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Koronaåret 2020 har vist hvor sårbare vi er. En pandemi kan få 
store følger for produksjon og transport av matvarer. Å sikre mat- 
produksjon hører inn under regjeringens beredskapsplaner. 

Hageselskapet har gjennom hele vår 136-årige historie formidlet 
verdifull allmennkunnskap om dyrking til eget bord. Vekstforhold 
og herdighetssoner, rett plante på rett sted, jord og kompost,  
gjødsel og beskjæring – kunnskap er nøkkelen til suksess, men de 
fleste må selv prøve og feile noen ganger for å bygge erfaring om 
hva som trives og vokser i egen hage. 

I stedet for å dra til utlandet, brukte mange mer tid i hagen. Å være 
selvforsynt kan gi trygghet når man føler seg sårbar i unntaks- 
tilstanden som pandemien har satt oss i. Men det viktigste for man-
ge er gleden ved å få det til å spire og gro. Gevinsten er mestrings-
følelse, bedre helse, vissheten om opphavet til egne råvarer uten 
bruk av plantevernmidler og tilfredsheten ved å sette på bordet 
det du selv har dyrket fram. Ekstrapremien er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp når man unngår å kjøpe frukt og grønnsaker som 
er transportert langveisfra. Selvdyrking gir også større bevissthet 
om hva som er sesongens grøde. Kanskje er det ikke lenger like 
naturlig å velge langreist asparges og jordbær midtvinters når du 
er i butikken? 

Våre 1500 tillitsvalgte i regioner og hagelag er viktige ambassa- 
dører for å formidle den grønne kunnskapen og hagegleden vi som 
organisasjon besitter. De er viktige inspirasjonskilder i møte med 
andre i nærmiljøet og bidrar til å opprettholde dugnadsånden i 
lokalsamfunnet. På tross av strenge smittevernrestriksjoner har 
mange hagelag vist stor oppfinnsomhet i å opprettholde et tilbud 
og holde kontakten med medlemmer og andre med hageinteresse. 
De hev seg rundt og tok et stort skritt inn i digitale sfæren. På nettet 
kunne man følge foredrag, handle på planteloppemarkedet, dele 
bilder fra hagen og utveksle erfaringer i snakkegrupper. Noen lagde 
også egne hagepodkaster og filmer. 

Norsk Hagetidend har en klar posisjon som landets største hage-
magasin med innhold spesielt tilrettelagt for norske forhold. I 2020 
er sideomfanget økt, og sammen med hagestoff på hjemmesiden, 
innholdsrike nyhetsbrev og videoklipp, når vi bredt ut med folke-
opplysning, kunnskap og inspirasjon til å dyrke selv. 

I løpet av fjoråret deltok administrasjonen i ulike fora, som plan- 
leggingskomiteen for FNs plantehelseår 2020 og et nordisk sam-
arbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark om 
utveksling av informasjon om fremmede skadelige arter. Antall 
henvendelser fra medier som ønsker våre faglige grønne råd til  
reportasjer om hagestell og dyrking øker. 

Vi opplever en økende medlemstilstrømning. Det styrker grunn-
laget for å videreføre vårt samfunnsoppdrag som faglig pålitelig 
leverandør av hagekunnskap og inspirasjon, tuftet på vår formål-
sparagraf om å formidle hageglede, at hageaktiviteten må være 
bærekraftig og at hagearbeid er bra for folkehelsen. 

Da Det norske hageselskap ble stiftet i 1884 var mottoet «Dyrk  
verdifulle vekster!» Gjennom denne allmenngyldige oppfordringen 
ønsker vi fortsatt å inspirere til matauk, til glede og nytte for en 
selv, for egen helse og klodens velvære. For på den måten å nå vår 
visjon i moderne tid: Bedre livskvalitet med grønne opplevelser!

Tron Hirsti 
Generalsekretær 

Dyrking er      
     beredskap



Hageselskapet  

Hageselskapet fastslår: 

Bedre livskvalitet  
med grønne opplevelser

Det norske hageselskap (grunnlagt 1884) er en landsomfattende, frittstående og ideell  
kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle.

Organisasjonen består av 270 hagelag landet over, hvorav 240 er aktive med eget styre, 1500 
tillitsvalgte, 22 000 medlemmer, 19 regionavdelinger og administrasjon med 8 ansatte i Oslo.

Hageselskapet arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Vårt formål er å 
fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers  
positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være 
den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hage- 
interesserte i Norge. 

Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse, hage, fellesareal i boligområder og 
offentlige anlegg, til store kulturlandskap.

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 vitenskapelig arbeid, har gjort seg 
fortjent til hedersbevisningen.

Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antall 
æresmedlemmer kan ikke være høyere enn 20.

Det norske hageselskap har følgende æres- 
medlemmer:

Eli Kjær
Mari Kollandsrud
May Sandved
Egil Hansen
Liv Todnem

Kongelig beskytterskap
H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps
høye beskytter.



Strategisk forum plantehelse 
Mattilsynet er arrangør av forumet, med deltakere fra bran-
sjen, forskningsmiljøer, myndigheter og organisasjoner. Tema 
på møtet i oktober 2020 var utfordringer i 2021, arbeidet med 
regelverket for import, innspill fra deltakerne og regjeringens nye 
tiltaksplan mot fremmede organismer. Karen Jordal deltok.

Pollinerende insekter 
Deltakelse på webinaret «Promoting pollinators – learning from 
each other in northern Europe» i regi av organisasjonen La 
Humla Suse. Jens Fremming Anderssen og Karen Jordal var blant 
200 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland. 
Temaer var tilstanden for pollinatorer i alle landene og hvilke 
tiltak som er satt i verk.

