 

Vi gjennomførte en omfattende spørreundersøkelse i 
2019. Den viste at et stort flertall, over 70 prosent, er 

godt fornøyd med tilbudet, medlemskapet og Norsk Hage- 
tidend. Og den viste at vi har et potensial for å kunne nå ut til 
enda flere. Det blir vår hovedutfordring i 2020: Flere med-
lemmer. Det skal vi oppnå ved å gjøre tilbudet enda bedre og 
fortelle det til flere. Slik at vi styrker grunnlaget for å videre-
føre vårt samfunnsoppdrag som faglig pålitelig leverandør av 
kunnskap og hageinspirasjon, tuftet på vår formålsparagraf 
om å formidle hageglede, at hageaktiviteten må være bære-
kraftig og at hagearbeid er bra for folkehelsen.  

Det å dyrke planter er verdifullt på mange vis. Derfor har 
det 136 år gamle mottoet evig verdi. Vi har det i oss, som 

Hageselskapets eget DNA. Hagen er en del av det store krets-
løpet med positive ringvirkninger langt utenfor hagegjerdene. 
Grønne opplevelser gir bedre livskvalitet for alle. 

Tron Hirsti 
Generalsekretær 

Verdifull 
      kunnskap



Hageselskapet  

  

Vår rolle
Hageselskapet snakker ikke først og fremst til fagmiljøene. 
Vi unngår stammespråk og smykker oss ikke unødig med botaniske navn 
som for medlemmene lyder gresk. Vi driver ikke  forskning eller utarbeider 
tykke rapporter. 

Vi skal heller ikke ty til lettvinte løsninger bare for å bli populære i en fei.
Nettet – særlig sosiale medier – flommer over av DIY-videoer (”gjør det 
selv”) med enkle metoder for å dyrke fram fotovennlige vekster. Mange er 
gode tips men vi finner også en del varianter med stor risiko for å mislykkes. 
Filmer der mye kunnskap blir borte i klippen. 

Det å dyrke er en aktivitet som  følger naturens gang. 
Det tar tid og det skal ta tid.

Gjennom artikler på nett og i Hagetidend formidler Hageselskapet 
kunnskap som er faglig fundert og inspirasjon som følger tidens ånd.  
Og stoffet vi serverer er tilpasset norske forhold, vårt klima.  

Man kan ikke google seg fram til alt. Derfor kan medlemmene kontakte 
våre fageksperter for individuell hjelp og få svar på det de lurer på. 

Blir vi lyttet til i fagmiljøene er det fint, men vår hovedmålgruppe er med-
lemmene og alle andre som av ren lyst og interesse ønsker å lære mer om 
hage og dyrking. Enten det er nybegynneren eller den drevne hagenerden. 

Hageselskapets oppgave er å være en troverdig formidler som favner bredt. 

Hvorfor stå med hodet nedi en blomsterkasse når man kan se hele verden fra sofaen?  
Hvorfor bruke et halvt år på å dyrke en tomat når grønnsaksdisken er fem minutter unna?  

Og hvorfor jobbe uten lønn?

 

Det norske hageselskap (grunnlagt 1884) 

er en landsomfattende, frittstående og 

ideell kultur- og miljøorganisasjon som er 

åpen for alle.  

 

Organisasjonen består av 300 hagelag 

landet over, hvorav 255 er aktive med eget 

styre. 1500 tillitsvalgte, 22 000 medlem-

mer, 19 regionavdelinger og administra-

sjon med 7 ansatte i Oslo.  

 

Hageselskapet arbeider for bedre livs-

kvalitet gjennom grønne opplevelser. Vårt 

formål er å fremme hageglede, bærekraf-

tig hagekultur og landskapspleie, samt 

grønne omgivelsers positive helseeffekt 

for det enkelte menneske, familien og 

samfunnet. Vi skal derfor være den selv-

følgelige kunnskaps-, informasjons- og 

interesseorganisasjon for alle hageinte-

resserte i Norge. Med hage mener vi alt 

fra den private balkong, terrasse, hage, 

fellesareal i boligområder og offentlige 

anlegg, til store kulturlandskap.

Hageselskapet
- relevant som aldri før

Hageselskapet 
Bedre livskvalitet med

grønne opplevelser



Hageselskapets formål er å fremme 
hageglede, bærekraftig hagekultur og 

landskapspleie, samt grønne omgivelsers 
positive helseeffekt for det enkelte  
menneske, familien og samfunnet.

En finger i jorda
Oftere enn bare fra tid til annen stiller vi oss spørsmålet: «Er Hageselskapet  
relevant?». Dette er en kontinuerlig utfordring for en medlemsorganisasjon på 
136 år. 

For å få noen håndfaste  svar gjennomførte vi høsten 2019 en omfattende under-  
søkelse blant 3 predefinerte grupper. I korte trekk er dette det vi kom fram til, som 
vi skal bruke som verktøy i det videre arbeidet: 
 
 Medlemmer

• Medlemmene er svært fornøyde med 
medlemskapet sitt.

• Norsk Hagetidend er den viktigste og 
mest benyttede medlemsfordelen, det 
leses ofte og grundig og må fortsatt 
komme i papirutgave (selv om den også 
leses digitalt).

• De er mest interessert i blomster og 
prydvekster, men også grønnsaker og 
kjøkkenhage, insektvennlige hager og 
hageplanlegging.

• De bruker Norsk Hagetidend og medlem-
skapet for øvrig til råd og inspirasjon for 
planting og dyrking.

• De fleste svarer at de med stor sannsyn-
lighet også vil være medlem om ett år og 
om fem år.

• En av ti medlemmer kunne tenke seg å 
være tillitsvalgt i organisasjonen.

Tillitsvalgte

• De tillitsvalgte er i enda større grad enn 
medlemmene svært fornøyd med med-
lemskapet sitt.

• Medlemsbladet Norsk Hagetidend er den 
mest kjente og brukte medlemsfordelen, 
tett etterfulgt av Hagelaget, som også er 
den best likte medlemsfordelen.

• De er mest interessert i blomster og 
prydvekster samt grønnsaker og kjøkken-
hage, men er også i stor grad interessert 
i kompostering, jord og gjødsel.

• De bruker Norsk Hagetidend og medlem-
skapet for øvrig til råd og inspirasjon for 
planting og dyrking. Bladet leses grundig 
og ofte.

• De ser i større grad samfunnsnytten 
med Hageselskapet og arbeidet som 
nedlegges.

• De fleste svarer i større grad at de med 
stor sannsynlighet også vil være medlem 
om ett år og om 5 år enn medlemmene 
for øvrig.

• Andelen som svarer at de med stor 
sannsynlighet er tillitsvalgt også om 5 år 
er langt lavere. Først og fremst fordi de 
ønsker å bruke tiden sin annerledes.

Potensielle  
medlemmer 

• Det er en stor andel potensielle med-
lemmer i befolkningen, en av fem over 
30 år kunne vurdert å bli medlem.

• De kjenner per i dag ikke veldig godt til 
Hageselskapet eller hvilke muligheter 
som ligger der. Fire av fem kjenner ikke 
til noen av medlemsfordelene. Den  
manglende kjennskapen er primær- 
årsaken til at de ikke er medlemmer.

• De er mest interessert i frukt- og bær-
dyrking, grønnsaker og kjøkkenhage, 
samt lettstelte hager.

• Nesten halvparten av dem leser gra-
tisbladet Vi i Villa regelmessig, og de 
bruker gartnerier og hagesenterkjeder, 
som for eksempel Plantasjen og Hage-
land, til råd og inspirasjon i langt større 
grad en dagens medlemmer.

Undersøkelsen ble 
gjennomført av Respons 
Analyse på oppdrag fra 
Det norske hageselskap.



Plantehelseåret 2020
5. juni 2019 var det første møtet i planleggingskomiteen 
for FNs internasjonale plantehelseår 2020. 

