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Hageselskapet fastslår: 

Bedre livskvalitet  gjennom 
grønne opplevelser

Hageselskapet 
i storform 

          Naturmangfold 
og god plantehelse
I 2016 ble Stortingsmelding nr 14 «Natur for livet – norsk 

handlingsplan for naturmangfold» lagt frem. Meldingen 
konkluderer med at en viktig og grunnleggende forutsetning 
for å ta vare på naturmangfoldet er tilstrekkelig kunnskap. 

Tilrettelegging av fagstoff bidrar til å høyne kunnskapsnivå-
et og skape interesse for grønne verdier og positive hold-

ninger til hagebruk, landbruk og matproduksjon. Hageselska-
pet bidrar med faglig kunnskap på nasjonalt plan ved høringer 
og innspill, og samarbeider med relevante forskningsinstitu-
sjoner for at kunnskapen vi formidler skal være pålitelig og 
faglig forankret. På regionalt nivå er organisasjonen en viktig 
ressurs for å tilføre kunnskap om lokale forhold og formidle 
ny viten overfor kommuner og fylkeskommuner, som har en 
nøkkelrolle i klima- og miljøarbeidet.

Hageselskapet arbeider for at yrkesdyrkere og hageeiere 
skal ha tilgang til solid kunnskap om invaderende arter, 

såkalte hagerømlinger, og farlige planteskadegjørere. En ny 
kampanje med støtte fra Miljødirektoratet gjennomføres i 
disse dager. Kampanjen skal gi en positiv tilnærming til vik-
tigheten av å bevare landets hjemmehørende flora og formidle 
kunnskap og enkle lavterskeltiltak for å hindre spredning av 
uønskede planter. For å ivareta biologisk mangfold og unngå å 
skade nytteinsekter, er det også avgjørende å minske forbruket 
av plantevernmidler.

Som eneste utgiver i Norge tilbyr Hageselskapet en sorts-
liste med 2000 planteslag for nordiske forhold, og med 

klimasonekart utarbeidet i samarbeid med Meteorologisk 
institutt. Sortslisten kom ut første gang i 1951 og er et viktig 
oppslagsverk over kulturplanter i Norge. Den brukes også i 

undervisningsøyemed. Hageselskapet har hatt innledende 
samtaler med Artsdatabanken som har utviklet digitale da-
tabaser for formidling av artsdata, for å se om Sortslisten kan 
gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Arbeidet for å øke kunnskap om jord, kompostering og al-
ternativer for å begrense torvforbruket er et annet viktig 

satsingsområde. Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar 
å bidra til fremtidige løsninger som ikke medfører uvettig bruk 
av begrensede, ikkefornybare ressurser.

Natur og uteromskvaliteter er særlig utsatt ved utbygging 
og fortetting som pålegges av myndighetene. Grønne 

lunger med varierte biotoper for plante- og dyrearter i tett-
bygde strøk er viktig for å ivareta naturmangfoldet. Framover 
vil vi trenge mer kunnskap om planter som virkemiddel mot 
klimaendringer. Riktig beplantning både i utearealer og på 
bygninger bidrar til å redusere utslipp av klimagasser, dempe 
temperatursvingninger og fordrøye overvann. 

Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, 
bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne 

omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske,  
familien og samfunnet. Gjennom landsomfattende folke- 
opplysning vil vi fortsette vårt samfunnsengasjement på  
disse viktige områdene fremover.

 Tove Berg
   Direktør

Interessen for å dyrke grønnsaker er stadig oppadgående. Hagelagene våre 
har lagt opp kurstilbudet etter denne interessen og når nye og yngre mål- 
grupper. 

Hagelagene har en rekke tilbud for både barn og voksne hele året igjennom. 
I hagelagsregi bytter frø og planter eiere. Kunnskap formidles og det foregår 
omfattende lokal dugnadsinnsats. Etablering og stell av sansehager for våre 
eldre som har en demenssykdom, engasjerer mange. Flyktninger integreres 
over spader og vannkanner i kjøkkenhager satt av til formålet. Lokalmiljøer 
forskjønnes og det frambys en rekke tilbud, som hagebesøk og grønne sosiale 
aktiviteter for små og store. Det er stor bredde i tilbudet av kurs og foredrag, 
og dyktige hagelag benytter kursarenaen for å nå ut til potensielle medlem-
mer. 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.  

Planteloppemarkeder er vårens vakreste eventyr i hageselskapssammenheng. 
Flotte, kortreiste planter bytter eier innenfor samme distrikt – og til hyggeli-
ge 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.  

Hageselskapet, sammen med en rekke 
andre miljøvernorganisasjoner, tok til 
orde for å begrense unødvendig bruk 
av plantevernmiddelet glyfosat, noe 
som ble lagt merke til i media.  
Hageselskapet deltar ikke primært i diskusjonen om innholdet i glyfosat og 
mulige helseskader for mennesker og miljø. Men vi opptatt av at hageglede 
handler om et positivt overskudd i menneskers liv og at det er synd om hage-
eiere skulle bidra til økt bruk av et plantevernmiddel som følge av sin grønne 

interesse. Dersom hageglede praktiseres med kunnskap og kløkt, gir det rom og mulighet 
for gode hageopplevelser også for kommende generasjoner. Da blir den enkeltes hagegle-
de bærekraftig – også på lang sikt.

Hageselskapets nye hjemmeside ble lansert 7. april, og det var en kjærkommen fornyelse. 

I 2016 satte Hageselskapet rekord i antall nye medlemmer i nyere tid. Med 2971 nye 
hageinteresserte med på laget, er det en opplagt 132-åring som surfer på den grønne 
bølgen.  

Det norske hageselskap, ble grunnlagt 
i 1884.Organisasjonen består av 19 regio-
navdelinger og 330 hagelag landet over, 
Hele 2000 tillitsvalgte er i sving for våre   

23 500 medlemmer. 
 

14 regionavdelinger ga i 2016 ut  
informasjonsbladet «Hva skjer» for å spre 
informasjon om egen virksomhet lokalt.  

 
Hagelagene står for aktivitetene lokalt, og 

byr på kunnskap og hageglede gjennom 
kurs, foredrag, turer, hagevandringer,  

planteloppemarkeder og plante- og frø-
bytte. I tillegg kommer sosiale tilbud og en 

omfattende dugnadsinnsats.  
 