Forskningsprosjekt om  
risikohåndtering ved planteimport 
Hageselskapet er invitert til å sitte i brukergruppen for Nibios 
forskningsprosjekt «Risikohåndtering ved import av planter og 
frø: bedre metoder for å hindre introduksjon og spredning av 
fremmede sykdomsorganismer». Prosjektet skal gå fram til 2024. 
Karen Jordal deltar i brukergruppen, som hadde sitt første møte 
i november. Les mer om prosjektet: https://www.nibio.no/pro-
sjekter/risikohandtering-ved-import-av-planter-og-fro

FNs internasjonale plantehelseår 2020 
Hageselskapet satt i den norske planleggingskomiteen sammen 
med NIBIO, Matilsynet, Norsk landbruksrådgivning og Gartner-
forbundet, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet 
(LMD). Åpningsarrangementet som skulle ha vært i april, ble på 
grunn av koronasituasjonen omgjort til en markering 1. septem-
ber. Innledningen ble holdt av landbruks- og matminister Olaug 
Bollestad, med videre innlegg fra organisasjonene i planleg-
gingskomiteen, i tillegg til Norad og Bondelaget. Hageselska-
pets innlegg ble holdt av generalsekretæren. Markeringen ble 
streamet og ligger tilgjengelig på YouTube. Hageselskapet hadde 
et debattinnlegg om plantehelse og import av planter i jord i 
Dagsavisen, Rogalands Avis, og en lengre artikkel i bransjebladet 
Gartneryrket. Dessuten var Hageselskapet avsender i en kronikk 
i Nationen, sammen med resten av planleggingskomiteen for 
plantehelseåret.

Nordisk samarbeid om fremmede planter 
Deltakere: Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) i Sverige, 
Haveselskabet i Danmark og Det norske hageselskap. 

Prosjektet fikk støtte fra Nordisk ministerråd. Prosjektet re-
sulterte blant annet i en tilstandsrapport, som distribueres til 
myndigheter, forskningsmiljøer og organisasjoner. Det skal også 
produseres informasjonsmateriell om flere planter på forbuds-
lista, blant andre de som omfattes av forbudet fra 2021. Det 
ble også trykket syv vakre postkort med nyttig informasjon til 
hageeiere om forbudte planter, håndtering av og alternativer til 
disse. Kortene sendes til alle medlemmer sammen med Norsk 
Hagetidend våren 2021. Det er søkt om midler til å videreføre 
prosjektet i 2021. 

1000 åpner hager 
Det var knyttet stor usikkerhet rundt koronasituasjonen og 
private arrangementer. Helt opp til arrangementsdatoen var det 
ulovlig å samle mer enn 20 personer i private sammenhenger. 
Dette ble økt til 50 i siste liten. I alt 139 hager var påmeldt. På 
tross av regnvær over store deler av landet, var folk fornøyde 
med hagebesøkene. Det var færre, men ut fra tilbakemeldingene 
mer dedikerte hageverter i år. Over 60 prosent hadde mellom 6 
og 35 besøkende, mens 28 prosent har flere enn 45 gjester. Og 84 
prosent melder om hovedsakelig ukjente besøkende. 56 prosent 
åpnet hagen for første gang, mens 72 prosent gjerne vil gjøre det 
igjen.

Hageselskapet holdt foredrag om kjøkken-
hage på balkongen på Deichman Bibliotek 
på Grünerløkka i mars, og lokalet var fylt til 
siste ståplass. Alle som kom for å høre om 
hvordan man lykkes med grønnsaksdyrking 
på balkongen slapp dessverre ikke inn. 

Hageselskapet fikk mange nye, unge 
medlemmer denne ettermiddagen, som 
tilfredse gikk hjem med nyervervet potet-
bøtte med settepoteter og Hageselskapets 
bok «Hage på balkongen». To dager senere 
stengte pandemien ned hovedstaden.

Balkonghager populært



Faste aktiviteter og tilbud

Norsk Hagetidend fornyet seg
Hagetidend er landets største hagemagasin for norske forhold og et av landets 
eldste magasiner som fremdeles gis ut, med sine 136 års fartstid. I 2020 var 
tiden inne for en liten omlegging. Bladet økte størrelsen noe, flere av utgavene 
økte sideantallet og det ble gjort en designomlegging som ble vel mottatt av 
leserne.

Hagetidend leverer hageinspirasjon, -kunnskap og hageglede til alle medlem-
mer og finnes også i løssalg i enkelte matbutikk-kjeder og kiosker. Magasinet 
favner hele skalaen fra å dyrke blomsterflor, til frukt, bær og grønnsaker. Sist-
nevnte øker stadig i popularitet, og det finnes en kjøkkenhage i stadig flere 
hager, på terrasser og balkonger. 

Hagetidend skal være et tilbud til alle leserne, enten de er erfarne hagefolk 
eller ivrige nybegynnere. Magasinet er et populært annonseorgan for en rekke 
av landets små og store hageaktører. 

Årets mest populære forside, ifølge en   
avstemning blant Hagetidends lesere



Hva skjer 2020
er regionavdelingenes årsprogram og kom ut i 9 
av Hageselskapets regioner. Her presenterer re-
gionens hagelag sine aktivitetsplaner for året, 
sammen med annet grønt lesestoff. Bladet sendes 
til egne medlemmer og benyttes som markeds- 
føring 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 Hage- 
hjelpen besvarer de hagespørsmål på e-post fra 
medlemmene gjennom hele året.

Det er ingen begrensninger på hvor mange spørs-
mål det enkelte medlem kan stille. Svært mange 
sender også bilder med sine spørsmål, og et utvalg 
av spørsmål og svar, med allmenn informasjons-
verdi, gjengis i hver utgave av Norsk Hagetidend. 
Bruk av fagekspertene har økt markant, med 863 
henvendelser i 2020, mot 614 i 2019.

Hageselskapet.no
Her finner man mye fagstoff, grundige artikler, in-
struktive filmsnutter, nyhetsstoff med mer. Det er 
også et viktig organisatorisk verktøy for organisa-
sjonen gjennom internsiden Bakhagen, en kommu-
nikasjonskanal for våre tillitsvalgte. Alle region- 
avdelingene og de lokale hagelagene har også egne 
sider de selv administrerer, hvor de kommuniserer 
med egne medlemmer og omverdenen.