NIBIO har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepar-
tementet  å lede planleggingen av den norske gjennom- 
føringen av året, og de inviterte deltakere fra Mattilsynet, 
Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Gartnerforbund og 
Det norske hageselskap. 

Det var i alt 3 møter i 2019. Her ble det blant annet plan-
lagt et felles sett med korte budskap knyttet til plantehelse, 
et åpningsarrangement den 28. april 2020 og en brosjyre 
som kan deles ut på arrangementer de ulike organisasjone-
ne holder.

Nordisk samarbeidsprosjekt 
om fremmede arter
Prosjektet «Fremmede skadelige planter i våre hager» er 
et informasjonsprosjekt mellom hageorganisasjonene i 
Sverige, Danmark og Norge. Målet er å skape et nordisk 
nettverk for å dele erfaringer om fremmede skadelige 
planter (IAS), identifisere informasjons- og kunnskaps- 
luker og å øke hageeieres bevissthet. Målgrupper er 
myndigheter, bransjeaktører og privatpersoner. 

Nettverket består av representanter fra Fritidsodlin-
gens Riksorganisation (FOR), Haveselskabet og Det 
norske hageselskap, og det er ansatt en prosjektleder.  
To fagpersoner fra hvert land er tilknyttet prosjektet.  
Prosjektet er knyttet opp til FNs globale bærekraftmål nr. 
15 og har fått støtte fra Nordisk ministerråd.

 
Organisasjonen 
 
Vårt øverste organ 
Representantskapet er organisasjonens høyeste  
myndighet og er sammensatt av to representanter fra hver 
regionavdeling og landsstyret.  
 
Landsstyret 
Styret i Det norske hageselskap ble valgt av  
representantskapet 4. mai 2019. 
 
Dordi Anne Hyldbakk, styreleder 
Odd A. Westersjø, nestleder 
Kari Helle Vik, styremedlem 
Bente Hognestad, styremedlem 
Trine Rydeng, styremedlem 
Wiggo Tårnes, styremedlem 
Grethe Sjøberg Hernes, styremedlem 
Jorunn Amdal, styremedlem (ansattes representant)  
Sigmund Hansen, varamedlem 

 
Æresmedlemmer 
Personer som har gjort en særdeles fremragende innsats for 
hagesaken og organisasjonen gjennom praktisk eller viten-
skapelig arbeid, har gjort seg fortjent til hedersbevisningen. 
Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antall æresmed-
lemmer kan ikke være høyere enn 20. 
 
Det norske hageselskap har følgende æresmedlemmer:  
 Eli Kjær  
 Mari Kollandsrud  
 May Sandved  
 Egil Hansen 
 Liv Todnem 
 
Kongelig beskytterskap 
H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps  

høye beskytter.



Hageselskapets Sortsliste
Hageselskapets Sortsliste er den eneste samlede oversikten over kulturplanter for 
norske forhold. Den betraktes som oppslagsverk for både yrkesdyrker- og grønt- 
anleggsutdanning, den profesjonelle grøntanlegg- og hagebrukssektoren, land-
skapsarkitekter, planteimport- og omsetningsbransjen, forskningsmiljøer og 
amatørhagebrukere. 

Hageselskapets 10. utgave kom i 2005 og er trykket i flere opplag. På grunn av stadig 
stor etterspørsel, ble det trykket enda ett nytt opplag av Sortslista med 2000 eksem-
plarer i 2019. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bidro med forordet til det 
nye opplaget. 

Hageselskapet mener Sortslista bidrar til å forbedre miljø- og ressurskunnskap 
med sikte på mer bærekraftig forvaltning av ressursene på landbruksarealene. Økt 
kunnskap om, og riktig bruk og stell av planter, gir god plantehelse, et bærekraftig  
kulturlandskap og mindre behov for plantevernmidler som belaster miljøet. Klima-
sonekartene spiller en viktig rolle for å velge rett vekst på rett sted i et land med så 
store klimatiske variasjoner som Norge. 

2020 skal være FNs internasjonale plantehelseår, og Hageselskapet ble i 2019 med i 
NIBIOs planleggingsgruppe for aktivitetene i Norge. Sortslista er et viktig verktøy i 
arbeidet med å ivareta norsk plantehelse og matsikkerhet. 

Arter og sorter er i stadig forandring. Sortslista har vært revidert med fire til ti 
års mellomrom siden første utgave i 1951. Klimaet endrer seg også, og klima- 
sonekartene må revideres jevnlig for at man skal kunne plassere vekster i riktig 
herdighetssone. I 2020 er det femten år siden siste utgave. Hageselskapet har som 
ambisjon å revidere og digitalisere Sortslista og publisere nettbaserte, søkbare  
klimasonekart. Dette er imidlertid et svært omfattende og ressurskrevende arbeid. 
Hageselskapet  vil framover arbeide for å finne aktuelle samarbeidspartnere og  
finansieringsordninger.  

Sortslista dekker behovet for kunn-
skap om norske planter og vekster 

hos fagmiljøer og privatpersoner.



Faste aktiviteter 
og tilbud En rekke av Hageselskapets 

aktiviteter og tilbud gjentar seg 

Norsk Hagetidend 
er landets største hageblad og tilrettelagt for norske forhold. Bladet er  svært populært 
og oppgis som viktigste grunn til medlemskap i Hageselskapet, ifølge vår medlems- 
undersøkelse. 

Bladet leses grundig og oppbevares lenge, opplaget er på 25 000 mens lesertallet er 93 000. 
Bladet, som er et av landets eldste magasiner, kommer ut med 10 utgaver årlig og har som 
mål å inspirere, øke kunnskap og hjelpe leserne til å lykkes med egne hageprosjekter. 

Andelen lesestoff som handler om småskala grønnsaksdyrking, urbant landbruk og hage- 
glede på liten plass har økt i tråd med medlemmenes og lesernes interesse. 

Hva skjer 2019 
er regionavdelingenes årsprogram og kom ut i 11 av Hageselskapets regioner. Her present- 
erer alle regionens hagelag sine aktivitetsplaner for året, sammen med annet grønt lesestoff. 

Bladet sendes til egne medlemmer og benyttes som markedsføring overfor nye medlemmer. 
Hagelagene sender også e-poster, brev til de som ikke har e-post, sms til medlemmene og 
kommuniserer via sosiale medier. 

Hagehjelpen
er et bredt sammensatt panel med 6 fagpersoner, tre generalister og tre spesialister på hhv. 
jord, dam og roser. Under fellesbetegnelsen Hagehjelpen besvarer de hagespørsmål på e-post 
fra medlemmene gjennom hele året. 

Det er ingen begrensninger på hvor mange spørsmål det enkelte medlem kan stille.  Svært 
mange sender også bilder med sine spørsmål, og et utvalg av spørsmål og svar, med allmenn 
informasjonsverdi, gjengis i hver utgave av Norsk Hagetidend. Vi registrerer en økende in-
teresse for denne medlemsfordelen med totalt 614 besvarelser i 2019, mot 491 henvendelser 
året før. 

Hageselskapet.no 
Her finner man mye fagstoff, grundige artikler, instruktive filmsnutter, nyhetsstoff med 
mer. Det er også et viktig organisatorisk verktøy for organisasjonen gjennom internsiden  
Bakhagen, en kommunikasjonskanal for våre tillitsvalgte.

Alle regionavdelingene og de lokale hagelagene har også egne sider de selv administrerer, 
hvor de kommuniserer med egne medlemmer og omverdenen.

http://www.hageselskapet.no/landets-storste-hagemagasin/


Hagepraten.no 
er Hageselskapets forum for hageinteresserte og ett av landets største. Her foregår en  
løpende utveksling av søkbar og dels svært avansert hagekunnskap deltakerne i mellom, til 
nytte for andre hageinteresserte. 