Sentraladministrasjonen ligger i Oslo 
med 8 ansatte. Administrasjonen drifter 
organisasjonen, utgir Norsk Hagetidend, 

og koordinerer og gjennomfører prosjekter 
i samarbeid med- eller på oppdrag fra 
offentlige myndigheter og næringsliv. 



Sosiale medier Hageselskapet er svært aktive på Facebook og Instagram. Her opplever vi 
stadig vekst og god dialog med de som følger oss. Facebook benyttes på alle nivåer i orga-
nisasjonen – sentralt, i regionavdelinger og av lokale hagelag. Her annonseres aktiviteter 
og tilbud – og det oppfordres til deltakelse på dugnader. Spørsmål stilles og besvares, og 
aktive følgere deler bilder og synspunkter med Hageselskapet. Facebook er også tatt i bruk 
som nyttig annonsekanal 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 og bedre kjent, formidle at organisa-
sjonen besitter mye kunnskap og har viktige målsettinger og en rekke tilbud til medlemmer 
og samfunnet for øvrig.  Hageselskapet på  Facebook  Instagram  Twitter

Hagemessen Hvert år deltar Hageselskapet på Hagemessen på Lillestrøm.Her profilerer 
vi organisasjonen og tilbudene våre, og vi møter medlemmer, potensielle medlemmer og 
andre vi deler vår grønne interesse med. I år fikk vi 161 nye medlemmer på messa – det var 
rekord.

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

Dugnadsinnsats Hageselskapet forskjønner offentlige miljøer, er involvert i etablering og 
vedlikehold av sansehager for mennesker med demenssykdom og beplantning og vedlike-
holder grøntanlegg i det offentlige rom. Vi lærer barn og unge å dyrke egne grønnsaker, en 
trend som bare fortsetter å øke i popularitet. Her fokuseres det på gleden ved å dyrke egne 
matplanter og betydningen av et sunt og velsmakende kosthold. 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 lagene i form av Studieforbundets kurstilskudd.

1000 åpne hager arrangeres annet hvert år. Her inviterer hageeiere kjente og ukjente til et 
besøk hjemme i sin hage. Noen byr på en kopp kaffe og selger en kakebit. Hageinteresserte 
kommer dog ikke for maten, men for hagepraten. I 2016 var det 239 påmeldte hager fordelt 
over hele landet. Været var generelt meget skrøpelig, med dels store nedbørsmengder man-
ge steder, men uten at deltakerne beklaget seg over dette. 

Faste aktiviteter 
og tilbud En rekke av Hageselskapets aktiviteter og 

tilbud gjentar seg årlig 

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen

Norsk Hagetidend er landets største hageblad og tilrettelagt for norske forhold. Bladet, 
som er et av landets eldste, kommer ut med 10 utgaver årlig og har som mål å inspirere, øke 
kunnskapen og hjelpe leserne til å lykkes med egne hageprosjekter.  Bladet går ut til våre 
23 500 medlemmer, og medregnet løssalg er opplaget på 26 000 med et lesertall på 93 000. 
Vår nye leserundersøkelse viser at bladet er svært populært blant medlemmene. Det leses 
grundig og oppbevares lenge. Stoffkategoriene treffer godt og 90 prosent av leserne oppgir 
at bladet er meget viktig for medlemskapet. Andelen lesestoff som handler om småskala 
grønnsaksdyrking, urbant landbruk og hageglede på liten plass har økt i tråd med medlem-
menes og lesernes interesse.   

Fagekspertene våre er et bredt sammensatt panel av fagfolk som besvarer spørsmål fra 
medlemmene innenfor alle områder av hagevirksomhet. I hagesesongen svarer de person-
lig på telefon, og ellers på e-post gjennom hele året. Svært mange sender bilder sammen 
med spørsmålene og et utvalg av spørsmål og svar med allmenn informasjonsverdi gjengis i 
Norsk Hagetidend. 

Hageselskapet.no er Hageselskapets hjemmeside. Her finnes mye fagstoff, grundige 
artikler, instruktive filmsnutter, nyhetsstoff med mer. Det er også et nyttig organisatorisk 
verktøy for organisasjonen med internsiden Bakhagen, en kommunikasjonskanal for tillits-
valgtapparatet. Alle regionavdelingene og de lokale hagelagene har også egne sider som de 
selv styrer, 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 
imellom, til nytte for alle hageinteresserte.  

Medlemsfordeler er en viktig del av medlemskapet for mange av våre medlemmer. Hage-
selskapet tilbyr en rekke rabattordninger på hageredskaper, hagereiser, juridisk bistand og 
hagetjenester. Hageselskapet opplever i økende grad at ulike hageleverandører ntar kontakt 
med tilbud om medlemsfordeler. 

www.facebook.com/hageselskapet
www.instagram.com/hageselskapet
www.twitter.com/hageselskapet


Prosjekter
Forbudte planter Prosjektet «Forbudte planter» er tildelt prosjektmidler fra Miljødirek-
toratet og informerer om regjeringens forbudsliste som trådte i kraft 1. januar 2016. Listen 
inneholder 17 planter som det 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 
hageselskapet.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 be-
grense framveksten eller fjerne dem helt. Oppstart i sosiale medier i 2016 ga stor respons og 
det er tydelig at dette er et tema som engasjerer. Prosjektet videreføres og avsluttes i 2017.

Summende hager Hageselskapets prosjekt for å redde utrydningstruede humler ble startet 
av Hageselskapet i 2012. Prosjektet har mottatt støtte fra Miljødepartementet/Miljødirek-
toratet i årene 2013–2016 og ble tildelt Stiftelsen UNIs Miljøvernpris i 2015. Summende 
hager har i hovedsak hatt sin aktivitet på Facebook, men finnes også som en nettside med 
informasjon om prosjektet. Hagelagene har fulgt opp med kurs og foredrag om pollinerende 
insekter og hvordan man kan lage humlebol og insekthoteller. Hageselskapets blomsterpla-
kat ble også i år delt ut av hagelagene og brukt som premier i tilknytning til konkurranser. 
Antall følgere på Facebook økte til over 22 000 humlevenner i år. Også denne humlese-
songen var det enkelte innlegg som opplevde enorm utbredelse og respons. Det mest popu-
lære hadde en rekkevidde på over 100 000. Kampanjen ble avsluttet i 2016.

