
Årsrapport 2017



          Frivillighetens rolle 
i et samfunnsperspektiv 

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den norske sam-
funnsmodellen, som hjørnestein i både demokratiet og 

velferdssamfunnet. Totalt bidrar vi med rundt 130 milliarder i 
velferdsøkning i året. 

Hageselskapet har lange tradisjoner som kunnskaps-
formidler, og er en viktig støttespiller på grøntfaglige 

områder. Vi jobber daglig med samfunnsrelaterte prosjekter 
på oppdrag fra- eller i samarbeid med offentlige og private 
aktører, og samarbeider med relevante fag- og forskningsmil-
jøer for at kunnskapen vi formidler skal være solid og faglig 
forankret.  

Tilrettelegging av fagstoff bidrar til å høyne kunnskaps- 
nivået, skape positive holdninger og større interesse for 

grønne verdier, miljøvern og biologisk mangfold.  

På regionalt nivå er organisasjonen en viktig ressurs for å 
tilføre kunnskap om lokale forhold og formidle ny viten 

overfor kommuner og fylkeskommuner. Hagelagene står for 
en omfattende kurs- og opplysningsvirksomhet over hele 
landet. De benytter og utvikler selv en rekke studieplaner med 
grønne temaer gjennom vårt medlemskap i Studieforbundet 
natur og miljø. Våre foredrag, kurs og studieringer er åpne for 
alle interesserte, ikke bare medlemmer. 

Med hjemmel i naturmangfoldloven ble det i fjor inn-
ført forbud mot innførsel, omsetning og utsetting av 

17 arter som truer det biologiske mangfoldet. Flere arter vil 
følge i 2021. Hageselskapet bidrar med tilpasset informasjon 
gjennom ulike kanaler for å møte utfordringen og finne frem til 
gode alternativer.

For svært mange innbyggere er de frivillige organisasjonene 
den letteste veien inn til deltakelse i det norske demokrati-

et. Siden 2013 har Hageselskapet fokusert på innvandrer- 
kvinnenes grønne kunnskap og å synliggjøre denne ressursen 
for samfunnet. Det er et mål å bidra til at flere innvandrer- 
kvinner med familier inspireres og veiledes til å være ute i 
nærmiljøet og dyrke egne grønnsaker og urter, samt å styrke 
interessen for miljø og naturmangfold. 

Forskningsresultater innen miljøpsykologi og landskaps- 
arkitektur viser at naturmiljøer og grøntområder fremmer 

helse og trivsel, og har god innvirkning på så vel fysisk som 
psykisk helse. Anslagsvis 10-20% av den norske befolkning har 
eller har hatt psykiske utfordringer. I 2017 startet Hageselska-
pet et nytt prosjekt, God helse gjennom grønne opplevelser. 
Gjennom prosjektet har vi gitt mennesker som er i en vanske-
lig livssituasjon mulighet til å bli del av et positivt sosialt felles-
skap, oppleve mestring og nyte godt av den positive helseeffek-
ten som grønne omgivelser gir. Prosjektet er Hageselskapets 
80-årsgave til vår høye beskytter, Dronning Sonja, som selv er 
et fantastisk forbilde når det gjelder å fremme naturen som en 
utømmelig kilde til glede og positiv energi!

 Tove Berg
   Direktør



Hageselskapet  

Hage på balkongen heter Hageselskapets nye bok og viser vei for en ny målgrup-
pe av hageinteresserte som ikke har en tradisjonell hage på bakkenivå. Stadig 
flere nordmenn bor i by og i boligblokker, men ønsker like fullt å dyrke blomster, 
spiselige vekster og grønne gleder. Gjennom samarbeidet med landets største 
boligutvikler, Veidekke, så ble boken en realitet. Nesten alle nye boligblok-
ker som bygges i dag er utstyrt med balkonger. I områdene rundt eldre og ny 
blokkbebyggelse er det et stort aktivum for bomiljø og trivsel dersom det legges 
til rette for bruk av gressplener og arealer til dyrking, frukttrær og bærbusker. 
Hagelagene våre følger opp med å tilrettelegge sine kurs- og foredragstilbud mot 
interessen for å dyrke egen mat og det er svært populært. 

Hagelagene har en rekke tilbud for både barn og voksne hele året igjennom. I ha-
gelagsregi bytter frø og planter eiere. Kunnskap formidles og det foregår omfat-
tende lokal dugnadsinnsats. Hageselskapet er opptatt av å inkludere grupper av 
mennesker som trenger en utstrakt hånd gjennom tilrettelagte grønne prosjek-
ter. Etablering og stell av sansehager for våre eldre som har en demenssykdom, 
engasjerer mange av våre hagelag og medlemmer. Flyktninger integreres over 
spader og vannkanner i kjøkkenhager satt av til formålet. 

Nytt av året er pilotprosjektet GRO – god helse gjennom grønne opplevelser. 
Spiselige vekster dyrkes sammen med en gruppe mennesker som er i en vanske-
lig livssituasjon eller som har spesielle utfordringer – med godt utbytte både for 
både kropp og sinn. 

Hageselskapet har sluttført sitt prosjekt Hagerømlinger – hageplanter på røm-
men, med støtte fra Miljødirektoratet. Hageselskapets ambisjon var å spille på 
lag med hagefolk for å øke forståelsen for hvorfor de forbudte plantene har opp-
nådd sitt dårlige ry, hva forbudet betyr i praksis, hvordan problemet håndteres 
og hva som er gevinsten ved en slik innsats. Prosjektet har gjort denne informa-
sjonen enkel, tilgjengelig og med et positivt fortegn gjennom en informasjon på 
vår hjemmeside, sosiale medier og en trykket folder.  En fyldig liste med gode 
alternativer til forbudte planter ble også utviklet. 

Hagelagene er viktige bidragsytere i lokalmiljøet. De forskjønner offentlige områder med planting og vedlikehold, til-
byr hagebesøk og grønne sosiale aktiviteter for små og store. Det er stor bredde i tilbudet av kurs og foredrag, og dyktige 
hagelag benytter kursarenaen strategisk for å knytte til seg nye medlemmer. Flere hagelag har innført en fadderordning 
for nye medlemmer. Graving og tungt arbeid må den enkelte selv stå for – men råd og veiledning fra den erfarne deles 
raust. Den som ikke er medlem må normalt betale (mer) for å delta på et arrangement, men ønskes velkommen for å 
gjøre seg kjent Hageselskapet og vårt tilbud. 