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

Sosiale medier
Hageselskapet er svært aktivt i sosiale medier.
På YouTube legger vi ut egenproduserte, nytti-
ge filmsnutter om ulike hageaktiviteter. Mange av  
filmene har vært sett tusenvis av ganger – filmen 
om beskjæring av epletrær er sett over 70 000 
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 hagelag.
Her annonseres aktiviteter og tilbud – og det rap-
porteres fra ulike aktiviteter. Spørsmål stilles og be-
svares, og aktive følgere deler bilder og synspunk-
ter med Hageselskapet. Facebook og Instagram er 
også tatt i bruk som viktig markedsføringskanal for 
organisasjonen. Enkeltmedlemmer og andre inter-
esserte deler innlegg fra oss via egne profiler og
bidrar til å spre våre ulike budskap.
Hovedformålet med deltakelsen på de ulike platt-
formene er å legge til rette for dialog, gjøre Hage-
selskapet synlig, formidle våre mål, bekjentgjøre 
viktig målsettinger og vårt omfattende tilbud til 
medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Nyhetsbrev
Sendes ut månedlig til alle medlemmer og andre 
som har meldt sin interesse. Nyhetsbrevene har 
både dyrkingstips, hagerelaterte nyheter og nytt 
fra organisasjonen som f.eks nye medlemsfordeler.

I tillegg sender vi ut nyhetsbrev eklsklusivt til våre 
tillitsvalgte når det er behov for det. 
  
Medlemsfordeler
er en viktig del av medlemskapet for mange av 
våre medlemmer. Hageselskapet tilbyr en en rekke  
rabattordninger på hageredskaper/-utstyr og ulike 
hagetjenester.

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen



Prosjekter

Signalsak 2020 – 
Summende hager
Summende hager skal skape engasjement og på nytt bli en  
folkebevegelse som setter den enkelte hageeier i stand til å 
foreta enkle grep for å hjelpe våre pollinerende insekter. 

Hjemmesiden summendehager.no og facebookgruppen er begge 
relansert med oppdatert stoff.
Nye brosjyrer er trykket opp og faste spalter i Hagetidend gjennom 
hele året presenterer faglig innhold og inspirasjon. 



Påskjønnelser

De har mange aktiviteter i Vestre Toten og er ikke 
redde for å satse stort – også i disse koronatider.  
Dette har blant annet ført til at medlemstallet har 
økt fra rundt 70 til ca. 85.  

Under Hageselskapets høstmøte fikk  leder Ingvild 
Nygård og styremedlem Gunn Elin Børthus diplom 
og sjekk, samt hyggelige ord fra Hageselskapets 
styreleder Dordi Anne Hyldbakk.

Vestre Toten hagelag er
Årets hagelag 2020

Billes legat

Sunket geodetisk drivhus for 
varmekrevende stauder i  
nordisk klima
Øivind Binde har i en rekke år vært interessert i 
å finne ut hvordan man kan dyrke varme- 
krevende planter her til lands.  
 
Med sin interesse for kompostering har Binde 
utviklet en egen metode, som han kaller  
Stabilisert Mikrobiell Vermikompost (SMV-
kompost). Målet er å formidle til andre hvor-
dan man kan optimalisere dyrkeforholdene til 
en rekke ulike spennende urter, planter, trær 
og blomster.

Binde har startet enkeltmannsforetaket Perma-
senteret og kjøpt en eiendom i Snåsa sentrum 
til dette formålet. Arbeidet med å bygge opp 
en demonstrasjonshage ble påbegynt i 2019. 
Permasenteret søker midler til å sette opp 
drivhuset.

Tildeling: Kr 50 000,-

Humle til norsk øl
Søker: Carl Stiegler, Søndre Torsnes gård

I 2018 hadde Borg Bryggeri, sammen med 
Guldkorn – smak på Østfold, en konkurranse 
for å finne den humlen som kunne fungerte 
best som smakshumle i øl. Nettopp for å  
kunne lage et helnorsk øl.

Blant 21 humler samlet inn fra gårder og hager 
i Østfold, og påfølgende brygging av en test-
batch i mikrobryggeriet hos Borg, viste det seg 
at humle fra Søndre Torsnes gård var den som 
var best egnet til å gå videre med. Humlen er i 
dag viltvoksende på gården.

Gården ønsker nå å ta vare på denne humlen, 
slik at den kan plantes ut hos Borg, på gården, 
og på sikt hos et par andre gårder.

Tildeling: Kr 50 000,-

To tildelinger av Billes legat:



Regionavdelingenes  
rapporter

AGDER
Leder: Wiggo Tårnes
Sekretær: Randi Grønsund
Aktive lokallag: 13 
Medlemmer: 1082

Hagelagene har i år vært rammet av covid-19, som 
resten av landet. På grunn av det, har de ikke hatt 
mulighet å utføre alle aktivitetene som planlagt.  
Men hagevandringer og planteloppemarkeder har 
vært gjennomført, etter smittevern-regler. Her har 
det vært delt hageglede, og verving er som alltid 
et tema. Et stort savn å ikke kunne møtes på vanlig 
måte.

AKERSHUS
Leder/sekretær:  
Bente Hognestad
Aktive lokallag: 18
Medlemmer: 2870

Dette har vært annerledesåret. Alt ble stengt 
ned pga. covid-19, og det har vært store lokale 
forskjeller for lagene i forhold til hva de har 
fått lov til å arrangere. Noen lag stengte derfor 
mer eller mindre ned nesten alt i 2020, mens 
andre har hatt fokus på uteaktiviteter og små 
studiesirkler. Atter andre har hatt små lommer 
der det har vært lov å arrangere, og har snudd 
seg raskt og fått til litt av hvert.  Så det har vært 
både temamøter, hagevandringer, planteloppe-
markeder, hagevandringer og turer, men færre 
enn det pleier å bli arrangert. 