Bie elsker Blomst Samarbeidet mellom Nordic Garden, Norges Birøkterlag og Hageselska-
pet for å hjelpe bier som viktige og truede pollinatorer, fortsatte i 2016. Det er laget egne 
frø- og løkkolleksjoner og informasjonsmateriell der Hageselskapet har bidratt med faglig 
innhold, for å gi biene drahjelp. Hagelagene fikk også i år kjøpe sjokkselgere med frø til 
pollinatorvennlige planter for videresalg. 

Blomstermeny.no Det er utarbeidet en blomstermeny med valg av planter som gir mat 
for pollinerende insekter og vern av stedegne villblomster og planter i østlandsområdet. 
Blomstermenyen er et samarbeid mellom Hagelselskapet, Bymiljøetaten i Oslo, Sabima, 
Naturvernforbundet Oslo og Akerhus, UiO Naturhistorisk museum, Botanisk forening, 
Fagus, La Humla Suse og ByBi. Blomstermenyen ble overrakt assisterende miljøbyråd på 
miljøfestivalen Mitt grønne Oslo i juni. 

Ikea-samarbeid Hageselskapet stod på stand på fem Ikea-varehus landet over 12. mars. 
Tema var grønnsaksdyrking. Ikea bekostet standmateriell og materiell til planting av frø for 
kunder, mens Hageselskapet bød på grønn kunnskap på godt besøkte varehus. 

Grenseløse grønnsaker og urter har som mål å høste av innvandrerkvinners kunnskap og 
erfaring med dyrking og bruk av eksotiske grønnsaker og urter i Norge. I 2016 ble prosjek-
tet gjennomført flere steder i landet.  
I Drangedal fikk flyktninger på norskkurs tilgang til et nedlagt gartneri. Drangedal hagelag 
bisto med faglig bistand til planlegging, praktisk veiledning og dugnadsarbeid. De med 
erfaring overførte kunnskap til dem som ikke var like erfaren med dyrking. Avlingen ble 
brukt til en høstfest for alle involverte. Det var vanskelig å få med kvinner i prosjektet, men 
de deltok i noen grad. De fleste av flyktningene ble senere sysselsatt i andre ordninger og 
prosjekter.  

 
Molde og Omegn hagelag fikk tildelt bruksrett til et jorde ved Romsdalsmuseet. Nyan-
komne flyktninger,  frivillige fra flyktningetjenesten og ungdomsskolens innføringsklasse 
for elever med behov for grunnleggende norskopplæring ble invitert til å delta i dyrking 
av parsellen sammen med valgfagklassen Natur og miljø. For nyankomne flyktninger med 
kulturell bakgrunn svært ulik vår norske, ble et felles opplegg for begge kjønn vanskelig, og 
erfaringene tilsier at menn og kvinner må få tilrettelagte tilbud hver for seg. Dugnads-
innsatsen fra flyktninger og elever var på 600 timer i 2016. Flyktningene deltok også i hage-
lagets andre dugnader og arrangementer, og var med på kurs om såing og dyrking av varme-
kjære planter i Norge. Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget et tilskudd til Molde og 
omegn hagelag for igangsetting og drift av prosjektet. 
Gartneriet på Bygdø kongsgård er gjenoppstått, med drift av Norsk Folkemuseum. Hage-
selskapet Bygdøy deltar med Grenseløse grønnsaker og urter, der etniske nordmenn og folk 
med innvandrerbakgrunn jobber sammen om dyrking og vedlikehold av parsellene. Hage-
selskapet Bygdøy mottok støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet. Høsten 2016 
startet planleggingen av en matfestival som skal finne sted i september 2017, med informa-
sjon om dyrking og servering av matretter med ingredienser fra avlingen. 
Hageselskapet Hordaland deltok med Grenseløse urter og grønnsakerstand under 
kongeparets hageselskap i Bergen i anledning 25-årsjubileumet. 

Kurs i boligplanlegging Det norske hageselskap inviterte fagmiljøene til tre dager med 
faglig påfyll og inspirasjon i Kristiansand 20.–22. september. «Boligplanlegging i by – 
Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?» er det eneste kurset i sitt slag som belyser alle 
aspekter ved boligens utemiljø. Ledende foredragsholdere fra fagmiljøer i Norge, Sverige og 
Danmark tok for seg betydningen av god kvalitet i uterom og hvilken effekt grønne omgi-
velser har på lokalt klima, miljø, helse og trivsel. Målet er å øke kursdeltakernes kompetanse 
og gi nyttig kunnskap til bruk i det daglige arbeidet med å utvikle gode og grønne bomiljøer 
for alle befolkningsgrupper. Målgruppen for kurset er alle som arbeider med byutvikling; 
planleggere, arkitekter, utbyggere og politiske beslutningstakere. Dette årlige kurset er 
blitt arrangert flere steder rundt om i landet og er høyt verdsatt av deltakere og foredrags-
holdere som en god arena for tilførsel og utveksling av ny kunnskap og kompetanse. Kurset 
ble arrangert med støtte fra og i samarbeid med Husbanken.

Noen av våre aktiviteter vil være kampanjepregede og  tidsbegrensede

Et tilbakeblikk



Påskjønnelser Høringsuttalelser
og innspill til offentlige instanser

Hageselskapets Tove Berg ved 

åpningen av utstillingen på Hadeland 

glassverk. 

Foto Jens Fremming Anderssen

Hageselskapets hederstegn tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt 
og godt for hagesaken lokalt, på regions- og/eller landsplan. I 2016 fikk Solveig Bechmann 
(Hageselskapet Buskerud og Sigdal og Eggedal hagelag) denne høythengende utmerkelsen.

Årets hagelag Nes hagelag i Akershus ble Årets hagelag, blant annet for deres store dug-
nadsinnsats, synlighet og samarbeid med andre organisasjoner. De har et godt samarbeid 
med både lokale og regionale medier, er aktive på sosiale medier og er flinke til å markeds-
føre arrangementene sine. De er også synlig på markeder og liknende arrangementer i regio-
nen, utenfor kommunens grenser.

Hageselskapets hagekulturpris tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller be-
drifter som på en forbilledlig måte har bidratt til å realisere Hageselskapets formål. Ringebu 
prestegård og ekteparet Eva og Svein Olsen på Hvaler ble tildelt Hageselskapets Hagekul-
turpris 2016. 