Planteloppemarkeder er vårens vakreste eventyr i hageselskapssammenheng. Flotte, kortreiste planter bytter eier 
innenfor samme distrikt – og til hyggelige priser. Det hele skjer på forsvarlig og forskriftsmessig vis for å unngå spred-
ning av skadegjørere. Det legges ned en stor, frivillig arbeidsinnsats blant medlemmer og tillitsvalgte i arrangementene, 
som er viktige inntektskilder for virksomheten i hagelagene.  

2017 har vært et godt, grønt og aktivt år for Hageselskapet. Stadig flere grupper av mennesker deler 
våre interesser – og hagebegrepet utvides stadig. Det har vi tatt konsekvensen av og i år kom vi med en 
ny bok for dem som dyrker sin hageglede på balkongen.   

 

Det norske hageselskap, grunnlagt 1884, 

er en organisasjon bestående av  

270 aktive hagelag, 1 500 tillitsvalgte,  

22 500 medlemmer, 19 regionavdelinger og 

en administrasjon med 8 ansatte i Oslo.  

 

Hagelagene står for aktivitetene lokalt. 14 

regionavdelinger ga ut informasjons-

bladet «Hva skjer» til bruk overfor nye 

medlemmer og for å spre informasjon om 

egen virksomhet lokalt. Hagelagene byr 

på kunnskap og hageglede gjennom kurs, 

foredrag, turer, hagevandringer, plantelop-

pemarkeder og plante- og frøbytte.  

 

I tillegg kommer sosiale tilbud og en 

omfattende dugnadsinnsats. Administra-

sjonen drifter organisasjonen, utgir Norsk 

Hagetidend – landets største hageblad og 

koordinerer og gjennomfører prosjekter 

i samarbeid med eller på oppdrag fra 

offentlige myndigheter og næringsliv.

– landets største,  
grønne  pakkeløsningHageselskapet fastslår: 

Bedre livskvalitet  gjennom 
grønne opplevelser



  

Faste aktiviteter 
og tilbud En rekke av Hageselskapets aktiviteter og 

tilbud gjentar seg årlig 

Norsk Hagetidend er landets største hageblad og tilrettelagt for norske forhold. Bladet er 
svært populært og oppgis som viktigste grunn til medlemskap i Hageselskapet. Bladet leses 
grundig og oppbevares lenge, opplaget er på 26 000 mens lesertallet er 93 000. Bladet, som 
er et av landets eldste magasiner, kommer ut med 10 utgaver årlig og har som mål å inspire-
re, øke kunnskapen og hjelpe leserne til å lykkes med egne hageprosjekter. Andelen lesestoff 
som handler om småskala grønnsaksdyrking, urbant landbruk og hageglede på liten plass 
har økt i tråd med medlemmenes og lesernes interesse. For bare få år siden var det utenkelig 
med et grønnsaksbilde på forsiden av Norsk Hagetidend. I år har spiselige vekster prydet 
flere av forsidene.   

Fagekspertene våre er et bredt sammensatt panel av fagfolk som under fellesbetegnelsen 
Hagehjelpen besvarer alle spørsmål fra medlemmene innenfor alle områder av hagevirk-
somhet. I hagesesongen svarer de personlig på telefon, og ellers på e-post gjennom hele året. 
Svært mange medlemmer sender bilder sammen med sitt spørsmål og et utvalg av spørsmål 
og svar med allmenn informasjonsverdi gjengis i hver utgave av Norsk Hagetidend. 

Hageselskapet.no er Hageselskapets hjemmeside. Her finner man mye fagstoff, grundige 
artikler, instruktive filmsnutter, nyhetsstoff med mer. Det er også et nyttig organisatorisk 
verktøy for organisasjonen med internsiden Bakhagen, en kommunikasjonskanal for og 
med tillitsvalgtapparatet. Alle regionavdelingene og lokale hagelagene har også egne sider 
de selv administerer, der de kan holde kontakten med egne medlemmer. 

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. 

Medlemsfordeler er en viktig del av medlemskapet for mange av våre medlemmer. Hage-
selskapet tilbyr en rekke rabattordninger på hageredskaper og utstyr, hagereiser, juridisk 
bistand og hagetjenester. Nytt av året var Gardenaprodukter via Proffhagen.no, Equus 
hestegjødsel, Shropshire Seaweed vekststimulant  og garn fra Made by you. Strikking er en 
svært populær hobby, også for mange hagefolk i vintersesongen. 

www.hageselskapet.no
http://www.hageselskapet.no/hagehjelpen/
www.hagepraten.no
http://www.hageselskapet.no/medlemsfordeler/


Sosiale medier Hageselskapet er svært aktivt i sosiale medier. På YouTube legger vi ut 
egenproduserte, nyttige filmsnutter om ulike hageaktiviteter. Noen av disse filmene har 
vært sett tusenvis av ganger noe som 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 lokale hagelag. Her annonseres aktiviteter og tilbud – og det opp-
fordres til deltakelse på dugnader. 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 organisasjonen. 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 gjøre Hageselskapet synlig, 
bedre kjent og formidle at organisasjonen besitter mye kunnskap, har viktig målsettinger og 
en rekke tilbud til medlemmer og samfunnet for øvrig. 
Hageselskapet på: Facebook  Instagram  YouTube Twitter

Hagemessen Hvert år deltar Hageselskapet på Hagemessen på Lillestrøm for å treffe like-
sinnede. Her profilerer vi organisasjonen 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 sosia-
le medier, med et hyggelig tilbud til nye medlemmer. Hagemessehelgen er den helgen i året 
vi får flest nye medlemmer og dette er et resultat av et systematisk markedsføringsarbeid. 

Nyhetsbrevet vårt er et digitalt nyhetsbrev med bilder, som sendes ut månedlig til tusenvis 
av medlemmer, samarbeidspartnere og andre interesserte. Et eget nyhetsbrev til tillitsvalg-
te sendes også ut med jevne mellomrom. 