Hageselskapet Akershus arrangerte i 2020 Lør-
dagssamling der 14 lag var representert med 32 
deltagere. Vårmarked på Geitmyra i samarbeid 
med Hageselskapet Oslo ble også avholdt, men 
i mindre skala rettet mot parsellantene på Geit-

myra, med plantesalg. Fjorårets nyskapning, 
Inspirasjonsdag – for deg som liker hage, ble 
gjentatt.  Hageselskapet Oslo og Hageselskapet 
Akershus arrangerte inspirasjonsdag på Oslo 
Met for alle interesserte. Vi hadde tre felles 
foredrag, og fire workshops der en kunne velge 
å delta på to av dem. Det ble igjen en særs 
vellykket dag med 132 deltagere, som ga gode 
tilbakemeldinger. Regionmøter ble holdt i de 
3 regionene og 13 lag deltok med 17 deltagere. 
Det ble gode diskusjoner rundt gode temaer, 
som Hageselskapet Akershus har jobbet og job-
ber videre med. Representantskapsmøtet ble 
holdt 19 november, med Rælingen hagelag som 
teknisk arrangør, og 10 lag var representert 
med 18 delegater. Styret jobber godt sammen, 
og det ble avholdt 6 styremøter der 26 saker 
ble behandlet, i tillegg til planleggingen av ak-
tivitetene. Men selvfølgelig var det også i styret 
færre saker pga. covid-19. 

Årets hagelag: Ski Hagelag



Regionavdelingenes  
rapporter

BUSKERUD
Leder: Anne Bjørg Rian
Sekretær: Kristin Morseth
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 1196

Regionen har hatt en liten medlemsøkning i 2020. 
Det har vært et år med lite fysisk aktivitet grunnet 
nedstengning pga. covid-19-pandemien deler av 
året. Noen møter ble gjennomført som planlagt 
tidlig på året. Men – flere lag har vært oppfinn-
somme og funnet på alternative aktiviteter under 
nedstengningen. Her skal nevnes Kongsberg hage-
lag, som har hatt både digitale møter og drive-in 
planteauksjon. 

Laget har hatt en stor medlemsøkning – også yngre 
– antakelig takket være at de er svært aktive på 
både Facebook og Instagram. Laget er av regionen 
foreslått til årets hagelag. 

Flere lag samarbeider også om aktiviteter, blant 
andre Drammen og Konnerud Strømsgodset, som 
etter invitasjon fra Drammen kommune deltok på 
opparbeidelse av Strømsøhagen – et tilbud for 
beboere i nærheten til å dyrke egne grønnsaker i 
pallekarmer og til sosial samling. 

Flere lag er veldig aktive med bekjempelse av 
brunsnegler, blant andre Sigdal og Eggedal, som 
har prøvd å få med kommunen på dette. Regionen 
har egen tilskuddsordning til lokallagene. Ingen 
søknader i år. Det oppfordres sterkt til å søke.  
Spesielt har det blitt snakket mye om å søke pen-
ger til nettbaserte løsninger. 

Årsmøtet i regionen ble holdt på Teams og var 
svært vellykket med god deltagelse, selv om alle 
vel kunne tenke seg å møtes fysisk som før. Sty-
remøter i regionen har også vært gjennomført på 
Teams.

Programhåndboka Hva skjer ble utgitt.

FINNMARK
Leder: Solfrid Skoglund
Sekretær: Sigmund Hansen
Aktive lokallag: 3
Medlemmer: 139

I Finnmark er det nå kun 3 aktive lag, og det er Alta, 
Kjøllefjord og Lakselv. 

Lagene har faste årlige aktiviteter, som hage-
vandringer, og noen har dugnader ved offentlige 
bygg. Lagene arrangerer grønn dag/hagedag, og 
her selges egenproduserte stauder og sommer-
blomster og andre produkter samt kaffe og noe å 
bite i. 
Koronasituasjonen i landet bidro til noe lavere  
aktivitet, og flere arrangement utgikk. Men til tross 
for pandemien arrangerte lagene noen temakvelder 
med forskjellig innhold, her nevnes blant annet, 
visning av hagebilder, priklingbytte og frøbytte. 

I Alta deltok det hager i 1000 åpne hager-arrange-
mentet. Forrige representantskapsmøte var i 2019, 
det neste blir høsten 2021. 



Regionavdelingenes  
rapporter

HEDMARK
Leder: Margrete Leikåsen
Sekretær: Per Spangen
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 851 

Regionsamlingen i Elverum hadde 22 delltakere 
og temaet var «Organisasjonsarbeid og nettbruk», 
med kursholder fra Hageselskapets administrasjon. 
Vårseminaret på Myklegard i mars ble dessverre 
avlyst pga. koronasituasjonen. 

1000 åpne hager ble arrangert søndag 28.juni. 
Flere medlemmer hadde åpen hage, og det kunne 
meldes om godt besøk tross vekslende vær denne 
dagen. 

I september var det idé- og planleggingsmøte på 
Myklegard med 14 deltakere. Deltakerne delte tips 
om aktiviteter gjennom hagesesongen, og det ble 
vist en presentasjon med innsendte bilder av plan-
ter og hager fra medlemmer i Hedmark. 

2020 har vært et spesielt og annerledes år for 
alle medlemmer, lokallag og regionstyret. Lokal-
lagene planla gode og innholdsrike arrangementer 
i 2020. Dessverre ble mange av disse avlyst, og 
lokallagene mistet muligheter til medlemsverving 
og inntekter. 

Et meget gledelig innslag i 2020 har vært at 
Elverum hagelag ble tildelt Elverum Rotaryklubbs 
samfunnspris 2020 for sitt mangeårige virke med 
aktiviteter og pynting i lokalsamfunnet. 

Nordre Ringsaker hagelag hadde 30-årsjubileum i 
2020. 

Vi ser at flere lokallag sliter med å fylle styreverv 
i lagene, og at det på flere arrangement kommer 
få tilhørere og deltakere selv om temaer rundt 
om er både gode og interessante. Regionstyret 
deltar gjerne på lokallagenes arrangementer ute i 
distriktene. 

HORDALAND
Leder: Anne K. Irgens 
Sekretær: Tonje E. Bargård
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 1958

2020 har vært et spesielt år. Det har ikke blitt så 
mange arrangementer som det skulle være, på 
grunn av covid-19-pandemien. Foredragsturneen 
med Claus Dalby ble utsatt, møter og seminarer 
avlyst, utsatt og amputert. 