Stiftelsen Ringebu prestegård og Hagegruppa i 
Ringebu prestegård fikk prisen for arbeidet som 
er lagt ned over mange år. Hageanlegget er satt i 
stand etter historiske beskrivelser, med frukttrær, 
bærsorter, stauder og hageroser innsamlet fra 
nærområdet. Det store arealet driftes på dugnad 
av Hagegruppa. Besøkende tilbys omvisning med 
informasjon om plantearven og den gamle hage-
kulturen som fantes rundt prestegårdene. 

Eva og Svein Olsen på den bilfrie Søndre Sandøy 
i Hvaler driver et allsidig hagebruk med vekt på 
økologi og bærekraft, med planter og dyrking av 
frukt, bær, grønnsaker og urter, i tillegg til fjærfe- 
og eggproduksjon. 
De har sjeldne stauder og et stort insekts- og 
fugleliv. Ekteparet tar imot besøkende og er et 
oppkomme av kunnskap og formidlerglede.

• Høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om endring av kriterier i regelverket for  
 tilskudd til miljøorganisasjoner
• Fremmet støtte til forslag om nasjonal strategi for bier og pollinering, som ble vedtatt i  
 Stortinget 1. mars, og holdt innlegg i Landbruks- og matdepartementets innspillmøte.
• Deltatt i Energi- og miljøkomiteens høring om stortingsmeldingen «Natur for livet».
• Skriftlige innspill til Venstres, KrFs, Arbeiderpartiets og SVs alternative statsbudsjetter og  
 partiprogrammer.
• Deltatt i en henstilling fra 11 organisasjoner til Landbruks- og matministeren om å treffe  
 tiltak for å fase ut glyfosat. 
• Innlegg i Stortingets næringskomite om statsbudsjettet 2017. Innlegget ble brukt i  
 Næringskomiteens innstilling til Stortinget.



AKERSHUS
Leder: Johnny Deraas
Sekretær: Bente Hognestad
Aktive lokallag: 19
Medlemmer: 3165

Det har vært et godt og aktivt år i lokallagene i Akershus, med flotte temamøter, hage-
vandringer, frøbyttemøter, masse dugnader i det offentlige rom, flere plantemarkeder o.l., 
samt at deltagelsen ved regionavdelingens aktiviteter for lokallagene har vært god. 

Hageselskapet Akershus’ arrangementer i 2016: 
•  Lørdagssamling, der 14 lag var representert med 32 deltagere. 
•  Vårmarked på Geitmyra i Oslo i samarbeid med Hageselskapet Oslo, der også 5 lokallag  
 deltok med stand, i tillegg til andre utstillere med fokus på hage og grønn kunnskap. 
•  Grønn Weekend, som i år gikk til Sjælland i Danmark. 
•  Regionmøter ble holdt i alle 4 regionene, der 10 av 19 lag deltok. 
•  Representantskapsmøtet ble holdt 7. november med Nes hagelag som vertskap, der 14 lag  
 var representert. 

AUST-AGDER
Leder: Mona Heimdal
Kasserer: Kjellaug Øvreås
Aktive lokallag: 5 
Medlemmer: 494

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. 

BUSKERUD
Leder: Solveig E. Bechmann
Sekretær: Gro Sønsteby
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 1182

Styret har avholdt 4 styremøter i perioden. Det har vært fokus på reorganiseringen av Ha-
geselskapet og tillitsvalgte fra Buskerud deltok i diskusjonsgruppene på landssamlingene. 
Styret har koordinert innspill fra de lokale hagelagene angående viktige spørsmål om Hage-
selskapets fremtid og programårboka Hva skjer. 
Den planlagte sommerturen til Gotland ble dessverre avlyst grunnet få påmeldinger. Flere 
av våre medlemmer har gjennom året vært aktive bidragsytere til lokale og landsdekkende 
hagetidsskrifter, blant annet Hageposten, en gratisavis i Nedre Buskerud. 
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FINNMARK
Leder: Solfrid Skoglund
Sekretær: Sigmund Hansen
Aktive lokallag: 6
Medlemmer: 177

Flere av fylkets hagelag er synlig i lokalsamfunnet gjennom flott dugnadsarbeid og aktivite-
ter, her nevnes Kjøllefjord som steller og planter på kirkegårder, Nuvsvåg som har dugnad 
ved kirka, Børselv som planter og vedlikeholder i blomsterbed langs veien i bygda og Lakselv 
som har fast dugnad med stell og planting i kommunens sansehage. 
I hagelagenes varierte årsprogram, er en fast aktivitet hos de fleste lag å arrangere grønn dag/
hagedag. Her selges egenproduserte stauder, sommerblomster og andre produkter, samt 
kaffe og noe å bite i. Lagene har arrangert temakvelder med forskjellig innhold, her nevnes 
blant annet, visning av hagebilder, priklingbytte, filmvisning med aktuelle tema og frøbytte/
frøbestilling. 
Lakselv Hagelag gjennomførte studieringen «Kjøkkenhagen – urter og grønnsaker». 
Flere lag har arrangert hagevandringer og gjennomført både staudesalg og blomsterlotteri. 
Regionens representantskapsmøte avholdes annet hvert år, neste gang i 2017.    

HEDMARK
Leder: Marthe Ruud
Sekretær: Tove Sissel Larsgård
Aktive lokallag: 21
Medlemmer: 998

Styret i regionavdelingen har hatt 7 styremøter. Det har vært avholdt 4 medlemsmøter/sam-
linger i perioden. Tre regionsamlinger på vårparten og idé- og planleggingsmøte på høsten. 
Tema på regionsamlingene har vært styrearbeid, studiearbeid og profilering. Tema på idé- og 
planleggingsmøtet var bruk av de nye nettsidene. Representantskapsmøtet ble avholdt i hen-
hold til vedtektene. 
I mars deltok vi på stand på Ikea Ringsaker. Her møtte flere fra styret, i tillegg til medlemmer 
fra lokallagene i området rundt. Et artig og vellykket arrangement og en fin måte for Hage-
selskapet å få vist seg fram på. 
Vi har tre inaktive hagelag i vår region. Ett av målene våre har vært å få igang aktivitet i noen 
av disse. Dette arbeidet viderefører vi i 2017. Hageselskapet Hedmark har også i år gitt ut 
programårboka Hva skjer, med informasjon om alle hagelagene. 
Årets hagelag: Rendalen Hagelag, et lite lag, men med mange aktive medlemmer og stort  
engasjement. De deltar i ulike dugnader og har ansvaret for Bullhagen. 
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HORDALAND
Leder: Elisabeth Heggland Urø
Sekretær: Tonje Bargård
Aktive lokallag: 21
Medlemmer: 2133