Sosiale medier 
Hageselskapet er svært aktivt i sosiale medier. 

På YouTube legger vi ut egenproduserte, nyttige filmsnutter om ulike hageaktiviteter.  
Mange av filmene har vært sett tusenvis av ganger – filmen om beskjæring av epletrær er 
sett over 40 000 ganger. Det inspirerer Hageselskapet til å fortsette med denne formen for 
informasjonsarbeid. 

På Facebook og Instagram opplever vi stadig vekst og god dialog med de som følger oss.  
Facebook benyttes på alle nivåer i organisasjonen, – sentralt, i regionavdelinger og av hage-
lag. Her annonseres aktiviteter og tilbud – og det rapporteres fra ulike aktiviteter. Spørsmål 
stilles og besvares, og aktive følgere deler bilder og synspunkter med Hageselskapet. 

Facebook og Instagram er også tatt i bruk som viktig markedsføringskanal for organ- 
isasjonen. Enkeltmedlemmer og andre interesserte deler innlegg fra oss via egne profiler og 
bidrar til å spre våre ulike budskap. 

Twitter benyttes også, men i langt mer beskjeden grad. Hovedformålet med deltakelsen på 
de ulike plattformene er å legge til rette for dialog, gjøre Hageselskapet synlig, formidle våre 
mål, bekjentgjøre viktig målsettinger og vårt omfattende tilbud til medlemmer og samfunnet 
for øvrig. Hageselskapet på: Facebook  Instagram  YouTube Twitter

Medlemsfordeler 
er en viktig del av medlemskapet for mange av våre medlemmer.
Hageselskapet tilbyr en rekke rabattordninger på hageredskaper og utstyr, juridisk bistand og  
ulike hagetjenester. Nye samarbeidspartnere av året som byr medlemmene våre på  
fordeler var nettbutikkene: hageglede.no, hagesaks.no 

Hagemessen 
Hvert år deltar Hageselskapet på Hagemessen på Lillestrøm. Her profilerer vi organisasjo-
nen og tilbudene våre. Vi får mange nye medlemmer, møter våre gamle medlemmer og andre 
vi deler vår grønne interesse med. Alle kan ikke komme til Lillestrøm, så denne helgen drives 
også en utstrakt vervekampanje gjennom sosiale medier med et hyggelig tilbud til nye med-
lemmer. Hagemessehelgen er den helgen i året vi får flest nye medlemmer og er resultat av et 
systematisk markedsføringsarbeid. 

Faste aktiviteter og tilbud

Hver fredag er det konkurransetid 
med hagerelaterte premier på 
Hageselskapets facebookside.

Facebookkampanjer brukes  
svært aktivt for å få inn nye  

medlemmer.  

http://www.hagepraten.no/
https://www.facebook.com/hageselskapet/
https://www.instagram.com/hageselskapet/
https://www.youtube.com/watch?v=oM8QGwyvIVE&feature=youtu.be
http:// 
https://twitter.com/Hageselskapet


Nyhetsbrevet 
er et digitalt nyhetsbrev med bilder, som sendes ut månedlig til tusenvis av medlemmer, 
samarbeidspartnere og andre interesserte.  Alle kan motta vårt nyhetsbrev, det er bare å  
melde seg på. Et eget nyhetsbrev til tillitsvalgte sendes også ut jevnlig. 

Media 
Både Hageselskapets hagelag og administrasjon er godt synlige i medielandskapet, til tross 
for et stadig økende antall nye hageaktører. På nettet får du talløse treff på hagesøk. Da blir 
det viktig å skjelne mellom avsendere. Hageselskapet er opptatt av faglig etterrettelighet og 
å gi råd for norske forhold som er meningsfylte for den som dyrker sin hageinteresse her til 
lands. 

Dugnadsinnsats 
Hageselskapet forskjønner offentlige miljøer, er involvert i etablering og vedlikehold av 
sansehager for mennesker med demenssykdom, gjør innsats på kirkegårder og beplanter og 
steller planter i det offentlige rom. Vi lærer barn og unge voksne å dyrke egne grønnsaker, 
en trend som bare fortsetter å øke sin popularitet. Fokus på gleden ved å dyrke sin egen mat, 
betydningen av et sunt og velsmakende kosthold med innslag av egendyrket kortreist, ren 
mat og fysisk aktivitet opptar stadig flere. Hagearbeid i seg selv gir en betydelig helsegevinst, 
så her høster man fordeler på flere områder. 

Venner 
Hageselskapet har mange venner og humla er definitivt en av dem! Og likeledes dens  polline-
rende kolleger. Det holdes flere kurs om tilrettelegging for pollinerende insekter og insekts-
vennlige hager hvert år. Hageselskapet er aktive i Pollinatornettverket sammen med ByBi, 
Sabima, La Humla Suse, Oslo kommune, UiO, Naturvernforbundet OOA, Fagus og Norsk 
botanisk forening. Her foregår faglige diskusjoner og oppdatering av egnede planter for pol-
linerende insekter på nettstedet blomstermeny.no  
 

Fiender 
Brunsnegler har få venner blant hagefolk. Det drives lokal dugnadsvirksomhet i kampglade 
hagelag.  Konnerudmetoden er lansert av Konnerud hagelag og benyttes mange steder i en 
systematisk innsats mot snegleproblemet. Det er også stor bevissthet og ansvarlighet knyttet 
til å unngå spredning av forbudte planter. Hageplanter på rømmen, som utbrer seg med fare-
truende fart og potensial, truer stedegne planter i naturen

Kurs og studiearbeid. 
Hagelag og regionavdelinger står for en omfattende kursvirksomhet. Gjennom Hagesel-
skapets medlemskap i Studieforbundet natur og miljø kan lagene benytte seg av en rekke 
studieplaner med grønne temaer. Enkelte hagelag utvikler også selv ulike kurs for Studie-
forbundet, som kan brukes av alle. Kurs og studieringer som følger godkjente studieplaner 
utløser litt inntekter til hagelagene i form av Studieforbundets kurstilskudd. I 2019 har Hage- 
selskapet hatt vært representert i styret i Studieforbundet ved en av våre ansatte.

 
 

Faste aktiviteter og tilbud

https://us3.campaign-archive.com/home/?u=36f3afa21b95fc2cd816da67d&id=b3a3aa8623&newWindow=1
http://blomstermeny.no/
http://www.hageselskapet.no/hageromlinger/
https://www.naturogmiljo.no/


Påskjønnelser

Hageselskapets Hagekulturpris: 
Anne-Lise R. Arntsen 
og Ottersøy og omegn 
hagelag
Utrettelig innsats gjennom 20 år reddet 
den røde nøkkerosen, som kun finnes i 
Nærøy kommune, fra utryddelse. 
Anne-Lise R. Arntsen og Ottersøy og 
omegn hagelag ble tildelt Hageselskapets 
Hagekulturpris 2019 for dette arbeidet.

Hageselskapet premierer hager, parker 
eller personer som gir oss gode, grønne 
opplevelser. Hagekulturprisen kan tildeles 
personer, hage-og parkanlegg, foreninger  
eller bedrifter som på en særdeles god 
måte bidrar til bedre livskvalitet gjennom  
grønne opplevelser, har gjennomført et  
bestemt prosjekt eller løftet en sak som 
kommer samfunnet til gode, i tråd med  
Hageselskapets visjon og formål.

Årets hagelag: 
Vestnes hagelag i 
Møre og Romsdal 
Det er et veldrevet lag med stor spenn-
vidde av aktiviteter. Aktiv bruk av både 
hjemmeside og Facebook. 

De utmerker seg også ved sitt samarbeid 
med kommunen, biblioteket og andre 
organisasjoner, og de legger stor vekt på 
det sosiale ved arrangementer.