Media Hageselskapet hadde økt synlighet i media sammenlignet med året før. Både våre 
hagelag og administrasjonen er godt synlige i medielandskapet, til tross for et stadig økende 
antall nye hageaktører. 

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 egen-
dyrket 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. 

Kurs og studiearbeid. Hagelag og regionavdelinger står for en omfattende kursvirksomhet. 
Gjennom Hageselskapets 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 Studieforbundet, som kan brukes av alle. Kurs og studieringer som følger godkjente 
studieplaner utløser litt inntekter til hagelagene i form av Studieforbundets kurstilskudd.

1000 åpne hager arrangeres annet hvert år. Da inviterer hageeiere kjente og ukjente til et 
besøk hjemme i sin egen hage. Noen byr på en kopp kaffe og selger kanskje en kakebit. Ha-
geinteresserte kommer dog ikke for maten, men for hagepraten. Neste arrangement finner 
sted 24. juni 2018. 
 

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen

https://www.youtube.com/user/Hageselskapet
https://www.facebook.com/hageselskapet/
https://www.instagram.com/hageselskapet/
https://www.facebook.com/hageselskapet
https://www.instagram.com/hageselskapet/
https://www.youtube.com/user/Hageselskapet
https://twitter.com/hageselskapet
http://hageselskapet.us3.list-manage.com/subscribe?u=36f3afa21b95fc2cd816da67d&id=b3a3aa8623
http://www.hageselskapet.no/finn-hage/


Prosjekter
Forbudte planter 
Hageselskapet ble tildelt prosjektmidler fra Miljødirektoratet. Prosjektet «Forbudte plan-
ter» informer om regjeringens forbudsliste som trådte i kraft 1. januar 2016. Listen inne-
holder 17 planter som er forbudt å selge, dele og plante ut for å forhindre at disse fortrenger 
eller krysser seg med sårbare, stedegne planter. Arbeidet med å lage en side på hageselska-
pet.no for «Hagerømlinger – hageplanter på rømmen» ble satt i gang. Her finnes bilder 
og informasjon om de aktuelle hageplantene og hvordan de skal håndteres for å begrense 
framveksten eller fjerne dem helt. Oppstart i sosiale medier i 2016 ga stor respons og det er 
tydelig et tema som engasjerer. Prosjektet ble videreført og avsluttet i 2017. 

GRO – God helse gjennom grønne opplevelser  
I samarbeid med Solvang kolonihage og Bydel Nordre Aker, seksjon for psykisk helse gjen-
nomført Hageselskapet i år et pilotprosjekt for mennesker med psykiske utfordringer. Hen-
sikten med pilotprosjektet var at målgruppen skulle bli del av et positivt sosialt fellesskap, 
oppleve mestring og nyte godt av den positive helseeffekten som grønne omgivelser gir. Vår 
sivilagronom Sølvi Svendsen bidro i prosjektet, bl.a. med 3 workshops på aktuelle grønne 
temaer. Prosjektet ble godt profilert i media og sosial medier gjennom hele sesongen. I løpet 
av sesongen hadde prosjektet besøk av bydelsdirektør Øyvind Henriksen og Helse- og sosi-
alkomiteen i Bydel Nordre Aker og Oslos ordfører Marianne Borgen. Prosjektet ble anbefalt 
av Rådet for psykisk helse og støttet økonomisk av Extrastiftelsen. Nordre Aker bydel har 
besluttet å finansiere en videreføring av prosjektet i 2018. Prosjektet er Hageselskapets 
gave til HM Dronningen i anledning hennes 80-års dag.

Grenseløse grønnsaker og urter  
Prosjektet «Grenseløs kjøkkenhage», som ble startet i Molde og Omegn hagelag i 2016, 
fortsatte i 2017. Etter et orienteringsmøte hos Flyktningtjenesten, meldte 33 flyktninger 
seg på dyrkings- og matkurs. To av flyktningene som var med i 2016, var med videre som 
tolker og «viderekomne bybønder». Det ble avholdt planleggingskveld og såkveld og en 
dyrkingstunell ble kjøpt inn. Prosjektet mottok 25 000 kroner i støtte fra Storebrands «Vi 
heier på»-konkurranse i 2017. 

Gartneriet
I 2016 startet Bygdøy Hageselskap et samarbeid med Bygdø Kongsgårds Gartneri i Oslo 
om Grenseløse grønnsaker og urter. Gartneriet er et inspirasjons- og kunnskapssenter 
for urbant landbruk og økologisk dyrking. Fra 2017 ble dyrking av grønnsaker og urter 
innlemmet i driften, noe som ga en bedre kontroll på avlingene. Medarbeidere fra arbeids-
markedsbedriften Unikum, mange med innvandrerbakgrunn, passer på at plantene får 
riktig stell, som en del av arbeidstreningen. Det ble arrangert en åpen dag med Grenseløse 
grønnsaker og urter på Gartneriet søndag 10. september. Dagen ble en stor suksess og vil bli 
gjentatt som et årlig arrangement. 

Noen av våre aktiviteter vil være kampanjepregede og  tidsbegrensede



Påskjønnelser

Hageselskapets hederstegn tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt 
og godt for hagesaken lokalt, på regions- og/eller landsplan.  
I 2017 mottok Ole Geir Skjæveland (bildet), Eva Forsaa Mikkelsen og Rolf Eide denne 
utmerkelsen.

Årets hagelag Konnerud hagelag i Akershus ble kåret til Årets hagelag. Prisen fikk de for 
sitt omfattende og målrettede arbeid for bekjempelse av brunskogsnegl lokalt, med en 
metode som har oppnådd nasjonal og også internasjonal oppmerksomhet og utbredelse 
som har fått navnet Konnerudmetoden. Konnerud hagelag, ved leder Brede Holst, har vært 
pådriver i en omfattende kamp mot brunskogsneglen. Hageselskapets landsstyre mener 
Konnerud hagelag gjennom personlig initiativ og engasjement også har bidratt til å styrke 
Hageselskapets omdømme på et nasjonalt plan ved å synliggjøre samfunnsnyttig innsats, 
dugnadsaksjoner og bredt samarbeid mellom privatpersoner, organisasjoner og myndig-
heter på en forbilledlig måte.