Hageselskapet Hordaland har gitt støtte til vedlikehold av Urtehagen ved Lepramuseet i Ber-
gen. Dugnadsutvalget inviterte til dugnad, og det har også vært invitert til det årlige hagesel-
skapet i Urtehagen. 
I anledning kongeparets 25-årsjubileum, ble vi invitert til å delta parets hageselskap i Bergen 
med stand for prosjektet «Grenseløse urter og grønnsaker», som var Hageselskapets gave til 
Dronningens 75-årsdag i 2012. Jubileumsgave: Da Hageselskapet Hordaland fylte 50 år ble 
det gitt en grønn gave til avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering på Nordåstunet. I 
2016 ble det ryddet og plantet blomsterløk på området. 
Vi hadde også samarbeid med boligbyggelaget Vestbo om kåring av «Årets hage». Regionle-
der deltok i arbeidet og holdt foredrag under Vestbos seminar. Hageselskapet ble også pro-
motert i Vestbos medlemsblad. 

MØRE OG ROMSDAL
Leder: Svein Kongshaug 
Sekretær: Trygve Brunvoll
Aktive lokallag: 16
Medlemmer: 1202

Regionstyret ble konstituert i oktober 2015. Det ble holdt seks styremøter. I tillegg hadde vi 
kontakt via telefon og e-post. 
Årets foredragsturné ble gjennomført i uke 35 med Rolf Eide fra Eides Stauder på Askøy ved 
Bergen, som holdt foredrag for hagelagene i Ålesund, Vestnes og Straumsnes. Disse hagela-
gene inviterte også andre hagelag i sine nærområder. 
Vi arrangerte tillitsvalgtsamling på Vestnes Fjordhotell lørdag 5. mars 2016: Her ble den nye 
hjemmesiden og det nye medlemsregisteret presentert. Det grøntfaglige var det Susanne 
Friis Pedersen som tok seg av. 35 tillitsvalgte fra lagene i Møre og Romsdal deltok. 
Fra 1. til 4. september deltok vi på Dyregoddagene i Batnfjorden. Et stort arrangement med 
svært mange besøkende. Her hadde vi et samarbeid med Romsdal Birøkterlag og Ornitolo-
gisk Forening, som vi delte stand med. 
24. september 2016 arrangerte vi årsmøte i regionen på Bekkevoll Ungdomsskole i Molde. 
Etter årsmøtet var det åpent arrangement med Dag Lyngars foredrag om roser. Det var en 
økning i medlemstallet fra 1167 til 1202 i Møre og Romsdal i 2016. 

NORDLAND
Leder: Mariann Strømdal
Sekretær: Elin M. T. Hugaas
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 1163

Regionlaget har avviklet 5 styremøter i perioden. Hovedfokus har vært punktene på aktivi-
tetsplanen og prosjektet «Hageselskapet mot fremtiden». Nestleder og ny sekretær har del-
tatt på Hageselskapets sentrale tilbud. 
Nordland er et langt og dyrt fylke å reise i. Det gjør at aktiviteter på fylkesbasis begrenser seg 
til å avvikle årsmøtet. Enkelte av lagene ønsker ikke å prioritere «helgearbeid» og deltok ikke 
på årsmøtet.  Fylkeslaget har god kontakt med sine lokallag, selv om enkelte lag har mindre 
aktivitet. Nestleder og publiseringsansvarlig har oppdatert den nye nettsiden. 
Styret har utarbeidet en oversikt over foredragsholdere. Hagelagene bidrar selv med navn på 
gode forelesere. Listen fornyes underveis, og sendes både aktive og sovende lag i håp om at 
det skapes lokal interesse. 
Regionstyret har gitt ut programårboken Hva skjer, som gir oversikt over hva hagelagene har 
på programmet. Vi har også laget liste over hageeiere som tar imot besøk, og det er omtaler av 
offentlige hager/parker i Nordland. Programårboken går med et lite overskudd. Enkelte av 
lokallagene er med på å støtte utgivelsen med å kjøpe en annonseside til sitt hagelag. Det blir 
forøvrig også stadig flere lokale annonsører i heftet. 
Søndre del av fylket har et par ganger i året en regionsamling for hagelagene i regionen, som 
mottas positivt. Midt-regionen har planer om å kopiere tiltaket. Det foregår mye aktivitet 
i hagelagene, de mest aktive har opptil én aktivitet i måneden. Populære aktiviteter er ha-
gevandringer, plantemarkeder og foredrag. Mye dugnadsarbeid gjøres av enkelte hagelag, 
blant annet pynting av sentrum og stell av kirkegårder. Positive aktiviteter for barn blir også 
lagt merke til. 

Årets hagelag: Rana hagelag, spesielt for medlemsveksten, men også for spennende akti-
viteter, god medieoppmerksomhet lokalt, dugnad ved museet og barneaktiviteter. 

NORD-TRØNDELAG
Leder: Anne-Lise R. Arntsen
Sekretær: Rigmor Jørstad
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 887

I våre lokallag har det vært variert og til dels stor aktivitet gjennom hele sesongen. Viktigste 
oppgave har vært å være tilgjengelig og yte service til hagelagene, i tillegg til å sørge for god 
informasjonsflyt mellom Hageselskapet sentralt, regionalt og lokalt. 
Vi hadde årsmøte på Yttervik gård 17. oktober 2015. Assisterende fylkesmann Gerd Janne 
Kristoffersen hilste til årsmøtet. Øystein Rune Størkersen holdt foredrag om kjøkkenhagen. 
Vi arrangerte inspirasjonsdag for lokallagene i Namsos 2. april 2016. 12 lag møtte med til 
sammen 32 personer. Temaer var: Hvordan arrangere årsmøter, studiearbeid, hvordan lage 
årsprogram og hvordan føre regnskap og budsjett. Bygartner Finn Rossing holdt et tanke-
vekkende foredrag om hvordan man kan bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne 
opplevelser. 
Vi arrangerte hagetur for lagene gjennom hele fylket 13.–14. august, der 22 personer var 
med. Vi har også arrangert fremmedartdager i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernav-
deling og alle hagelagene 13.–16. juni med befaringer i 8 kommuner. 
1000 åpne hager 26. juni ble markert med 19 hager i Nord-Trøndelag. 
Våren 2016 arrangerte vi i samarbeid med hagelagene, turné med Helen Fredholm på fem 
steder med temaet «Cottage Garden». Vi har gjennomført 2 studieringer i 2016: «Organisa-
sjonsarbeid på fylkesplan» og Organisasjonen og tillitsvalgte i DNH.»