Hageselskapets hederstegn 
med diplom:

Mariann Strømdal
Indre Salten hagelag

Hageselskapet Nordland

Evelyn Haugland
Jevnaker hagelag 

Hageselskapet Oppland 



Olaf Billes legat
Tre prosjekter ble  tildelt midler fra Olaf Billes legat i 2019. Tilsammen 
kom det inn 48 søknader med en samlet søknadssum på 1,6 millioner 
kroner. I alt ble det delt ut 100 000 kroner. Det er styret i Hageselskapet 
som står for utdelingen.

Sogn Hagekoloni, Spiselige regnbeds-
blomster og busker
Sogn Hagekoloni i Oslo har startet et prosjekt kalt Sogn Hagelab sammen med Norsk 
Institutt for Vannforsking (NIVA), NMBU m.fl. Det er anlagt flere regnbed og andre 
infiltrasjonsstrukturer i hagekolonien for demonstrasjon og læring. 

Anleggene kan besøkes av byens befolkning, fagmiljøer og andre interesserte, og  
det arrangeres jevnlig åpne arrangementer. 

Tildeling: kr. 50 000

Permakultur-besøkshage med bier
Haavardgarden er et lite småbruk på Stranda på Sunnmøre. Rundt gamlehuset på 
gården er det etablert en prydhage som har vært besøkshage i flere år. I 2015 ble 
det satt opp et større drivhus som skal brukes til både oppals-drivhus og som gards- 
butikk/kafe på sommeren.

I tilknytning til drivhuset vil søkeren etablere en permakulturhage i et område på  
ca. 500 m2. I tillegg til å ha fokus på det spiselige, skal vekstene ha en økologisk  
funksjon,  det vil si at de blant annet skal trekke til seg pollinerende insekter.

Det blir også plassert demonstrasjonsbikuber i området slik at besøkende skal få 
innblikk i livet i en bikube og biene som pollinatorer og honningprodusenter.  

Tildeling: kr. 30 000

Bygdehage kombinert med skolehage
Foreldre og bygdefolk i Fusa ønsker å opprette en skolehage kombinert med  
«bygdehage». I forbindelse med skolen er det en losjehage, og deler av denne hagen 
har forfalt. Søkeren ønsker nå å bruke plassen til dyrking for igjen å  kunne glede barn 
og unge, men også for innbyggerne i Søre Fusa.

Opplæring vil skje i skoletiden, men også ved dugnadsarbeid i forbindelse med å  
bygge opp og vedlikeholde hagen.  

Tildeling: kr. 20 000

Sogn hagekoloni, Oslo 2019

Haavardgarden, Stranda 2019

 

Hageselskapet forvalter og  

tildeler midler fra Olaf Billes 

legat for blomsterhagens  

utvikling.  

 

Legatets formål er å øke 

interessen for hageblomster, 

spesielle undersøkelser på 

hagebrukets område og norsk 

fruktdyrking ved tildeling til 

enkeltmennesker eller  

institusjoner.



Høringsuttalelser
og innspill til offentlige instanser

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen

• 25.9.2019 
  ”Virkemidler for å kunne fase ut torv fra privatmarkedet innen 2025” 
  
• 29.11.2019  
 ”Hageselskapet om: Urbant landbruk” 
 Innspill til LMDs strategi for urbant landbruk

http://”Virkemidler for å kunne fase ut torv fra privatmarkedet innen 2025” 
https://www.hageselskapet.no/hageselskapet-om-urbant-landbruk/


AKERSHUS
Leder/sekretær: Bente Hognestad
Aktive lokallag: 18
Medlemmer: 2986
 

Det har igjen vært et godt og aktivt år i lokallagene i Akershus, der kompetansen til  
foredragsholderne generelt er veldig høy på temamøtene. 

Det har vært mange hagevandringer gjennom sesongen, flere stiklings- og frøbyttemøter, 
det er brukt utallige timer til dugnader i det offentlige rom, flere plantemarkeder o.l. samt at 
deltagelsen ved fylkeslagets aktiviteter for lokallagene har vært god: Flere har også benyttet 
seg av å arrangere studiesirkler. 

Hageselskapet Akershus arrangerte lørdagssamling for tillitsvalgte der 12 lag var repre-
sentert med 39 deltagere. Vårmarkedet på Geitmyra i Oslo ble arrangert i samarbeid med 
Hageselskapet Oslo, der også fire lokallag deltok med stand, i tillegg 
til andre utstillere med fokus på hage og grønn kunnskap. Nytt av 
året var vår «Inspirasjonsdag – for deg som liker hage». Hageselska-
pet Oslo og Hageselskapet Akershus arrangerte inspirasjonsdagen 
på Oslo Met for alle interesserte. Vi hadde tre felles foredrag og tre 
workshops der en kunne velge å delta på to av dem. Det ble en svært 
vellykket dag med 102 deltagere, som ga gode tilbakemeldinger. 

Regionmøter ble holdt i de tre Akershus-regionene, og 13 lag deltok 
med 18 deltagere. Det ble gode diskusjoner rundt gode temaer, som 
Hageselskapet Akershus har jobbet og jobber videre med. Represen-
tasjonsmøtet ble holdt 5. november med Ullensaker Hagelag som 
teknisk arrangør. 11 lag var representert med 21 delegater. Styret 
jobber godt sammen. Det ble avholdt 7 styremøter og 35 saker ble 
behandlet, i tillegg til planleggingen av aktivitetene. 

Årets hagelag: Rælingen hagelag

Regionavdelingenes 
rapporter

Ski hagelag holder dugnad 
på Waldemarhøy, mai 2019

Foto: Ski hagelag

 

Hagelagene står for aktivitetene lokalt. 

11 regionavdelinger ga ut programheftet 

«Hva skjer 2019» til bruk overfor nye 

medlemmer og for å spre informasjon 

om egen virksomhet lokalt. 

Hagelagene byr på kunnskap og hage-

glede gjennom kurs, foredrag, turer, 

hagevandringer, planteloppemarkeder 

og plante- og frøbytte.  

 

I tillegg kommer sosiale tilbud og 

omfattende dugnadsinnsats. Adminis-

trasjonen drifter organisasjonen, utgir 

Norsk Hagetidend og gjennomfører 

prosjekter i samarbeid med eller på 

oppdrag fra offentlige myndigheter og 

næringsliv. 



AUST-AGDER
Leder/sekretær: Mona Heimdal
Aktive lokallag: 3 
Medlemmer: 415

I 2019 startet prosessen med å slå sammen regionavdelingene i Aust- og Vest-Agder.  
Representantskapsmøtet i Hageselskapet Aust-Agder 16. oktober 2019 vedtok sammen-
slåing. Aktiviteten i styret for Hageselskapet Aust-Agder har vært redusert, mens de aktive 
hagelagene har opprettholdt sine aktiviteter på samme nivå som de siste årene. 

BUSKERUD
Leder: Anne Bjørg Rian
Sekretær: Kristin Morseth
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 1163

Det har vært gjennomført over 100 
aktiviteter i lokallagene i år. 

Noen eksempler på temamøter: Insekter og pollinering, blomstereng, giftige planter, 
kompost/gjødsling, bokashi, lys i hagen, vår/høstsåing, vann i hagen, beskjæring, dahlia, 
fuchsia, sopptur og julekranser. 

Noen lag har hatt fellestur til Hagemessen på Lillestrøm, og noen lag har hatt hage-
vandringer. Lier hagelag har deltatt med stand på den årlige Eplefestivalen i Lier. Sigdal 
og Eggedal har hatt dugnad rundt bygdas aldershjem. Kongsberg har hatt hagedager vår 
og høst på torvet i byen, med konkurranser, bytte og salg av planter. Dette hagelaget har 
hatt en formidabel medlemsøkning. De er aktive og har mange gode ideer. De er, som noen 
andre lag, aktive i sosiale medier og bruker det i stor grad til markedsføring. Sistnevnte har 
også hatt felles brunsnegleaksjon. 