Hageselskapets hagekulturpris tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller 
bedrifter som på en forbilledlig måte har bidratt til å realisere Hageselskapets formål. Årets 
hagekulturpriser gikk til Rønvik sykehuspark i Bodø, Folkeparkens venner i Askim og Ha-
gegruppa ved Prestgardshågein i Ullinsvin i Vågå.



Høringsuttalelser
og innspill til offentlige instanser

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen

• Deltatt med skriftlig innspill, samt holdt innlegg i Kulturdepartementet 12. juni vedr   
 Stortingsmelding om statlig frivillighetspolitikk.  

• Hageselskapet deltar i arbeidet med utvikling av Nasjonal strategi for pollinerende   
 insekter, som ledes av Mat- og landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet  
 i fellesskap. 

• Stortingspolitiker Knut Storberget holdt foredrag om «Frivillighetens rolle i et samfunns_ 
 perspektiv i dag og i fremtiden» på Hageselskapets representantskapsmøtet 6.mai.



AKERSHUS
Leder: Bente Hognestad
Sekretær: Bente Hognestad
Aktive lokallag: 18
Medlemmer: 3062

2017 var et aktivt år både i regionavdelingen og hagelagene. Det var mange og gode temamø-
ter med et vidt spenn angående innhold. Det ble avholdt frøbytter, plantemarked, studie-
sirkler og hagevandringer, og utallige dugnadstimer gikk med til dugnader i det offentlige 
rom for å vedlikeholde og beplante bed til allmenn pryd og nytte. Der ble også arrangert flere 
turer. 

I tillegg har det vært god deltakelse på fellesarran-
gementene for hagelagene i regionen, med gode 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger. 

Det ble arrangert lørdagssamling 4. februar der 
14 lag var representert med 26 representanter, 
samt 6 representanter fra fylkesstyret. Grønn we-
ekend gikk til Bohuslän og Gøteborg. 

Lokale regionmøter ble avholdt i alle 3 regionene 
i uke 38 med 11 av lokallagene representert. Re-
presentantskapsmøtet ble avholdt i Nes med 13 
lag og 20 representanter, samt 7 representanter 
fra regionstyret.

Årets hagelag: Lørenskog Hagelag (bildet)

AUST-AGDER
Leder/sekretær: Mona Heimdal
Kasserer: Kjellaug Øvreås
Aktive lokallag: 5 
Medlemmer: 455

Regionstyret har avholdt årsmøte, et samarbeidsmøte, julemøte og en fellestur med buss. 
Ellers har leder jevnlig kontakt med hagelagene. Aktiviteten i lagene har vært god, og med-
lemmene har besøkt hverandre i lagene. Vi har blitt invitert til andre arrangementer hvor vi 
har vært med. Andre har deltatt på stand for å verve medlemmer. Vi er ikke mange aktive, 
men vi hjelper hverandre så godt vi kan. Vi har også gitt ut programårboken Hva skjer for 
hagelagene i Aust-Agder. 

Regionavdelingenes 
rapporter



BUSKERUD
Leder: Brede Holst
Sekretær: Gro Sønsteby
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 1154

Det er avholdt 5 styremøter, og 39 saker er behandlet. Bekjem-
pelse av brunsneglen er en prioritert oppgave for regionstyret, 
og det ble avholdt et møte i Drammen i februar i samarbeid 
med Konnerud hagelag (bildet) og Drammen kommune, med 
ca. 60 personer tilstede. Lokallagene på Ringerike og Kongs-
berg, samt en aksjonsgruppe på Bragernes i Drammen har 
gjennomført snegleaksjoner basert på «Konnerud-metoden». 
I mars arrangerte regionlaget kurs for hagelagene i bruk av 
Hageselskapets nye hjemmesider, med over 20 deltakere. Alle 
hagelag var i juni invitert med på fellestur, planlagt av Røyken 
hagelag og regionavdelingen, til Helen Fredholms hage på To-
ten samt Kjos gårdshage på Jessheim.

Lier hagelag fylte 50 år og feiret med tur til Amsterdam og grillfest på Lier bygdetun. Mo-
dum hagelag feiret sitt 40 års jubileum og arrangerte hagefest med omvisning i de historiske 
bygningene på Blaafarveverket og Nyfossum i samarbeid med Blaafarveverket. Regionavde-
lingen og Modum hagelag hadde stand, og alle hagelag i Buskerud var invitert. I september 
ble Økouka arrangert i Buskerud, og i Drammen var det salg av økologiske produkter og mat. 
Regionavdelingen stilte med stand. Årsmøtet ble som vanlig holdt på Tyrifjorden hotell i Vi-
kersund med representanter fra 13 lokallag. 

Landsstyrerepresentant, leder i Sigdal og Eggedal hagelag og tidligere leder i Hageselskapet 
Buskerud, Solveig Bechmann, ble i mai tildelt Hageselskapets hederstegn med diplom for 
sin store innsats for lokallaget, lokalsamfunnet, Sigdalsheimen og Hageselskapet. Hun døde 
dessverre kort tid etter. Hageselskapet Buskerud hadde stor glede av henne som regionleder 
i perioden 2006–2016. 

Årets hagelag i Det norske hageselskap 2017 ble Konnerud hagelag, som fikk prisen for sitt 
arbeid med å bekjempe brunsneglen. I tillegg til en vellykket aksjon på Konnerud, har leder 
gitt praktiske råd til andre hagelag som ønsker å gjennomføre lignende tiltak. 

FINNMARK
Leder: Solfrid Skoglund
Sekretær: Sigmund Hansen
Aktive lokallag: 6
Medlemmer: 145

Hagelagene er synlig i lokalsamfunnet via flott dugnadsarbeid og aktiviteter. Her nevnes: 
Nuvsvåg som har dugnad ved kirka, Kjøllefjord steller og planter på kirkegårder, Lakselv har 
dugnad med stell og planting i kommunens sansehage og Børselv planter og vedlikeholder i 
blomsterbed langs veien i bygda. Via lagenes årsprogram er det en fast aktivitet å arrangere 
grønn dag/hagedag. Her selges egenproduserte stauder, sommerblomster og andre produk-
ter, samt kaffe og noe å bite i. Lagene har arrangert temakvelder med forskjellig innhold, her 
nevnes blant annet visning av hagebilder, priklingbytte, visning av dvd med aktuelle temaer, 
og frøbytte/frøbestilling. Flere lag har arrangert hagevandringer og gjennomført både stau-
desalg og blomsterlotteri. Regionårsmøte og tillitsvalgtsamling i 2017 ble gjennomført i Alta 
med 4 lag representert. 
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HEDMARK
Leder: Marthe Ruud
Sekretær: Tove Sissel Larsgård
Aktive lokallag: 20
Medlemmer: 998

Styret i regionlaget har avholdt 5 styremøter. Vi har avholdt representantskapsmøte i hen-
hold til vedtektene. Og vi har hatt idé og planleggingsmøte for alle de lokale hagelagene. Her 
var temaet Hageselskapet mot framtiden. 