Årets hagelag: Snåsa hagelag
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OPPLAND
Leder: Margrethe Lysaker
Sekretær: Brynhildur Thordisar Engen
Aktive lokallag: 13
Medlemmer: 908

I Oppland har det vært god aktivitet i 13 lokallag. Det har vært arrangert diverse kurs, som 
for eksempel betongkurs, studieringer i alt fra grønnsaker til hageplanlegging og roser, hage-
vandringer, bussturer samt flere medlemsmøter med ulike temaer. 
Plantemarked/planteloppemarked er svært populært og arrangeres av flere og flere hage-
lag. Der spres plantekunnskap om hvilke planter som trives i den enkelte kommune, og ikke 
minst hvilke planter vi skal unngå å plante, hagerømlinger, som er uønsket i norsk natur. 
Nordre Land hagelag arrangerte Hagefestival, en spennende og viktig tradisjon i fylket. 
Regionstyret har blant annet arrangert regionmøter i både Gudbrandsdal- og Lilleham-
mer-regionen. Dette har vært positivt for medlemmene og gitt støtte til hagelagene. 
Stiftelsen Ringebu prestegård og de frivillige i Hagegruppa Ringebu prestegård ble tildelt 
Hageselskapets Hagekulturpris 2016, etter nominering fra regionstyret. 

Årets hagelag: Nordre Land hagelag

OSLO
Leder: Frøydis Helene Hauge 
Nestleder: Marlis Ehl
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 1753

Styret har hatt 7 styremøter, ett representantskapsmøte og ett idemyldringsmøte for tillits-
valgte. Sammen med Hageselskapet Akershus ble det arrangert vårmarked med plantesalg 
fra hagelag og andre grønne foreninger. 
Vi deltok på familiearrangementet Geitmyradagen i Oslo kommunale skolehage på Sagene, 
og vi deltok med verve- og informasjonsstand på Vårtreff i Botanisk hage, den største og mest 
besøkte plantesalgsalgsdagen i Oslo, der inntektene går til Botanisk hages venner. 
Flere hagelag har også bidratt på arrangementene. Det har vært gjennomført hagelagsmøter, 
plantebyttemøter, dugnader, snegleaksjoner, demonstrasjoner i beskjæring og turer. Og det 
har vært såarrangementer for barn i flere av bibliotekene i Oslo. Mange hagelag gjør en inn-
sats og har ansvar for hager i det offentlige rom, som seniorsentre og sykehjem. 
Mange hagelag er også aktive på Facebook og legger ut nyttig informasjon og formidler grønn 
kunnskap.

Årets hagelag: Bygdøy Hageselskap

ROGALAND
Leder: Ole Geir Skjæveland
Sekretær: Henry Tendenes
Aktive lokallag: 26
Medlemmer: 2551

Regionstyret har videreført tilbudet om organisasjonskurs, og dette har også vært tema på 
begge regionsamlingene i 2016, med svært gode tilbakemeldinger. Rogaland fylkeskommu-
ne støtter Hageselskapet Rogaland økonomisk for disse tiltakene. 
Hagelagene i Rogaland er svært skeptisk til landsstyrets forslag om å avvikle regionleddene. 
Lagene er klare på at regionleddet er drivkraften i deres engasjement i organisasjonen.  
Fylkeskommunen er klar på at videre støtte er avhengig av at Hageselskapet Rogaland 
består som en selvstendig enhet.  Fylkesmannen i Rogaland har støttet Hageselskapet Roga-
land med 100 000 kroner for prosjektet «Urbant landbruk». 
Samarbeid med Miljøsøndag i Stavanger kommune og aktivitetsdag på Limagarden i Gjes-
dal sammen med Jærmuseet er videreført og har gitt Hageselskapet Rogaland og hagelagene 
svært god PR. Regionstyret formidlet tilbud om kjøp av stiklinger til lagene for innkjøpspris 
også i 2016.  
 

SOGN OG FJORDANE
Leder: Turid Bøyum 
Sekretær: Jenny S. Hysing 
Aktive lokallag: 15
Medlemmer: 717

Regionavdelingen fungerer som bindeledd mellom hagelagene og arrangerer blant annet 
foredragsturneer med besøk av foredragsholdere til flere lag. 
Hagelagene har forskjellige aktiviteter, som hagevandringer og dugnader ved eldrehjem, sy-
kehjem, kommunale hus og forsamlingshus. Vi arrangerte studiering/kurs med tema «Fra 
jord til hage». 
Gloppen hagelag har arrangert sommerfesten «Utekveld ved fjorden». Sogndal har samar-
beidet med museet om aktivitetsdag på våren, et populært tiltak med salg av planter og lik-
nende. Planteloppemarked er et stort bidrag til økonomien i lagene. Hornindal har sommer-
marked med stort lotteri. Det har også vært arrangert medlemsmøter med ulike temaer, der 
hagelagene samarbeider om turer til andre lag, til planteutsalg og gartnerier. Vi arrangerer 
også turer både innenlands og utenlands, og styret planlegger tur til Irland i 2018.
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SØR-TRØNDELAG
Leder: Heidi Kvaløy
Sekretær: Guri Ro
Aktive lokallag: 17
Medlemmer: 1207

Svært mange av våre hagelag har vært gode til å verve. Selv om det har vært nedgang i med-
lemstallet siste året. Dette henger sammen med nedgangen i antall aktive lag. Det bekymrer, 
men er også forståelig. 
Regionavdelingen har avholdt 4 styremøter og behandlet 12 saker. Hageselskapet Sør-Trøn-
delag har hatt en lite tilfredsstillende tilværelse etter at avtalen om kontorplass hos Fylkes-
mannen ble avviklet 1. juli. Men takket være en positiv holdning fra Statens Hus er vi vel-
kommen til å bruke deres fasiliteter. 
Malvik hagelag sto som arrangør for årsmøtet. Oppfatningen hos regionstyret er at interes-
sen for store fellesarrangement ikke er der. Hagelagene har forskjellige ønsker og vil kanskje 
helst gjøre avtaler med «sine nærmeste». Regionstyret har på forespørsel sagt seg villig til å 
være med på et nytt arrangement i samarbeid med Visit Trøndelag, og en ny Hagemesse er 
under planlegging. Regionstyret har gitt økonomisk støtte til 6 hagelag. 
Sesongen gjennom er det mange som åpner hageportene for besøkende og som stiller opp 
til foredrag for hagelagene. Mangfoldet rundt om i hagelagene er stort og kreativiteten er 
stor. Det er gjennomført til sammen 191 aktiviteter og møter, blant annet: Kreativ støping, 
samarbeid med skoleklasser og sykehjem, foredrag om dyrking i kjøkkenhage og pallekarm, 
plantebyttedag/plateloppemarked og hagevandringer.