Noen av lagene har også arrangert turer, for eksempel Hole og Ringerike med tur til Lille-
hammer og Sigrid Unsets hage. Strømsgodset og Konnerud er slått sammen til ett hagelag. 
Fra regionstyret deltok to deltakere på kurs for tillitsvalgte i mars, og to var på Hageselska-
pets representantskapsmøte i mai. 

Hageselskapet Buskerud har en egen tilskuddsordning som lagene kan søke bidrag fra. Kun 
Kongsberg søkte og mottok støtte i 2019. Programhåndboka Hva skjer 2019 ble utgitt.

Regionavdelingenes rapporter

Stort engasjement og mye krea-
tivitet på blomsterbinding med 

Modum hagelag,november 2019
Foto: Modum hagelag



FINNMARK
Leder: Solfrid Skoglund
Sekretær: Sigmund Hansen
Aktive lokallag: 3
Medlemmer: 149

Hagelagene har faste årlige aktiviteter, som hagevandringer, og noen har 
dugnad rundt og ved offentlige bygg. Lagene arrangerer grønn dag/ha-
gedag, og her selges egenproduserte stauder, sommerblomster og andre 
produkter samt kaffe og noe å bite i. 

Lagene har arrangert temakvelder med forskjellig innhold, her nevnes 
blant annet visning av hagebilder, plantebytte, visning av dvd med  
aktuelle hagetema, og frø/frøbestilling. 

Representantskapsmøtet og tillitsvalgsamling 2019 ble gjennomført i 
Alta, og her var de 3 aktive lagene representert.  
Neste representantskapsmøte blir i 2021.

HEDMARK
Leder: Margrete Leikåsen
Sekretær: Katarina Babic
Aktive lokallag: 21
Medlemmer: 909 

Regionstyret hadde flere arrangementer i 2019. I mai temamøte om 
liljer og salg av liljeløk. 

I august stand på De nordiske Jakt- og fiskedagene ved Skogmuseet 
på Elverum over fire dager, hvor det ble servert smaksprøver, svart på 
spørsmål om planter og hagestell og informasjon om Hageselskapet 
og medlemskap. I september idé- og planleggingsmøte for hagelagene 
med 22 deltakere. Leder refererte fra tillitsvalgtsamling for region-
ledere og delte tips til aktiviteter fra andre regioner. Representant-
skapsmøtet ble avholdt i november. 

Flere av hagelagene har avtale med sine respektive kommuner om dugnad i sentrum, san-
sehager, minnegravsteder og annet. Mange hagelag deltar på hagemarkeder, faste dager i 
nærområdet og andre store arrangementer. Utover dette arrangeres en lang rekke medlem-
saktiviteter i hele regionen, slik som temamøter, plantesalg/loppemarked, hagevandringer 
og turer til fjern og nær. Alle møter blir publisert offentlig og er åpne for allmennheten.

 I 2019 var det hele 11 hagelag i Hedmark som hadde jubileum: 9 lag feiret 70-års jubileum, 
1 lag feiret 60-årsjubileum og 1 lag 30-årsjubileum. Regionen var representert i følgende 
organer i Hageselskapet: Seminar for nye regionledere og sekretærer, Hageselskapets 
representantskapsmøte og høstsamlingen for regionledere. Regionstyret har også to repre-
sentanter i styret i Studieforbundet natur og miljø avd. Hedmark.
 
 

Regionavdelingenes rapporter

Medlemsmøte i Alvdal hagelag. 
Foto:Alvdal hagelag

Nordlys over hagen 
Foto:Liss Ulriksen Johansen/

Lakselv hagelag



HORDALAND
Leder: Anne Tafjord Kirkebø
Sekretær: Tonje Elisabeth Bargård
Aktive lokallag: 18
Medlemmer: 1928

Hageselskapet Hordaland har hatt noen regionsamlinger i 2019.  
Det er samlinger hvor fylkesstyret møter lokallagene. Det har vist 
 seg svært nyttig. 

Linda Schilèn fra Sverige, gartner og forfatter av flere hagebøker,  
var vårt valg til turnéen i Hordaland i mars. Hun er en ettertraktet 
foredragsholder og besøkte Fana, Osterøy og Stord hagelag. 

23. mars hadde vi representantskapsmøte på Arboretet i Bergen. 20.–21. september ble 
det arrangert en internasjonal insektkonferanse i Bergen, «Stikk 19», med foredrag fra 
kjente insektforskere, blant andre Dave Goulsen. En av initiativtakerne var leder i Hage-
selskapet Hordaland, Anne Tafjord Kirkebø, som også ledet konferansen. Universitetet 
i Bergen og Botanisk hage sto som arrangører. På konferansens dag to ble det arrangert 
insektdag i Musehagen. Det ble et populært arrangement som samlet familier med barn og 
andre. Flere representanter fra hagelagene var aktive for å få til en stand og flere aktivitets-
boder. 

Ide- og planleggingsmøtet for hagelagene fant sted i vakre omgivelser på Rosendal Fjord-
hotel 28.–29. september. 

Årets hagelag: Laksevåg Hagelag

 
MØRE OG ROMSDAL
Leder: Svein Kongshaug
Sekretær: Trygve Brunvoll
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 1163

Hageselskapet Møre og Romsdal arrangerte en turne med Hannu Sarenstrøm. 
Meget populært, med fulle hus på alle fire møtene. 

Det ble ryddet opp i inaktive hagelag, hvor 11 sovende lag ble lagt ned og medlemmene 
overført til nabolag. Ingen negative tilbakemeldinger på dette. Samtidig er det et nytt 
hagelag under stiftelse: Sande hagelag. 

Det ble bestemt å ikke utgi programheftet «Hva skjer» i 2019. Aktiv bruk av hjemmeside 
og Facebook har fungert bra. 

Representanter fra styret deltok på Hageselskapets representantskapsmøtet og Høst-
samling for regionledere. Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet i alt 47 saker. 
Regionstyret arrangerte tillitsvalgtsamling på Vestnes 30. mars, med god deltakelse og bra 
gjennomføring. 

Årets hagelag: Vestnes hagelag,  
- som også ble kåret til Årets hagelag 2019 nasjonalt.

Regionavdelingenes rapporter

Molde og omegn hagelag bruker  
Facebook flittig til store og små  

nyheter. Skjermdump,  
23 september 2019 

Flott byvandring om hagene fra 
Klosteret og til byparken i Bergen.

Foto: Laksevåg hagelag



NORDLAND
Leder/sekretær: Arne Grimstad Blyseth
Aktive lokallag: 10
Medlemmer: 974

Representantskapsmøtet i Nordland 2019 vedtok å endre vedtektene til å avholde repre-
sentantskapsmøte annet hvert år, neste gang i 2021. Usikkerheten rundt framtidig økonomi 
var en av hovedårsakene. 

Nordland ga ut programheftet Hva skjer 2019. Indre Salten hagelag har bidratt med utar-
beidelse og utsending av programheftet til alle medlemmene i Nordland. Ut fra tilbakemel-
dinger fra medlemmene er Hva skjer et positivt og viktig bidrag til formidlingsarbeidet for 
hagesaken i Nordland. Det ble også bestemt å gi ut Hva skjer i 2020. 

Det er avholdt 2 styremøter. Styret har sendt informasjon om hagelagsaktiviteter i Nord-
land til Norsk Hagetidend, og rapportert til Hageselskapet i henhold til årsplan. Regionle-
der deltok på høstsamlingen for regionledere i oktober.

Årets hagelag: Vefsn hagelag 

NORD-TRØNDELAG
Leder: Marna G.N. Ramsøy
Sekretær: Trude O. Gravseth
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 814

Årets foredragsturne i Nord-Trøndelag hadde temaet «Løken og knollens verden». 
Fire steder i regionen ble besøkt og 14 lag samarbeidet om turneen. 