De planlagte regionsamlingene ble vanskelig å gjennomføre i år med mange aktiviteter og 
for lite tid. Hageselskapet Hedmark har ikke hatt så stor aktivitet i år, siden det var forventet 
at regionlagene kom til å bli avviklet gikk vi litt på vent og sparebluss. Deler av styret tok 
gjenvalg og jobbet også delvis overtid. Heldigvis fikk regionavdelingen fortsette, og nå satser 
vi på større engasjement i 2018. Vi har mange flinke og aktive lokallag og det er der mye av 
hagearbeidet skjer. 

Hageselskapet Hedmark har også i år utgitt Hva Skjer, noe vi oppfatter som en fin måte å nå 
ut med informasjon om aktiviteter og program i de ulike lokallagene. Distribusjonen med 
Norsk Hagetidend fungerer bra, slik at vi når ut til alle medlemmene våre samtidig.

HORDALAND
Leder: Anne Tafjord -Kirkebø
Sekretær: Gunvor Berge
Aktive lokallag: 20
Medlemmer: 2045

Aktiviteter og arrangementer: 
- Representantskapsmøte: 17. mars 2017
- Dugnadsøkter i Lepramuseets urtehage – en gjeng på ca. 20 medlemmer deltar med dug-
nadsinnsats for å holde hagen vedlike. 
- Lepramuseets urtehage med hageselskap: Foredrag og kulturelle innslag i St. Jørgen kir-
ke i Lepramuseet. Demonstrasjon og smaksprøver av smoothie laget blant annet av ur-
tehagens urter, bær og grønnsaker. Mange gjester møtte 
fram og deltok.
- Seminar på Stend for lokallagsstyrene i Hordaland med 
to foredrag om fugler og insekter i hagen. Omvisning i re-
nessansehagen på Stend. 
- Idé- og planleggingsmøte: Tilsammen 31 deltakere var 
til stede fra 13 lag. Foredrag av to biologer og en hagede-
signer.
- Lokallagene har hatt møter med interessante temaer og 
de fleste har hatt plantemarked ila våren 2017. 
- Samarbeid med andre: St. Jørgen/Bymuseet, Universi-
tetet i Bergen, Folkeakademiet, Studieforbundet natur 
og miljø. 

Årets hagelag: Askøy Hagelag (bildet)
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MØRE OG ROMSDAL
Leder: Reidar Dahlstrøm
Sekretær: Liv Kari Lyster
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 1210

Styret avholdt til sammen 6 møter og behandlet 25 saker. I tillegg 
har styret også kommunisert via digitale media. Det ble avholdt til-
litsvalgtsamling på Vestnes den 4. februar 2017 med god deltakel-
se. Hageselskapet sentralt var representert med innlegg om bruk 
av hjemmesidene og medlemsregisteret. Frivillig Norge var også 
tilstede med orientering om Frivillighetsportalen frivillig.no. Fore-
drag om vårblomstring i egen hage. 

Årets fylkesturne hadde tema kjøkkenhage, med en engasjert fore-
dragsholder Maria Berg Hestad (bildet). 

Regionstyret var også tilstede med egen stand under Dyregoddage-
ne høsten 2017. Årsmøtet ble avholdt i Molde 23. september 2017. 
Vi fikk ved slutten av året en gledelig oppmerksomhet fra Hageselskapets administrasjon der 
vi ble gjort stas på som den regionen som fikk flest nye medlemmer i året, med en økning på 
hele 16 prosent.

NORDLAND
Leder: Arne Grimstad Blyseth
Sekretær: Merethe Ersvik
Aktive lokallag: 10
Medlemmer: 1074

Hageselskapet Nordland har utgitt programheftet «Hva skjer 2017». Regionavdelingen har 
oppdatert aktiviteter og tillitsverv for hagelagene i Nordland i 2017 på Hageselskapets nett-
sider. Det er varierende kunnskap omkring bruken av nettsidene i hagelagene, og det er et 
mål at tillitsvalgte i hagelagene tilegner seg bedre kunnskaper rundt bruken av Hageselska-
pets nettsider. 

Regionlederen har i 2017 deltatt på fagsamling hos Fylkesmannen i Nordland, omkring stra-
tegier for bekjemping av uønskede fremmede arter, såkalte «hagerømlinger». Hagelupin, 
parkslirekne, kjempespringfrø og tromsøpalme er uønskede prydplanter som sprer seg raskt 
i Nordland. Anleggsarbeid med flytting av jordmasser i privat og of-
fentlig regi utgjør stor farerisiko for spredning. Også den private ha-
geeieren mangler generell kunnskap om hvilke planter som utgjør 
en trussel i naturen. Hagelagene bidrar med kunnskapsformidling 
lokalt. Regionlaget bidrar med fokus om temaet på fylkesnivå og på-
virker avfallsselskap til å spre informasjon til hageeiere om håndte-
ring og levering av planteavfall til avfallsmottak. 

Rønvikparken i Bodø, tilhørende Nordlandssykehuset, ble tildelt 
Hageselskapets Hagekulturpris 2017, etter å ha vært nominert av 
Hageselskapet Nordland. Tildelingen fikk god oppmerksomhet i 
pressen. Hagekulturprisen bidrar således positivt til fremme av ha-
gesaken. 
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Årets hagelag:Rana Hagelag

NORD-TRØNDELAG
Leder: Anne-Lise R. Arntsen
Sekretær: Rigmor Jørstad
Aktive lokallag: 15
Medlemmer: 813

Vi har hatt 9 styremøter jevnt fordelt utover året, halvparten av dem har vært på skype. De 
viktigste sakene har vært: 

• Oppfølging og samarbeid med lokallagene
• Utgivelse av Hva Skjer 2017
• Årsmøtet på Inderøya. 