Årets hagelag: Malvik hagelag, et godt innarbeidet hagelag med stabilt medlemstall, i 
tillegg til stadig nye, og stor aktivitet gjennom hele året med ulike arrangementer, turer 
og markedsføring, informasjon og frøsalg på stands foran kjøpesentre. 

TELEMARK
Leder: Torill Gunstensen
Sekretær: Maria G. Bløndal
Aktive lokallag: 14
Medlemmer: 853

Det ble gjennomført til sammen 150 arrangementer blant hagelagene i fylket. Det er nå 14 
aktive hagelag i fylket. Hagelagene har hatt et rikt og variert tilbud til medlemmene og andre 
hageinteresserte. 
Medlemsmøter med foredrag om forskjellige hagetemaer, hagevandringer, åpne hager, ha-
geturer, studieringer, dugnader i det offentlige rom og medlemstilbud i hagesenter. Tokke 
hagelag har gjenopptatt sin virksomhet i 2016 med innholdsrikt program. Hageselskapet 
Telemark har stått for følgende arrangementer i fylket: 1000 åpne hager med 14 hager i Te-
lemark, som var godt besøkt. Hagetur til Bornholm med 45 fornøyde deltakere. Fellesmøter 
med foredrag om stauder for hagelagene i Porsgrunn med 87 fremmøtte og Bø med 50 frem-
møtte. Organisasjonsmøte i Seljord med organisasjonssaker og foredrag om hagerømlinger, 
med 8 hagelag og 17 deltakere. Årsmøtet ble avholdt i Rjukan, der 12 hagelag var til sted med 
26 deltakere. 

TROMS
Leder: Anne Sofie Fyhn Hansen
Sekretær: Lisbeth Nergård
Aktive lokallag: 9
Medlemmer: 428

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker, hvor blant annet Hageselskapets 
framtid og tilhørende spørreundersøkelse har vært hovedsak. 
Dyrøy hagelag var vertskap for årsmøtet 20. februar, med deltakelse av 14 delegater fra 7 
hagelag. Ved loddtrekning blant lagene som hadde gjennomført flest studieringer i 2015, ble 
Hageselskapet Troms tildelt motivasjonsprisen på 3000 kroner. l august var det duket til Ha-
gehelg i Målselv. Værgudene viste seg fra sin beste side, og sammen med et rikholdig og flott 
program ga det oss en fantastisk opplevelse i to dager.

Årets hagelag: Sørreisa hagelag

VEST-AGDER
Leder: Heidi Røinås
Sekretær: Randi Grønsund
Aktive lokallag: 12
Medlemmer: 780

Hagelagene i Vest-Agder kan beskrives med to ord: Positivitet og samarbeid. Lagene samar-
beider om arrangement og organisering. Hagevandringer og fellesturer har hatt god delta-
kelse. Hagelagsstyrene har stor grønn kompetanse som gjenspeiler seg i lagenes mangfoldige 
arrangementer gjennom året. Flere lag har i mange år hatt ansvar for utvikling og stell av san-
sehager tilknyttet institusjoner rundt om i fylket. Hagelagene er gode bidragsytere på lokale 
festivaler o.l. og bruker anledningene godt til å spre hageglede. 
Regionen har utfordringer, men velger å se med positive øyne på dette. Etter at vi måtte flytte 
ut av kontoret hos Fylkesmannen, har det blitt stasjonert kontorplass hos sekretær. Dette 
fungerer utmerket, og det er dermed lett for lokallagene å komme i kontakt. Regionens sty-
remøter blir avholdt i forkant av hagelagenes aktiviteter rundt om i fylket, og styret kan delta 
der, til glede for oss og lagene. 

Årets hagelag: Søgne hagelag, et åpent og inkluderende lag. For tre år siden vurderte de 
å legge seg ned, men noen ildsjeler tok fatt og jobbet målbevisst med å få laget opp. De 
ivaretar mye gammel lokalhistorie og er flinke å videreføre dette. 
De markerer seg positivt i lokalmiljøet.
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VESTFOLD
Leder: Linda Louise Næss 
Sekretær: Anne-Beate Haug
Aktive lokallag: 11
Medlemmer: 1325

Det har blitt gjennomført totalt 129 arrangementer i regi av hagelagene og Hageselskapet 
Vestfold i 2016. Program og temaer er svært variert, med foredrag, kurs/studieringer, plan-
temarkeder, hageturer, handlekvelder og dugnader. Intensjonen er å tilby alle, uavhengig av 
alder og kjønn, interessante og varierte aktiviteter som skaper interesse for våre grønne ver-
dier nå og i framtiden. 
Stormøte i regi av hageselskapet Vestfold ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole 3. mars, 
der temaet var «Urban Gardening» – et moderne uttrykk, men en urgammel måte å dyrke 
mat på. I juni ble 29 ivrige hagefolk med på hageturen til England i regi av Hageselskapet 
Vestfold. Halvårsmøte ble avholdt 21. april og årsmøtet ble avholdt 10. november, begge fant 
sted i Østre Halsen. 

Årets hagelag: Kvelde og Hvarnes hagelag, som har doblet medlemstallet de siste 10 åre-
ne. De har et variert program. Motivasjon, inspirasjon og lokal hageglede er drivende 
faktorer. De samarbeider med øvrige lag i fylket. Laget tilbyr kortreist mat og egenpro-
duserte grønnsaker av ypperste kvalitet både for salg og bevertning på medlemsmøtene. 

ØSTFOLD
Leder: Ole-Johnny Nilsen
Sekretær: Greta Lund
Aktive lokallag: 13
Medlemmer: 1426

Aktiviteter og arrangementer: 
25.01. Tillitsvalgtsamling i Moss, utlevering av programårboken Hva skjer.
30.04. Åpen dag på Kalnes vgs, Borge hagelag.
07.05. Grønn gate i Rakkestad sentrum, Rakkestad hagelag.
26.06. 1000 åpne hager
06.09. Familiedagen i Mossemarka. 
25.09. Hvaler eplefestival, Hvaler hagelag.
08.10. Høstsamling for tillitsvalgte, vertskap Våler og Svinndal.