Styret har hatt fem styremøter og behandlet 54 
saker. Representantskapsmøtet ble utsatt til 
juni. Inspirasjonsseminaret ble avholdt i oktober 
i Alversund. Det ble et amputert seminar grunnet 
pandemien, med 17 deltakere fra 5 lag, i tillegg til 
regionstyret. 

Programårboken Hva skjer ble trykket i 3500 
eksemplarer. På forsommeren i 2020 var vi med 
på prosjektet #Generasjonstrær i samarbeid med 
Bergen kommune, der det ble delt ut epletrær til 
beboere i sykehjem og i omsorgsboliger.

Årets hagelag: Askøy hagelag
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NORDLAND
Leder/sekretær:  
Arne Grimstad Blyseth
Aktive lokallag: 10
Medlemmer: 928

Hageselskapet Nordland ga ut programårboken 
Hva skjer i 2020. En del aktiviteter har vært  
gjennomført på tross av koronasituasjonen.  
 
Hagebesøk/-vandringer og andre aktiviteter 
utendørs har vært lettere å gjennomføre. Årsmøter 
i hagelagene er blitt utsatt, og usikkerheten rundt 
varigheten på pandemien har bidratt til færre 
planlagte arrangement for 2021. 

Det er avholdt ett styremøte over Skype. Leder 
har videreformidlet informasjon om hagelagsak-
tiviteter til Norsk Hagetidend, og rapportert til 
Hageselskapet i henhold til årsplan. 

Årets hagelag: Tverlandet hagelag 

MØRE OG ROMSDAL
Leder: Svein Kongshaug
Sekretær: Trygve Brunvoll
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 1174

Styret valgte å ikke avholde representantskaps-
møte i 2020, og styrets medlemmer sa seg villig til 
å sitte et år på «overtid». 

Det er behandlet 75 saker og av de kan nevnes 
arbeid inn mot inaktive lag og planlegging av fore-
dragsturné. Ett nytt lag ble stiftet i fylket og total 
medlemsøkning var på 21 medlemmer. Syv lokallag 
valgte å ikke holde årsmøte i 2020 og aktiviteten i 
de lagene var på et lavt nivå. Men trass i covid-19, 
har mange lag hatt god aktivitet. 

De fleste har hatt flere hagevandringer, og mange 
medlemsmøter er blitt holdt med smittevern på 
plass. Dugnader er gjennomført i sansehager 
og det offentlige rom. Det har vært gjennomført 
såkvelder, kurs i beskjæring av tre og busker, samt 
kurs i poding av epletrær.  Stell og gjødsling har 
også vært tema i flere av lagene. Planteloppemar-
kedene har blitt avholdt flere steder og dette er en 
god inntektskilde for lagene.

Ett lag har utmerket seg med å holde møter på 
Zoom, www.hagepraten.no. Det tok en stund før 
en fikk engasjert folk til å være med på dette, men 
etter hvert har oppslutningen økt. 

Et samarbeid med Hageselskapet Trøndelag Nord 
har gitt et større tilbud på temaer. Regionens fa-
cebookside er godt besøkt, og det kommer stadig 
til nye medlemmer. De fleste lokallagene har egne 
facebooksider og flere av de brukes flittig, både til 
informasjon om møter og deling av annen hagere-
latert info.

Årets hagelag: Hustadvika hagelag.



OSLO
Leder: Frøydis Helene Hauge 
Sekretær: Grete Høie
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 1613

Hageselskapet Oslo gjennomførte inspirasjonsdag i mars på 
Oslo Met  
i samarbeid med Hageselskapet Akershus. 

I juni hadde vi plantesalg på Geitmyra skolehager, også i sam-
arbeid med Akershus. Alle andre arrangementer vi vanligvis 
har deltatt på eller arrangert, ble avlyst. Det gjelder vårtreff i 
Botanisk hage, Rose- 
dagen og familiedag på Geitmyra. 

Vi fikk gjennomført representantskapsmøtet på e-post i no-
vember. To hagelag har ikke hatt aktivitet i 2020. 

For noen av de andre lagene har det vært mulig å ha årsmø-
te, for andre ikke. De fleste lag har hatt dugnader der de har 
egen tomt eller steller hager i det offentlige rom.

Regionavdelingenes  
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OPPLAND
Leder: Aud Berit Fjordheim 
Sekretær:  
Brynhildur Thordisar Engen
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 854

Det har vært avholdt fem styremøter, tre av dem 
på Teams. 

Ved periodens utgang var det samme antall med-
lemmer som forrige periode.

2020 ble et utfordrende år for mange pga. 
covid-19-pandemien. Det har vært vanskelig å 
gjennomføre aktiviteter både for regionen og de 
lokale hagelagene. Hagefestivalen på Dokka, turer 
og hagevandringer ble avlyst. 

Representantskapsmøtet ble holdt i november på  
Hovdetun Vandrehjem i Gjøvik. Etter møtet var 
det temamøte om pollinerende insekter. 

Evelyn Haugland fra Jevnaker hagelag ble tildelt 
Hageselskapets hederstegn med diplom. 1000 
åpne hager ble gjennomført søndag 28. juni. 
Inspirasjonsmøte i september med representanter 
fra fem lokallag, som møttes på Hoff Gjestgiveri 
og delte erfaringer og diskuterte ulike temaer 
vedrørende styrearbeid i lokale hagelag. Hagesel-
skapet Oppland har tilfredsstillende økonomi. 

Årets hagelag. Vestre Toten
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SOGN OG FJORDANE
Leder: Turid Bøyum
Sekretær: Nina M. Bøge
Aktive lokallag: 13
Medlemmer: 676

Aktiviteten i regionen har vore merka av covid-19- 
pandemien. Nokre lag har fått arrangert møter i mindre 
skala enn vanleg. Aktiviteten varierar frå lag til lag. 