Hagelagene har hatt flere aktiviteter som kurs, foredrag, turer til hager i nærmiljøet 
og hos nabokommunene, handledager på hagesenter, planteloppemarked, plante- og 
rydde- dugnader i fellesareal. Felles for alle arrangement er mat, kaffe, hageprat og 
fellesskap rundt ulike temaer. 

Blant de mange kurs- og foredragstemaene kan nevnes: mat fra hagen, mat fra natu-
ren, beskjæring, vårarbeid i hagen, frøsårdag, lyssetting, bokashi-kompost, sjølhus-
holdning fra kjøkkenhagen, hagedesign, plantedyrking i regulert klima og det grønne 
miljøets betydning for trivsel og folkehelse. Det har vært besøk i rododendronhage, 
gartneri, andelslandbruk og parsell-/kolonihage. 

Hagelagene har arrangert planteloppemarked, plantequiz og deltatt under «Åpen dag» på 
landbruksskole og «Friluftslivets dag» i samarbeid med kommune og andre frivillige organi-
sasjoner. 

Hageselskapets Hagekulturpris 2019 gikk til Ottersøy og omegn hagelag og Anne-Lise R. 
Arntsen for arbeidet med å bevare den røde nøkkerosa og engasjementet i Barnas hagesel-
skap. 

Regionavdelingenes rapporter



OPPLAND
Leder: Aud Berit Fjordheim 
Sekretær: Brynhildur Thordisar Engen
Aktive lokallag: 12
Medlemmer: 874

På regionenes representantskapsmøte 2019 møtte representanter fra 9 lokallag, med 
18 delegater. Regionen arrangerte en studiering om roser som trives i vårt klima, 
«Roser – valg og stell», med omvisning i rosehagen på Ringebu prestegård. Regi-
onstyret var representert på Hagefestivalen på Dokka i juni, i regi av Nordre Land 
hagelag. 

Leder og sekretær besøkte de fleste lokallagene for å veilede styremedlemmene i bruk 
av Hageselskapets nettsider og Grønn kalender, samt organisasjonsarbeid. Leder og 
sekretær deltok på Hageselskapets representantskapsmøte i mai, og leder deltok på 
høstsamlingen for regionledere i oktober. 

Det er noe ulik aktivitet i hagelagene, alt fra 2–3 arrangementer i løpet av året til flere 
arrangementer, som temamøter, hagevandringer og studieringer. 

Plantemarked er blitt svært populært i flere kommuner og blir etterspurt av mange 
innbyggere. Mange «kunder» forteller at det føles trygt å handle planter av Hagesel-
skapets medlemmer.  Flere hagelag har ansvar for ett eller flere blomsterbed/sanseha-
ger i sine kommuner. 

Sekretær i Hageselskapet Oppland, Brynhildur Thordisar Engen, ble tildelt Hagesel-
skapets hederstegn med diplom for sitt arbeid i Hageselskapet gjennom mange år. 

OSLO
Leder: Frøydis Helene Hauge 
Sekretær: Grete Høie
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 1601

2019 var et aktivt år i Oslo. Regionen fikk midler fra Bydel Sagene til å videreføre 
prosjektet Grenseløse grønnsaker og urter på Geitmyra i 2 år. Hageselskapet Oslo har 
vært en aktiv samarbeidspart i oppstart av Engebråten parsellhagelag, som blir Oslos 
største parsellhage. 

Regionstyret deltok med verve- og informasjonsstand på Vårtreff i Botanisk hage, 
på Rosedagen i Oslo Bymuseums park og på Grønn kursdag i Tøyenparken i regi av 
Studieforbundet natur og miljø. 

Sammen med Hageselskapet Akershus arrangerte vi for første gang «Inspirasjonsdag 
for alle som elsker hage» 9. mars på OsloMet, med forelesninger, workshops og salg 
av hageutstyr, knoller og løk. Sammen arrangerte vi også Vårmarked med plantesalg i 
juni. 

I september hadde vi familiedag på Geitmyra skolehager på Sagene, med aktivite-
ter for barn, salg av planter og mat. Et populært arrangement. Hagelagene har hatt 
hagelagsmøter, dugnader, plantebytte, kurs i beskjæring, turer og såing med barn på 
biblioteker i Oslo. Det gjørs en innsats i det offentlige rom med f.eks. ansvar for hager, 
skolehageprosjekter og beplantning. Alle er gode formidler av grønn kunnskap.

Årets hagelag: Furuset hagelag

Regionavdelingenes rapporter

Fra ”Barnas hjørne” under
Hagefestivalen på Dokka. 

Foto: Nordre Land hagelag

Tradisjonsrik familiedag på skole- 
hagen Geitmyra, Oslo september 2019



ROGALAND
Leder: Ole Geir Skjæveland 
Sekretær: Henry Tendenes
Aktive lokallag: 25
Medlemmer: 2279

Hageselskapet Rogaland har hatt et nytt aktivt år med stor deltakelse på de to 
fylkessamlingene, som gikk over to helger. Dette gir påfyll og inspirasjon for 
tillitsvalgte i lagene. Programmet varierer mellom grønne innslag og formelle bol-
ker, inkludert representantskapsmøte og organisasjonslære.  Det siste tilbys også 
lagene og våre regioner som en viktig del av vår organisasjon. 

Også i 2019 var Hageselskapet Rogaland arrangør av en busstur. Turen gikk til Sverige med 
mange flotte hagebesøk underveis, både i Norge og Sverige, og med svært gode tilbakemel-
dinger. 

Flere av styrets medlemmer og sekretær har også dette året vært ute i lagene med foredrag 
på medlemskvelder. Det er god og stor aktivitet i de fleste lagene i Rogaland, selv om aktivi-
teten i varierer. Den er svært god hos flere lag. Det har også dette året vært mange spen-
nende program og flere lag melder om svært godt oppmøte på møtene i hagelaget. Spesielt 
gledelig er det at enda flere lag nå har fått til flere program for barn. 

Økonomien i Hageselskapet Rogaland er god, spesielt siden Rogaland fylkeskommune 
bidrar med fylkeskulturmidler til organisasjonen. Medlemstallet er fortsatt svakt synkende.

Årets hagelag: Suldal hagelag

 

SOGN OG FJORDANE
Leder: Turid Bøyum
Sekretær: Nina M. Bøge
Aktive lokallag: 13
Medlemmer: 717

Sogn og Fjordane har hagelag med forskjellige aktivitetar, nokre meir aktive 
enn andre. Hovudaktiviteten i laga er hagevandring og medlemsmøter med 
forskjellige tema. I år har vi hatt turnear med Arild Sandven og Maria Berg 
Hestad. Vi prøver å fordele desse møta etter geografien, slik at flest mulig får 
dette med seg. 

Vi har mange lag som er aktive store deler av året, mange spennande aktivitetar. Lag som 
arrangerar årlig sommarfest i kommunen, der ein mellom anna får fram litt lokalhistorie og 
anna hagerelatert historie. 
Planteloppemarknad er også eit kjærkomme tilskudd for fleire lag, her blir det lagt ned my-
kje arbeid av mange,  gode støttespelarar. Felles dugnad ved omsorgsbustadar i kommunen 
er eit sosialt tiltak både for bebuarane og medlemane våre. Det blir rydda og planta blomster 
til mellom anna til 17. mai. Andre lag pyntar rundt i sentrum og ved musea. Samarbeid og 
felles dag på museum med fleire forskjellige andre lag er også ein årleg aktivitet. Nokre lag 
som har årleg sommarlotteri med flotte gevinstar, mellom anna hagemøblar handlaga av 
lokale møbelsnikkarar. 