Vi har også hatt inspirasjonsdag for lokallagene på Hell i Stjørdal, der vi hadde workshop med 
informasjon om hvordan bruke nettsiden. Frivillighet Norge holdt foredraget «Finn flere fri-
villige». Vi arrangerte en foredragsturné på 5 steder i Nord-Trøndelag 23.–27. april. Flere 
lokallag samarbeidet om hvert arrangement, slik at det ble et tilbud for alle lagene. Det var 5 
ulike temaer å velge mellom. Lokallagene meldte tilbake om en vellykket turné. 
Vi jobbet mye med en hagetur som skulle gå fra sør til nord i fylket med besøk i flere hager, 
men det ble for få påmeldte til at den kunne gjennomføres. 

Styret har gjennomført to studieringer: «Organisasjon og tillitsvalgte i DNH» og «Arbeid i 
lokallag». Vi har også jobbet mye med prosjektet «Hageselskapet mot framtiden» fram mot 
Hageselskapets representantskapsmøte på Gardemoen 6. mai 2017. 

Årets hagelag: Snåsa hagelag (bildet)
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OPPLAND
Leder: Aud Berit Fjordheim 
Sekretær: Brynhildur Thordisar Engen 
Aktive lokallag: 10
Medlemmer: 897

Lokallagene. Det er god aktivitet i 13 lokallag mens noen andre 
«sover» veldig godt. Det arrangeres temamøter, studieringer, bus-
sturer, dugnader i det offentlige rom, plantemarkeder med mer. 
Regionstyret jobber aktivt med å støtte lagene som ønsker det, og 
med å få til aktivitet der det ikke er aktive styrer. 

Hageselskapet Oppland hadde et aktivt år i løpet av 2017. Det ble avholdt 6 styremøter i 
tillegg hadde styret kontakt via e-post og telefon. Representantskapsmøtet ble avholdt i 
november 2016 i henhold til vedtektene, med 10 lokallag representert. Fra Hageselskapet 
Hedmark var det tre gjester og fra administrasjonen sentralt møtte direktør. Det ble holdt 
datakurs om arbeid med Hageselskapets nettportal. Etter lunsj var det grøntfaglig tema; 
«Rom i hagen», hvor også andre medlemmer var invitert til å delta. 

Regionmøte for Midt-Gudbrandsdalen ble holdt på på Bo Grønt Bjørke gartner- og hage-
senter i Kvam 8. juni med foredrag om temaet «Busker og trær». Regionstyret tok seg av 
informasjon om organisasjonen. 

Hagefestivalen på Dokka ble arrangert av Nordre Land hagelag 25.–26. juni. Regionavde-
lingen deltok med plantesalg og informasjon om Hageselskapet.

Landsstyret i Hageselskapet tildelte årets Hagekulturpris til Hagegruppa ved Prestgards-
hågein i Ullinsvin i Vågå (bildet)  for deres restaureringarbeid i prestegårdshagen. 
Ved prisutdelingen 17. september overrakte regionleder en hardfør rose og ramsløkknol-
ler som gave fra Hageselskapet Oppland. 

I løpet av sommeren ble det gjennomført en studiering med tema «Trær og busker i ha-
gen». Den ble arrangert med hagevandringer fra lengst sør til lengst nord i fylket. 

Regionleder deltok på Hageselskapets høstsamling for regionledere på Gardemoen 21.–
22. oktober.

OSLO
Leder: Frøydis Helene Hauge 
Sekretær: Grete Høie
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 1714

Vi deltok med verve- og informasjonsstand på Vårtreff i Botanisk hage, den største og mest 
besøkte plantesalgsdagen i Oslo, der inntektene går til Botanisk hages venner. På Rosefore-
ningens arrangement i Oslo Bymuseums park og på Linderud gårds «Markedsdag» hadde vi 
også vervestand. I september arrangerte vi familiedag under Geitmyradagen i Oslo kommu-
nale skolehage på Sagene. Et populært arrangement med ca. 1000 besøkende. Hageselskapet 
Oslo har levert høringsuttalelse til Bymiljøetatens «Spirende Oslo – en plass til alle i byens 
grønne rom» og sendt brev til alle partier i forbindelse med grunnstøtten til Hageselskapet. 
Lagene har gjennomført hagelagsmøter, dugnader, plantebyttemøter, snegleaksjoner, kurs i 
beskjæring og turer. Det er også gjennomført såing med barn i flere biblioteker i Oslo. Enkel-
te lag gjør en innsats i det offentlige rom med ansvar for hager på seniorsenter og sykehjem. 
De fleste lag er også aktive på Facebook og formidler grønn kunnskap.

Årets hagelag: Grefsen hagelag
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ROGALAND
Leder: Ole Geir Skjæveland
Sekretær: Henry Tendenes
Aktive lokallag: 24
Medlemmer: 2444

Det er god og stor aktivitet i de fleste lagene i Rogaland, selv om 
aktiviteten varierer. Hos flere lag er aktiviteten svært god. Det har også 
dette året vært mange spennende program og flere lag melder om svært 
godt oppmøte på møtene i hagelaget. Spesielt gledelig er det at enda fle-
re lag nå har program for barn. For å imøtekomme behov for organisato-
risk kunnskap om driften av et lag eller organisasjon har flere tatt imot 
tilbud om en enkel opplæring. I perioden er det blitt liv i Nedstrand 
hagelag igjen. 

Hage- og friluftsmessen Ute-Fritid kom fram i lyset igjen i 2017, med Hageselskapet 
Rogaland som naturlig samarbeidspartner. Hageselskapet disponerte et stort areal og fikk 
presentere sin virksomhet på en svært god måte, og det ble det tegnet 34 nye medlemmer. 
Hageselskapet Rogaland hadde lagt opp til flere aktiviteter, som blomsterdekorasjon og 
såing av gresskarfrø for barn, salg av stiklinger og loddsalg. Med tilsvarende aktiviteter 
deltok Hageselskapet Rogaland på en hagedag på Limagarden sammen med Jærmuseet og 
på boligmessen Hjem.