Vi har hatt tema møter med div. foredragsholdarar. 
Representantskapsmøtet blei halde på Eid, med mykje 
bra program og stor oppslutning frå laga. Vi hadde 
besøk av Maria Berg Hestad som drog mange tilhøy-
rarar. Vi hadde også besøk av Helene Roussel som er 
hagearkitekt med foredrag om tema hage. Det var også 
mange aktørar som fekk vist fram hobby og småskala 
produksjon i foajeen. 

Vi har diverse dugnadar rundt i lokalsamfunnet, som 
aldersbustadar. Det blir pynta opp på våren og spesielt 
til 17. mai med reinsking av bed og anlegg. Dette er ei 
fin sosial samling også for medlemane. 

Hagevandring er ein populær aktivitet i fylket. 1000 
opne hagar var arrangerte i fleire lokallag, oppslutninga 
var bra med god organisering frå hageeigarane. Vi had-
de åtte som stilte hagane sine til disposisjon. Mange 
sommaraktivitetar måtte avlysast dette året, mellom 
anna hagefest og sommardagar. Hausten blei ei stille 
tid for laga og regionen, som har hatt lite aktivitet dette 
året. Regionstyret har kontakt via sosiale media og hatt 
eit fysisk møte og eit telefonmøte. No ser vi fram til 
lysare tider!

ROGALAND
Leder: Ole Geir Skjæveland 
Sekretær: Henry Tendenes
Aktive lokallag: 25
Medlemmer: 2275

Som med mange av arrangementene i hagela-
gene, så ble den utadrettede virksomheten til 
Hageselskapet Rogaland sterkt redusert. Flere 
arrangement, både for regionavdelingen og 
hagelagene måtte avlyses. 

Noen av hagelagenes dugnader for kommuner 
eller næringsliv kunne gjennomføres. Idé- og 
planleggingsmøtet på høsten ble gjennomført 
med strengt smitteregime, men med meget godt 
oppmøte fra hagelagene. 
Noen av hagelagene melder om alternative 

opplegg, flere hagebesøk og hagevandringer enn 
normalt som samlet en del folk. Flere lag melder 
om at de nådde andre personer enn de som 
normalt kommer på hagemøter. Tilbakemeldin-
gene fra deltakerne på disse arrangementene var 
positive, det var viktig å komme seg ut og kunne 
treffe folk, selv med strenge restriksjoner. 

Hageselskapet Rogalands syv regioner jobber 
fortsatt godt sammen om felles møter, men 2020 
førte til mindre samarbeid enn vanlig. Disse 
møtene er viktige fora der lokallaga kan møtes 
for å legge planer og utveksle idéer. Rogaland 
fylkeskommune er fortsatt en svært god, økono-
misk bidragsyter. 

Årets hagelag: Suldal hagelag



TROMS
Leder: Liv Torunn Alvereng
Sekretær: Lisbeth Nergård
Aktive lag: 9
Medlemmer: 347

Hagelaga i Troms er ei samling med aktive og 
positive personar i nærmiljøa. Aktiviteten i laga har 
dette året vore redusert og vanskeleg. 

Koronapandemien har dempa all sosial kontakt, 
og vi måtte avlysa hagehelga i Harstad der over 40 
medlemmer i regionen var påmeldt. Vi er likevel 
heldige sidan vi er glade i å vera ute og mykje 
aktivitet kan foregå ute, slik som vårtreff i hagen, 
plantebyttedagar, pynting i offentlege rom, vedlike-
hald av sansehagar, tradisjonshagar og legatgraver 
og hagevandringar gjennom sesongen. 

Fagtema har i år handla mykje om pollinerande 
insekt og kva vi kan gjera for å hjelpa dei. 

Regionstyret har avholdt seks styremøte, eit fysisk 
møte i samband med årsmøtesamlinga og fem 
skypemøte. Vi behandla 61 saker. Årsmøtet vart 
halde i Nordkjosbotn i februar før koronaen slo inn 
for fullt. Vi hadde ein fantastisk dag med eit inspi-
rerande foredrag om pollinerande insekt. 22 del- 
takere fra 6 hagelag var med på denne samlinga.

Årets hagelag: Sørreisa hagelag
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TELEMARK
Leder: Ingunn Finvold
Sekretær: Ellen Marie Prag 
Aktive lokallag: 12
Medlemmer: 738

På grunn av covid-19- pandemien ble mange planlagte 
aktiviteter avlyst, men etter noe åpning fra juni ble  
arrangementer tilrettelagt, etter regler for trygg  
gjennomføring. Det er noen hagelag som samarbeider  
om aktiviteter. Hageselskapet Telemark gjennomførte 
datakurs for oppretting av hjemmesider, der fem lokallag 
deltok. 

Gjennomførte aktiviteter i hagelagene: Besøkshager/
hagebesøk og -vandringer, plantebytte/-loppemarked, 
dugnader og møter med forskjellige temaer, som dyrking 
i pallekarm, rosedyrking og beskjæring av roser, alunrot 
og andre stauder, drivhus, fremmede arter/hagerømlinger 
og ballastplanter, druedyrking, fugler i hagen, summende 
hager, pilfletting, forskjellige irissorter, juledekorasjoner. 
Følgende aktiviteter ble avlyst: Busstur til Hagemessen på 
Lillestrøm og hagekveld på Ibsenhuset.

Årets hagelag: Notodden hagelag
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TRØNDELAG 
SØR
Leder:  
Dagfrid Enga Fenstad
Sekretær: Guri Ro
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 1141

Et stort hopp i medlemstall 2020, fra 
1114 per 1. januar til 1141 medlemmer 
per 31. desember. Regionstyret har 
avholdt 3 styremøter og behandlet 
11 saker, i dette covid-19-året. Noen 
saker på e-post og ett fysisk styremøte. En samling 
for hagelagene var planlagt i mars, men ble avlyst 
akkurat da pandemien kom. Det ble ikke avholdt 
representantskapsmøte i 2020, men alle som var 
på valg var villig til å fortsette i sine verv ett år 
ekstra. 