Vi prøver oss også på felles turar, både hagelag og fylket saman, både rundt i eige fylke og til 
andre både fylke og land. Dette har vore populært i dei seinare åra, siste året var vi på besøk 
på sørsida av Sognefjorden, ein «stad» det ikkje er så vanleg å reise, «ukjent» terreng utan 
eigne lokallag. Vi var innom fleire stader, både hagar og hagesenter/planteutsal. Bussturar 
er sosialt. Fleire lag er også flinke med soppturar og ramsløkplukking med kurs og oppfyl-
ging med tillaging av mat. Laga er flinke med aktivitet og samarbeid på tvers av laga.
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Hageselskapet Gloppen vant  
prisen for årets stand under  

festivalen Matamål på Sandane. 
 August 2019

Foto:Jens Fremming Anderssen

Suldal hagelag får diplomet for årets 
hagelag av Ole Geir Skjæveland

Foto:Suldal hagelag



TRØNDELAG SØR
Leder: Dagfrid Enga Fenstad
Sekretær: Guri Ro
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 1116

Totalt har hagelagene dette året hatt 168 aktiviteter, fordelt på 
arrangement, hagevandringer, turer, studieringer og andre  
sammenkomster og tilstelninger. 

Markeder og planteloppemarkeder er blitt mer og mer populære. 
Fint å være synlig blant andre aktører. Mangfoldet er stort, og ikke minst varierende.  
For eksempel har tre hagelag satt poteter og konkurrerte om beste avling, utseende, og an-
tall. Stjernekveld ved Trondheim Astronomiske Forenings observatorium på Bratsberg  
er en spennende aktivitet. Pilfletting og støyping er andre eksempler. 

«Kortreist» er kommet for å bli i vår organisasjon, noe som bare er til det positive. Bokashi 
og selvdyrking av urter og grønnsaker er populære temaer som mange har lyst å lære mer 
om. Foredling av frukt, grønnsaker og bær er også veldig i tiden. Mange forskjellige og  
flinke foredragsholdere leies inn fordi alle ønsker og lære det «lille ekstra» til sitt eget 
praktiserende mål. Ikke minst skal Hageselskapet og hagelagene tenke miljø, og alltid ha en 
«grønn tanke». 

Regionstyret har avholdt fire styremøter og behandlet 17 saker. I tillegg en god del saker pr 
e-post. Representantskapsmøtet ble holdt på Voll 4H besøksgård på Moholt i Trondheim i 
mars. Regionstyret ga ut Hva Skjer 2019 som tilbud til alle sine medlemmer også dette året. 
Det ble sendt ut med første nummer av Norsk Hagetidend. Og velkommen til Hitra hagelag, 
nytt lag i 2019!

Årets hagelag: Ørland hagelag.

TELEMARK
Leder: May-Britt Strand
Sekretær: Ingunn Finvold
Aktive lokallag: 12
Medlemmer: 752

Hagelagene tilbyr mange ulike aktiviteter for både medlemmer og andre hageinteresserte. 
Det avholdes ulike typer hagemøter som tar for seg et vidt spekter av temaer, hvor man både 
får inspirasjon, ny kunnskap og hageglede. 

I tillegg inviteres man til å delta på kurs, studiesirkler, dugnader, plantebytter, turer, ha-
gefester, familiedager og mye mer. Lagene våre samarbeider også med andre lokale lag og 
foreninger som bondelag, bygdekvinnelag og husflidslag. 

Vi prøver å spre hageglede ved å engasjere barn til å være med på såing og planting, ved å 
plante og stelle bed på eldresenter og ved å ha egne bed i lokalmiljøene. Flere av lagene har 
også møter hvor de samarbeider med eller inviterer nabolagene til å delta. Regionstyret har 
avholdt 3 styremøter og behandlet 10 saker. Leder deltok på Hageselskapets representant-
skapsmøte i mai. 
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Tid for en liten kaffesup. Medbrakte 
pappbegre ble høflig avvist til fordel 

for porselenskopper med roser på. 
Foto: Ørland hagelag



 
TROMS
Leder: Liv Torunn Alvereng
Sekretær: Lisbeth Nergård
Aktive lag: 9
Medlemmer: 358

Hagelagene i Troms er en samling med aktive og positive personer i nærmiljøene. 
Aktiviteten i lagene har vært tradisjonell med vårmøter, plantebyttedager, pynting 
i offentlige rom, vedlikehold av sansehager, tradisjonshager og legatgraver,  
markvandringer og høstmøter. 

Fagtemaene har i år handlet mye om ulike former for kompostering, plantevalg 
tilpasset området der en bor, urtedyrking og grønnsakdyrking og bruken av disse. 

Regionstyret har avholdt 8 styremøter og behandlet 61 saker. Representant-
skapsmøtet ble avholdt i Tromsø. Fagtemaet var fjellplanter og tradisjonsplanter. 
Rammen var Botanisk hage i Tromsø, med en guidet tur i hagen. 22 deltakere fra 8 
hagelag var med på samlingen. 

Årets hagelag: Sørreisa hagelag. Det er en gjeng med damer som er 
utrolig kreative i lokalsamfunnet og som har det veldig sosialt. De ut-
nytter både hagen og naturen rundt.

 
VEST-AGDER
Leder: Wiggo Tårnes
Sekretær: Randi Grønsund
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 714

Hagelagene i Vest-Agder kan beskrives med to ord: positivitet og samarbeid. 

Lagene samarbeider om arrangement og organisering. Hagevandringer og felle-
sturer har hatt god deltakelse. Hagelagsstyrene har stor grønn kompetanse som 
gjenspeiler seg i lagenes mangfoldige arrangementer gjennom året. 

Hagelagene er gode bidragsytere på lokale festivaler o.l., og bruker anledningene 
godt til å spre hageglede. Plantebyttedager er en av aktivitetene der verving har høy 
prioritet. 

Årets hagelag: Songdalen hagelag. Et spennende lag med mange yngre 
medlemmer. De er flinke til å ta opp tidligere aktiviteter, og vil gjerne at 
barna deltar.
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Masse besøk og fletting av  
blomsterkranser i Tradisjons-

hagen på Fossmodagan.  
Foto: Målselv hagelag



Regionavdelingenes rapporter

VESTFOLD
Leder: Linda Louise Næss
Sekretær: Torill Wilskog
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 1150

Stor aktivitet i hagelagene med stor variasjon av temaer som f.eks. 
kjøkkenhage, grønnsaker, frukt, urter, likør og safter, fugler og 
innsekter, stauder, prydgress, bregner, roser, busker og trær, 
veksthus, dekorasjoner, permakultur, genmodifiserte organismer, 
genredigering av planter og økologisk dyrking. 
Det har også vært et tema at servering av passende matrett på 
møtene ut fra innholdet iforedraget, er nyttig. 

Det ble arrangert mange turer, både til Hagemessa, hagesentre, Bygdøy Kongsgård, til Alf 
Prøysens rike, Hagefestivalen på Dokka, Skreia, Sørlandet med Lundeberg planteskole 
som hovedattraksjon, i tillegg til en fantastisk tur til Polen. Turen gikk i august til Gdansk, 
Wroclaw og Warzawa. Turen var spesialdesignet for Hageselskapet Vestfold og kvaliteten var 
upåklagelig og helt fantastisk. 

Dugnader har vært organisert i mange lag, hvor erfaringer utveksles og nettverk bygges. 
Ennå har ingen av lokallagene i Vestfold tatt betalt for dugnadsarbeid, men det kan være en 
måte, i tillegg til loddsalg, for økonomien. 

Årets hagelag: Hageselskapet Horten og Omegn

ØSTFOLD
Leder: Per Espen Jahren
Sekretær: Bibbi Jahren
Aktive lokallag: 12
Medlemmer: 1291

Arrangementer i regionen: Tillitsvalgtsamling i Skiptvet med utdeling av  
programheftet Hva skjer 2019. Familiedag i Mossemarka i regi av Studie- 
forbundet natur og miljø Østfold og medlemsorganisasjonene. Tillitsvalgt-
samling på Roald Amundsens Minne på Torp. 