Hageselskapet Rogaland fikk 61 000 kroner i støtte fra Rogaland fylkeskommune i 2017. 
Hageselskapet Rogaland er ofte med når hage er tema i nyhetsbildet, både i aviser, radio og 
tv. Representantskapsmøtet i Rogaland var meget godt fornøyd med at forslaget om å legge 
ned fylkesavdelingene ikke ble vedtatt på det sentrale representantskapsmøtet.

Årets hagelag: Finnøy hagelag (bildet)

SOGN OG FJORDANE
Leder: Turid Bøyum
Sekretær: Jenny S. Hysing 
Aktive lokallag: 15
Medlemmer: 686

Regionavdelingen og hagelagenes viktigste aktiviteter er hagevandringer og hageturer til 
hagesentre, nabolag og hager. Andre aktiviteter er medlemsmøter med tema om hage og lig-
nende. Vi har også turneer med aktuelle hagepersoner og en del samarbeid mellom lagene. 
Dette fører til at det blir mer og mer samarbeid, noen lag sliter nok litt med å få på plass et 
fullverdig styre. Det er også dugnader i lagene, både opprydding langs eldreboliger, veier og 
forsamlingshus. 

Kurs og studieringer er det i mindre skala. Vi arrangerte en tur rundt i vårt eget fylke for å få 
bedre samhold, sosialt miljø og utveksling av ideer, og for å bli kjent med folk i andre lokallag. 
Dette gjør at det blir lettere å ta kontakt med regionstyret. 

Årsmøtet 2017 hadde mange deltakere, selv om helgen ble lagt til Værlandet/Bulandet, et 
sted ute i havgapet det ikke er så lett å reise til. Vi prøver å gjøre regionsamlingen med årsmø-
te til en spennende helg med forskjellige aktiviteter og fortrinnsvis der det kanskje er lokallag 
som ikke er veldig aktive eller ikke eksisterer, for å kunne stimulere til aktivitet. 

Vi hadde en aktivitet med Hageland og lokallag før jul som ble positivt mottatt. Hageland 
hadde et opplegg med hvordan oppbevare planter/vekster over vinteren, samtidig som de 
fikk ut litt av sesongens blomster. Dette skal prøves ut ved en senere anledning en annen se-
song. Flere lag er svært aktive, mens andre nok sliter litt med aktiviteten.
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SØR-TRØNDELAG
Leder: Heidi Kvaløy
Sekretær: Guri Ro
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 1175

Hageselskapet Sør-Trøndelag avholder styremøtene i Statens Hus i Trondheim. «Hva Skjer 
2017» ble sendt ut sammen med Norsk Hagetidend til alle medlemmer. Regionstyret utar-
beidet statutter for utdeling av støtte til Hagelagene og oppfordret lagene til å søke om mid-
ler. Åtte søknader kom inn, og det ble utbetalt 38 000 kroner. Årets Hagelag belønnes med 
2000 kroner. Regionstyret oppdaterer jevnlig listen over foredragsholdere, besøkshager og 
andre tilbud som Hagelagene kan benytte seg av. 

Av totalt 18 hagelag, er 17 registrert med aktiviteter. Ikke alle lag er like aktive, men dette 
har ikke alltid sammenheng med antallet. Når et Hagelag med 18 medlemmer har over 20 
aktiviteter, sier det noe om trivsel og samhold. Totalt har hagelagene dette året hatt 171 akti-
viteter, fordelt på arrangementer, hagevandringer, turer, studieringer og andre tilstelninger. 
Mangfoldet er stort og ikke minst varierende. En kan også registrere at det som var aktuelt 
for noen år tilbake på nytt er populært. I tillegg har «kortreist» gjort sitt inntog i vår organi-
sasjon, noe som bare er til det positive. 

Hageselskapet og Hagelagene skal tenke miljø, og alltid ha en grønn tanke. Å samarbeide 
Hagelagene seg imellom er noe stadig flere gjør. Dette favner flere medlemmer, gir mer 
variert tilbud og en kan dele på utgiftene. I tillegg gir samarbeid bedre samhold og man blir 
bedre kjent med andres opplegg og tanker.

Årets hagelag: Orkdal Hagelag (bildet). 
De får utnevnelsen for sine gode aktivitetstilbud. 
De har fokus på godt samarbeid med lag og foreninger i lokalmiljøet, og med lokale medier. 

De har gjort Hagelaget synlig gjennom sin innsats i mange sammenhenger, ikke minst i bybil-
det med dugnader. I tillegg har de hatt stabile medlemstall over lang tid. 

De har kreative aktiviteter, er stadig i forkant og er veldig gode på sosiale medier, blant annet 
med en egen gruppe på Facebook, som er mye brukt av medlemmene. Både til glede og nytte 
for mange, og til Hageselskapets beste.
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TELEMARK
Leder: Torill Gunstensen
Sekretær: Maria G. Bløndal
Antall aktive lokallag: 14
Medlemmer: 804

Hagelagene har hatt rikt og variert tilbud til med-
lemmene og andre hageinteresserte. Medlemsmøter 
med lysbildeforedrag om forskjellige hagetemaer, 
hagevandringer, åpne hager, hageturer, studierin-
ger, dugnader i det offentlige rom og medlemstilbud 
i hagesentre. Antall gjennomførte arrangementer i 
fylket: Ca. 140

Hageselskapet Telemark har stått for følgende arran-
gementer i fylket:
Hagetur 3. juli–2. august til Flor og Fjære  og Stavanger via Nordsjøveien til Jæren i samar-
beid med Annys Reiseservice. 30 fornøyde medlemmer deltok.

Tillitsvalgtmøte i Skien 4. januar for å drøfte og diskutere hva som tjener hagelagene best i 
fremtiden, i henhold til forslaget om omorganisering i prosjektet Hageselskapet mot frem-
tiden. 

Organisasjonsmøte i Seljord 16. september. På dagsordenen var informasjon om Hagesel-
skapet mot fremtiden og dagens situasjon. Planlegging for neste års program og frister for 
levering av programmer, utgivelse av Hva skjer 2018 og forslag til sommertur ble tatt opp. 
Til slutt utveksling av erfaringer fra siste års aktiviteter og tips om gode foredragsholdere og 
arrangementer.