Regionstyret ga ut programårboken Hva skjer også 
dette året, men i nytt format og kun som digital ut-
gave. Samarbeid hagelagene seg imellom benytter 
flere seg av. Det er positivt og favner flere medlem-
mer, tilbudene blir mer varierende og en kan dele 
på utgiftene. I tillegg gir samarbeid bedre samhold, 
og man blir bedre kjent med andres opplegg og 
tanker. Noen lag sliter for å finne personer til å sitte 
i styrene, noe som har ført til at hagelag har slått 
seg sammen. Og noen har satt seg «på vent». Ikke 

alle hagelagene er like 
aktive. For noen kan 
det være vanskelig å 
få i gang aktiviteter, 
for andre er det ikke 
problemer. Derfor 
kan samarbeid også 
gi ny giv til hagelag. 
Totalt har hagelagene 
dette året hatt 120 
aktiviteter fordelt på 
hagevandringer, turer, 
studieringer og andre 
sammenkomster og 

tilstelninger. Markeder og planteloppemarked er 
veldig populært. Ikke alle har hatt årsmøter, men 
venter på «bedre» tider. Mangfoldet er stort, og 
ikke minst varierende. 

Dette året har uteaktivitetene fått større plass av 
smittevernhensyn. Dyrking av urter og grønnsaker 
er populært. Foredling av frukt, grønnsaker og bær 
er også veldig i tiden. Mange flinke foredragshol-
dere har vært leid inn. Forskjellige nettløsninger 
i mange utgaver for både hagelag og regionen er 
noe som har kommet, og som bare vil utvikle seg 
videre. 

TRØNDELAG NORD
Leder: Marna G. N. Ramsøy
Sekretær: Trude O. Gravseth
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 766

Regionavdelingen bruker digital plattform for sine 
møter, unntatt tre møter på sommeren. 

Vi har hatt «Prosjekt vintersådd» der 13 deltakere 
har fått tilsendt frø fra Nelson Gardens serie «Så 
året rundt med Sara Bäckmo». Målet var å se på 
om vi i nordre delen av Trøndelag kan utvide vokst-
sessongen. 

Fjorten hager tok imot publikum under 1000 
åpne hager. Regionen har to facebooksider og 
én instagramside. Planlagt foredragsturne om 
plantefysiologi og drivhus på fire steder, hvorav ett 
ble avholdt og tre ble avlyst pga. covid-19. Seminar 
for lokallagsstyrene i regi av regionstyret ble også 
avlyst pga. pandemien. 

Fra lokallaga: Kurs: kransebinding, beskjæring 
av roser og av frukttrær, fugler i hagen, lag pynt i 
hagen, soppkurs, såkveld. 

Sosialt: Hagekaffe, gå/sykle på besøk til hverandres 
hager, handlekveld i hagesenter, planteloppemar-
ked, plantebyttekveld. 

Dugnader: Stell og planting i sansehage, bygdesen-
tra, eldresentre. 

Alle lokallag melder om avlyste arrangementer, 
bussturer eller kurs.



ØSTFOLD
Leder: 
Marianne Solheim Lilleaas/
Kjersti Nygaard
Aktive lokallag: 10
Medlemmer: 1259

På grunn av covid-19-pandemien ble de fleste 
aktivitetene i hagelagene avlyst. Ett lag har 
gjennomført aktiviteter: Hvaler hagelag har 
arrangert seks hagekvelder, tre turer og to 
studieringer. Noen av arrangementene med 
smittevernrestriksjoner. Laget er aktive på 
Facebook, og ett av hageforedragene ble filmet 
og lagt ut på facebooksiden. Hagelagets årlige 
Eplefestival ble avlyst i 2020. 

VESTFOLD
Leder: Linda Louise Næss
Sekretær: Torill Wilskog
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 1133

Det har vært lav aktivitet i lokallagene i Vestfold, 
med små muligheter for loddsalg. Lagene har 
savnet hjemmelagde kaker, foredrag og sosialt 
samvær. 

Før 12. mars var det normal aktivitet i lagene og ett 
lag hadde et stormøte med opptil 128 deltagere. 
Det ble gjennomført et juleverksted for barn, hvor 
75 barn deltok. Men de tradisjonelle møtene har 
vært få og noen lag har valgt å utsette foredragene 
til 2021. 

Det har vært usikkerhet i forhold til hvordan 
digitale foredrag kan avholdes. Noen har turt å 
prøve seg, mens noen ønsker absolutt ikke digitale 
foredrag. Dette må sees i lys av tradisjoner, trygg-

het på teknologien og forutsigbarhet. 
Når det gjelder å legge til rette for 
inkludering, kan det være at lokal- 
lagene vil få med flere medlemmer 
om det i fremtiden kan kombineres 
slik at folk kan velge om de vil følge et 
foredrag (f.eks. fra sin sykeseng eller 
lignende) og om de vil møte opp og 
være sosiale. 

Med tanke på universell utforming så 
er inkludering viktig, og for noen er 
det bedre med lyd og bilde på digitale 
foredrag enn i et selskapslokale. 
Dugnader har vært organisert i mange 
lag, men det har da også vært lettere 
å gjennomføre med tanke på korona-
restriksjoner i 2020, enn møter, noen 
lag har fått til å selge planter og har 
vist flott kreativitet for å gjennomføre 
dette på en koronavennlig måte. 1000 åpne hager 
ble gjennomført i juni, men med restriksjoner.

Regionavdelingenes  
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Styrets beretning 2020 
 
Det norske hageselskap, stiftet 1884, er en av landets eldste medlemsbaserte, frivillige organisasjoner 
med aktiviteter over hele landet. Hageselskapet har 18 regionavdelinger og 250 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 
er organisasjonens øverste organ og møtes annet hvert år.  
 
Hageselskapet setter stor pris på HM Dronningen som organisasjonens høye beskytter. Beskytterskapet 
videreføres i nye fem år, 2021–2025.  
 
VIRKSOMHET 
Hageselskapets aktiviteter er gjennomført i henhold til representantskapets vedtatte strategiske føringer 
2020–2023 og landsstyrets vedtatte arbeidsplan 2020. Hageselskapet er utgiver av landets største 
hageblad, Norsk Hagetidend, som sendes til medlemmer og selges i løssalg. Hjemmesiden 
hageselskapet.no bidrar også til å oppfylle formålet om formidling av kunnskap, inspirasjon og 
hageglede.  
 