Regionstyret var representert ved Hageselskapets representantskapsmøte i 
mai og høstsamlingen for regionledere i oktober. Det er avholdt 4 styremøter 
og 34 saker er behandlet. 

Regionstyret opplevede tragiske tap da både leder og sekretær ble alvorlig 
syke og gikk bort med kort tids mellomrom helt i slutten av styreperioden. 

Omvisning på gartneriet på 
Bygdø Kongsgård med 

Marianne Leisner
September 2019

Foto: Sandefjord hagelag

Årets sommerblomster med urter, 
tomater og klatreplanter attåt hos 

Axel Wiig Blomsterforretning og 
Handelsgartneri. Mai 2019 

Foto: Mysen og Marker hagelag
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Styrets beretning 2019 
 
Det norske hageselskap, stiftet 1884, er en av landets eldste medlemsbaserte, frivillige organisasjoner 
med aktiviteter over hele landet. Hageselskapet har 19 regionavdelinger og 255 aktive lokale hagelag. 
Hageselskapets formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne 
omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Representantskapet, 
som er organisasjonens øverste organ og møtes annet hvert år.  
 
Hageselskapet setter stor pris på HM Dronningen som organisasjonens høye beskytter.  
 
VIRKSOMHET 
Hageselskapets aktiviteter er gjennomført i henhold til representantskapets vedtatte strategiske føringer 
2015–2019 og landsstyrets vedtatte virksomhetsplan 2019. Hageselskapet er utgiver av landets største 
hageblad, Norsk Hagetidend, som sendes til alle medlemmer og selges i løssalg. 
 
I 2019 har Hageselskapet gjennom samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner, engasjert 
seg i temaer som plantehelse, fremmede uønskede arter, pollinerende insekter, balkongdyrking og 
utfasing av torv.  
 
Høsten 2019 ble det gjennomført en stor spørreundersøkelse blant befolkningen, medlemmer og 
tillitsvalgte. Formålet var å undersøke medlemstilfredshet og kartlegge potensialet for medlemsvekst. 
Administrasjonen vil bruke dette som grunnlag for markedsføring overfor potensielle målgrupper i 
2020. 
 
Liv Todnem er utnevnt til æresmedlem i Hageselskapet.  
Evelyn Haugland og Mariann Strømdal er tildelt Hageselskapets hederstegn med diplom. 
Vestnes hagelag i Møre og Romsdal ble utnevnt til Årets hagelag. 
Anne-Lise R. Arntsen og Ottersøy og omegn hagelag er tildelt Hageselskapets Hagekulturpris. 
 
MEDLEMSUTVIKLING 
De fleste medlemmene er tilknyttet ett av våre lokale hagelag. Per 31.12.2019 hadde vi 21 466 
medlemmer, en tilbakegang på 517 medlemmer fra året før. I 2019 fikk vi 2872 nye medlemmer, mot 
2315 nye medlemmer i 2018. Antall medlemmer er svakt synkende, men tendensen er utflating av 
nedgangen. Antall innmeldinger er økende. Administrasjonen har gjennomført flere vellykkede 
vervekampanjer, og hagelagene og medlemmer er ivrige ververe. Verving vil fortsette å være en 
prioritert aktivitet for å sikre det framtidige inntektsgrunnlaget. 
 
ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2019 viser et årsresultat på -208 837 kroner, som dekkes av egenkapitalen. I 2019 
ble prinsippet for innkreving av medlemskontingent endret fra fast forfallsdato til løpende forfall. 
198 000 kroner er periodisert til 2020, noe som utgjør en vesentlig del av underskuddet. Egenkapitalen 
utgjør etter dette 2 553 412 kroner, som er 30,36 prosent av samlet egenkapital og gjeld. Utestående 
kundefordringer ligger på et akseptabelt nivå. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
virksomheten i 2019.  
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Hageselskapets inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, som utgjør 80 prosent av 
inntektene. I tillegg kommer annonseinntekter fra Norsk Hagetidend og grunnstøtte fra Landbruks- og 
matdepartementet. Andre inntekter utgjør 6 prosent, halvparten av disse er momskompensasjon.  
 
Landbruks- og matdepartementet har varslet en gjennomgang av støtten til organisasjoner fra 2021. 
Omleggingen vil bli sett i lys av regjeringens frivillighetserklæring. Hageselskapet bør være forberedt 
på endringer i grunnstøtteordningen. Samtidig legges det politiske føringer og geografiske 
begrensninger på tilgjengelige prosjektmidler fra staten. Støtte til prosjekter vil uansett ikke kunne 
dekke faste driftskostnader i organisasjonen. 
 
Hanne-Katrin Uvholt fra Christiania revisjon er valgt til Hageselskapets revisor i perioden 2019–2021.  
 
Likviditeten har gjennom hele året vært god, og i samsvar med regnskapsloven bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
STYRET OG ADMINISTRASJONEN 
Landsstyret har etter valget i 2019 bestått av 6 kvinner og 2 menn. Styret bestreber seg på å få en 
jevnere kjønnsfordeling. Det er avholdt 9 styremøter, hvorav 3 via e-post, og 83 saker er behandlet. 
 
Administrasjonen holder til i leide lokaler i Sandstuveien 60 A i Oslo. Styret ønsker å legge forholdene 
til rette for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for generalsekretæren og administrasjonen. Det 
har ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen. Hageselskapet har som mål å være en 
arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Administrasjonen hadde 7,63 årsverk i 
2019. Sykefraværet var på 0,74 prosent.  
 
Etter styrets oppfatning forurenser ikke organisasjonen det ytre miljø. 

 
 

Oslo, 16.03.2019 
 
 
 
 
Dordi Anne Hyldbakk   Odd A. Westersjø  Wiggo Tårnes 
Styreleder    Nestleder   Styremedlem 
 
 
 
Kari Helle Vik    Trine Rydeng   Grethe Sjøberg Hernes 
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
Bente Hognestad   Jorunn Amdal  
Styremedlem    Ansattes representant  
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Årsregnskap 
Foretaksnummer 874449202

Det Norske Hageselskap

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 1 745 358 1 656 619
Tilskudd 2 1 604 457 1 615 150
Annen driftsinntekt 2 12 439 733 11 889 763
Sum driftsinntekter 15 789 548 15 161 532
Driftskostnader
Varekostnad 3 4 002 785 3 841 433
Lønnskostnad 4 6 299 220 6 388 496
Avskrivning på varige driftsmidler 5 18 175 226 062
Annen driftskostnad 5 758 126 5 223 358
Sum driftskostnader 16 078 306 15 679 350
DRIFTSRESULTAT (288 758) (517 818)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 80 543 67 846
Annen finansinntekt 0 288
Sum finansinntekter 80 543 68 134
Finanskostnader
Annen rentekostnad 573 8 221
Annen finanskostnad 48 0
Sum finanskostnader 622 8 221
NETTO FINANSPOSTER 79 921 59 913

ÅRSRESULTAT (208 837) (457 905)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 10 (208 837) (457 905)
SUM OVERF. OG DISP. (208 837) (457 905)

Årsregnskap for Det Norske Hageselskap Organisasjonsnr. 874449202



Årsregnskap
Det Norske Hageselskap

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 5 0 18 175
Sum varige driftsmidler 0 18 175
SUM ANLEGGSMIDLER 0 18 175

OMLØPSMIDLER
Varer 3 237 416 49 738
Sum varer 237 416 49 738
Fordringer
Kundefordringer 6 28 856 43 057
Andre kortsiktige fordringer 7 290 099 365 232
Sum fordringer 318 955 408 289
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 7 852 359 7 802 360
SUM OMLØPSMIDLER 8 408 730 8 260 388
SUM EIENDELER 8 408 730 8 278 563

Årsregnskap for Det Norske Hageselskap Organisasjonsnr. 874449202
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