Hva skjer Telemark 2017 ble gitt ut i 3000 eksemplarer. Programårboken viser lagenes mø-
tevirksomheter og aktiviteter. Hva skjer ble sendt ut til samtlige medlemmer. Resterende 
opplag ble tildelt lagene for utdeling på plantesentre og andre aktuelle steder, for å vise Ha-
geselskapets aktivitet og for å øke interesse for hagesaken. 

Årsmøtet ble avholdt i Telemark Næringshage i Kviteseid, der 9 hagelag var til stede med 20 
deltakere. Det ble holdt et foredrag om Kviteseids historie, som blomstret opp da
Telemarkskanalen ble bygget. Kviteseid hagelag ble berømmet for å ha bidratt med blom-
sterprakt i over 10 år i byen. Innbyggere og turister nyter og beundrer den fine blomsterprak-
ten. 

Regionstyret var representert på Hageselskapets representantskapsmøte og tillitsvalgtsam-
ling 6.–7. mai på Gardermoen.
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TROMS
Leder: Anne Sofie Fyhn Hansen
Sekretær: Lisbeth Nergård
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 393

Hagelagene i Troms har aktive og positive 
personer i nærmiljøene. Aktiviteten i lagene 
har vært tradisjonell, med vårmøter, plan-
tebyttedager, pynting i offentlige rom, mar-
kvandringer og høstmøter. Fagtemaene har i 
år handlet mye om ulike former for komposte-
ring, plantevalg tilpasset området der en bor, 
urte-/grønnsakdyrking og bruken av disse. 
Regionstyret har avholdt 5 styremøter og be-
handlet 34 saker. Styret samlet hagelagene til en todagers samling i Tromsø samtidig med at 
årsmøtet ble avholdt. Fagtemaene var om økologisk dyrking, kompostering og orientering om 
Botanisk hage i Tromsø. 19 deltakere fra 8 hagelag var med på samlingen.

Årets hagelag: Nordreisa hagelag (bildet), blant annet for det spesielle samarbeidet med 
4H-klubbene i kommunen.  

VEST-AGDER
Leder: Heidi Røinås
Sekretær: Randi Grønsund
Aktive lokallag:12
Medlemmer: 748

Hagelagene i Vest Agder kan beskrives med to ord: Positivitet og samarbeidsvil-
lig. De samarbeider om arrangementer og organisering. Hagevandringer og fel-
lesturer har hatt god deltakelse. Lokallagstyrene har stor grønn kompetanse som 
gjenspeiler seg i lagenes mangfoldige arrangementer gjennom året. Flere hagelag 
har i mange år hatt ansvar for utvikling og stell av sansehager tilknyttet institu-
sjoner rundt om i fylket. Hagelagene er gode bidragsytere på lokale festivaler og 
arrangementer, og de bruker anledningene godt til å spre hageglede. 

Regionen har utfordringer, men vi velger å se med positive øyne på dette. Vi er 
glad for invitasjon fra Hageselskapet Rogaland, noe som har inspirert regionsty-
ret. Inspirasjonskveld for lokallagene er en ting vi synes har fungert bra og noe 
som gir samhold.

Årets hagelag: Flekkefjord og oppland hagelag (bildet). De feiret 120 års-
jubileum i 2017 og er landets eldste hagelag. De har lange tradisjoner med bær- 
og fruktdyrking og er et inkluderende hagelag, som villig viser sine flotte hager. 



VESTFOLD
Leder: Linda Louise Næss 
Sekretær: Terje Knutheim
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 1281

Det er 11 aktive lokallag i Vestfold med variert program. Noen har begynt å kalle mø-
tene for hagekvelder istedenfor medlemsmøter, og dette inviterer til nye medlemmer. 

Det er mange åpne hager i Vestfold, og siden 1000 åpne hager nå bare arrangeres annet 
hvert år, var det enkelte hagelag som holdt sin egen Åpne hager-dag! Hagemessen blir 
besøkt årlig, og buss blir satt opp slik at det skal være enkelt for medlemmene å komme 
seg til messa. Inkludering, samhold og mangfold er noen av verdiene til Hageselskapet 
Vestfold.

I mars arrangerte regionavdelingen foredrag med Kjersti Bergersen 
(kjent fra TV 2), med gratis inngang og åpent for alle hageinteresserte. 
Dette var en fin måte for å komme i kontakt med potensielle medlem-
mer. Det kom 300 personer, «Hva skjer» ble delt ut og det ble servert kaf-
fe og kaker. Det arrangeres årlig en busstur med ca. 50 deltagere. I 2017 
gikk turen til Stockholm. Steder som ble besøkt var selvsagt Enkøping 
med Piet Oudolfs hager, Bergianska trädgården og Rosendal trädgård. 
Det ble også besøkt et par private hager. 

Årets hagelag: Kvelde og Hvarnes hagelag. Ett av lagets sterke sider er at de serverer 
mat som passer til temaet. Er det tema om kjøkkenhage, serveres grønnsakssuppe og er 
det tema om bier, serveres honningkake. 

ØSTFOLD
Leder: Per Espen Jahren
Sekretær: Bibbi Jahren
Aktive lokallag: 13
Medlemmer: 1420

Aktiviteter og arrangementer
30.01. Tillitsvalgtsamling i Moss, utlevering av Hva skjer Østfold.
06.05. Åpen dag på Kalnes vgs, Borge hagelag, Sarpsborg hagelag.
06.05. Grønn gate i Rakkestad sentrum, Rakkestad hagelag.
03.09. Familiedagen i Mossemarka.
24.09. Hvaler eplefestival, Hvaler hagelag. 
14.10. Høstsamling for tillitsvalgte, vertskap Rygge og Moss. 

Andre aktiviteter: Leder og kasserer var delegater til Hageselskapets representant-
skapsmøte og tillitsvalgtsamling i 6.–7. mai. Sekretær deltok som observatør. Leder 
deltok på Hageselskapets regionledersamling 21.–22. oktober. 

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 41 saker. 13 aktive hagelag: Askim, Borge, 
Halden, Hobøl, Hvaler, Mysen/Eidsberg, Onsøy, Rakkestad, Moss og Rygge, Råde, 
Skiptvet og Spydeberg, Sarpsborg, Våler og Svinndal.
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