I 2020 har Hageselskapet gjennom samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner, engasjert 
seg i temaer som plantehelse, fremmede uønskede arter og pollinerende insekter.  
 
Vestre Toten hagelag (Oppland regionavdeling) ble utnevnt til Årets hagelag. 
Hagen på Sandmo/Aurskog-Høland bygdetun ble tildelt Hageselskapets Hagekulturpris. 
 
Øivind Binde, Permasenteret og Carl Stiegler, Søndre Torsnes gård ble tildelt midler fra Olaf Billes 
legat for blomsterhagens utvikling, som forvaltes av styret i Det norske hageselskap. 
 
MEDLEMSUTVIKLING 
De fleste medlemmene er tilknyttet et lokalt hagelag. Medlemstall per 31.12.2020: 21 321, en 
beskjeden nedgang på 102 medlemmer sammenlignet med 2019. Antall innmeldinger øker, mens 
utmeldelser viser en nedgang. I 2020 var antallet nye medlemmer 3088, mot 2879 i 2019. Utmeldinger 
var på 3204, mot 3345 i 2019. Administrasjonen har gjennomført flere vervekampanjer, og selv om 
aktiviteten og vervingen i hagelagene har vært noe lavere i 2020 på grunn av koronapandemien, er 
interessen økende og medlemstallet på vei oppover. Kampanjer og verving vil fortsette å være 
prioriterte aktiviteter for å sikre det framtidige inntektsgrunnlaget og organisasjonens eksistens. 
 
ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2020 viser et årsresultat på 1 037 888 kroner. Egenkapitalen utgjør etter dette  
2 353 997 kroner, som er 24,09 prosent av samlet egenkapital og gjeld. Utestående kundefordringer 
ligger på et svært lavt nivå. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i 2020.  
 
Hageselskapets inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, som utgjør nær 80 prosent av 
inntektene. Andre inntekter består av annonseinntekter for Norsk Hagetidend, grunnstøtte fra 
Landbruks- og matdepartementet, momskompensasjon, samt løssalg og noe varesalg. 
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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 i 2020 bestått av 6 kvinner og 2 menn. Styret bestreber seg på å få en jevnere 
kjønnsfordeling. Det er avholdt 6 styremøter og 39 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 8 ansatte og 7,6 
årsverk per 31.12.2020. Sykefraværet var på 8,71 prosent.  
 
Etter styrets oppfatning forurenser ikke organisasjonen det ytre miljø. 

 
 

Oslo, 23.04.2021 
 
 
 
 
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   Tron Hirsti 
Styremedlem    Ansattes representant  Generalsekretær 



Årsregnskap 

Foretaksnummer 874449202Det Norske Hageselskap

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 836 081 1 756 858
Annen driftsinntekt 1 14 459 417 14 032 690
Sum driftsinntekter 16 295 498 15 789 548
Driftskostnader
Varekostnad 2 4 337 799 4 002 785
Lønnskostnad 3 4 968 953 6 299 220
Avskrivning på varige driftsmidler 4 48 309 18 175
Annen driftskostnad 5 955 397 5 758 126
Sum driftskostnader 15 310 458 16 078 306
DRIFTSRESULTAT 985 040 (288 758)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 53 708 80 543
Sum finansinntekter 53 708 80 543
Finanskostnader
Annen rentekostnad 141 573
Annen finanskostnad 719 48
Sum finanskostnader 860 622
NETTO FINANSPOSTER 52 848 79 921

ÅRSRESULTAT 1 037 888 (208 837)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 5 1 037 888 (208 837)
SUM OVERF. OG DISP. 1 037 888 (208 837)

Årsregnskap for Det Norske Hageselskap Organisasjonsnr. 874449202



Årsregnskap

Det Norske Hageselskap

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 4 917 874 0
Sum varige driftsmidler 917 874 0
SUM ANLEGGSMIDLER 917 874 0

OMLØPSMIDLER
Varer 2 282 394 237 416
Sum varer 282 394 237 416
Fordringer
Kundefordringer 6 52 277 28 856
Andre kortsiktige fordringer 7 262 828 290 099
Sum fordringer 315 105 318 955
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 8 257 984 7 852 359
SUM OMLØPSMIDLER 8 855 483 8 408 730
SUM EIENDELER 9 773 357 8 408 730

Årsregnskap for Det Norske Hageselskap Organisasjonsnr. 874449202



Årsregnskap

Det Norske Hageselskap

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 2 353 997 2 553 412
Sum opptjent egenkapital 2 353 997 2 553 412
SUM EGENKAPITAL 2 353 997 2 553 412

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 451 442 484 721
Skyldig offentlige avgifter 258 132 187 271
Annen kortsiktig gjeld 1,9 6 709 786 5 183 327
SUM KORTSIKTIG GJELD 7 419 360 5 855 318
SUM GJELD 7 419 360 5 855 318
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 773 357 8 408 730

Oslo, 23.04.2021

Styret i Det Norske Hageselskap

_________________                       ___________________                     ________________
Dordi Anne Hyldbakk Odd Astorga Vestersjø Jorunn Amdal
Styreleder                                         Nestleder Styremedlem/ansattrepresentant

________________                         ___________________                    _________________
Bente Hognestad Kari Helle Vik Wiggo Kåre Tårnes
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

________________                        ___________________                    __________________
Grethe Sjøberg Hernes Trine Rydeng Tron Hirsti
Styremedlem Styremedlem Generalsekretær

Årsregnskap for Det Norske Hageselskap Organisasjonsnr. 874449202
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Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Det Norske Hageselskap’s årsregnskap som viser et overskudd på               
NOK 1 037 888. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av 
dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 

Statsautoriserte Revisorer 
M E D L E M M E R  A V  D E N  N O R S K E  R E V I S O R F O R E N I N G 
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den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en 
beskrivelse av revisors oppgaver og plikter. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente 
med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Oslo, 23. april 2021 
 
 
_____________________________ 
Hanne-Katrin Uvholt 
statsautorisert revisor  
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