Styrets beretning 
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STYRETS BERETNING 2016  
Det norske hageselskap er en av landets eldste medlemsbaserte, frivillige organisasjoner, med 
aktiviteter over hele landet. 
Hageselskapet har regionavdelinger i alle landets 19 fylker og ca 330 lokale hagelag. 
Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, 
samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 
 
Hageselskapet setter stor pris på at HM Dronningen er organisasjonens høye beskytter. 
 
 
STRATEGISKE FØRINGER/VIRKSOMHETSPLAN 
I 2016 har virksomhetsplanen hatt disse satsningsområdene:  
 
1. Konkurrenter: 

Hageselskapet skal samarbeide med andre aktører som finnes på markedet på våre områder, 
slik at vi sammen blir sterkere og når bredere ut. 

2. Teknologisk utvikling: 
Hageselskapet skal være tilgjengelig i de kommunikasjonskanaler som de vi ønsker å nå 
bruker, slik at vi kan spre budskap raskt og effektivt. 

3. Globale trender og nasjonale politiske rammebetingelser: 
Hageselskapet skal være til stede på de viktige politiske arenaene vi ønsker å være på, slik at 
vi kan få en strategisk posisjon og bli regnet med. 

4. Imøtekomme behov hos medlemmer og potensielle medlemmer/organisering: 
Hageselskapet skal tilby attraktive medlemsfordeler, slik at medlemmene synes det er 
attraktivt å fortsette å være medlem 

 
Styret viser til administrasjonens rapportering på virksomhetsplanen for ytterligere detaljer.  
Styrets kommentarer er:  
 
Konkurrenter/samarbeid 

• Det har vært en økning i henvendelser fra andre organisasjoner som ønsker å samarbeide med 
Hageselskapet, bl.a.fra Bymiljøetaten Oslo, ByBi, Sabima, Naturvernforbundet OA, Botanisk 
forening, Fagus, La Humla Suse, Naturhistorisk museum, Mester Grønn og Nordic Garden. 

• Vi har etablert samarbeid med Veidekke om å lage en «Balkongbok» som gave til nye 
boligeiere. 

• Kampanjen Summende hager ble avsluttet etter endt sesong. Kampanjen har pågått i 4 år, de 3 
siste med økonomisk støtte fra Miljødepartementet/Miljødirektoratet. Kampanjen har vært en 
stor suksess, og har resultert i en folkebevegelse. 

• Vi samarbeider med Miljødirektoratet om å formidle budskapet om planter som nå er forbudt 
å selge, dele og plante ut. 

• Vi har startet samtaler med Artsdatabanken med sikte på å digitalisere Sortslisten gjennom 
deres database. 

• Vi har samarbeidet med fem IKEA-varehus landet over med tema grønnsaksdyrking. 
• Vi er invitert til å være medforfatter i en bok som Norsk Folkemuseum skal gi ut om 

Gartneriet på Bygdø Kongsgård, med tema Grenseløse grønnsaker og urter.  
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• I samarbeid med Husbanken ble årets seminar «Boligplanlegging i by» gjennomført i 
Kristiansand, og høstet meget gode tilbakemeldinger fra deltakere og foredragsholdere.  

• Det har vært en hyggelig økning i henvendelser fra landsdekkende medier som ønsker 
uttalelser fra Hageselskapet. 

• I tilknytning til statsbudsjettet for 2017, har det vært et tett samarbeid med øvrige 
organisasjoner i kapittel 1138, post 70. 
 

Teknologisk utvikling   
• Nytt medlemsregister fra Proventus og nye hjemmesider fra Idium ble implementert med 

oppstart i april, og evaluert i oktober. Funksjonaliteten har blitt vesentlig forbedret, og 
fungerer etter hensikten. Investeringen avskrives regnskapsmessig over 3 år. 

• Tilstedeværelse i sosiale medier spiller en stadig viktigere rolle i vår kommunikasjon med 
omverden, og antall følgere øker jevnlig. Hageselskapets facebook-side benyttes bl.a. til 
vervekampanjer, og får god respons. Siden har i overkant av 9 500 følgere. 

• Facebook-siden Hageselskapets kjøkkenhage deler tips og råd til hvordan man kan lykkes med 
egne vekster. Siden har ca. 5 300 følgere. 

• Vi får positiv tilbakemelding fra medlemmene på vårt månedlige nyhetsbrev som går ut til vel 
14 000 e-post adresser 

• Nyhetsbrev til tillitsvalgte går ut ved behov, og viktig informasjon arkiveres på vårt intranett 
Bakhagen.  

• E-post med viktig informasjon fra administrasjonen sendes både regionavdelinger og hagelag, 
og arkiveres deretter på vårt intranett Bakhagen.  

 
Globale trender og nasjonale rammebetingelser  

• Det er gjennomført positive møter med statssekretær Kjell Tore Wirum i Klima- og 
miljødepartementet 4. april, og med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale 10.august. 
Ministeren inviterte Hageselskapet til å være med på å utforme Nasjonal strategi for bier og 
pollinering.  

• I forslag til Statsbudsjett for 2017, foreslo Landbruks- og matdepartementet å legge rammen 
for støtte til organisasjoner (kapittel 1138, post 70) til landbruksdirektoratet og at denne skulle 
gjøres om til prosjektstøtte f.o.m 2018. Direktør deltok på høring i Næringskomiteen og 
henvendte seg til øvrige partiers stortingsrepresentanter samt Næringskomiteens medlemmer, 
og ba om at Stortinget skulle avvise forslaget. Saken ble også satt på dagsorden i media, og 
flere tillitsvalgte henvendte seg til stortingsrepresentanter fra egne fylker. Gjennom 
budsjettforliket med samarbeidspartiene Venstre og KrF vedtok Regjeringen, og deretter 
Stortinget, at tilskuddsordningen til ulike organisasjoner under kap. 1138, post 70 skulle 
videreføres og ikke gjøres om til prosjektstøtte fra 2018. 
 

• Øvrige høringsuttalelser og innspill inngitt til offentlige instanser: 
- 11. februar: Deltatt med skriftlig høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet vedr. 

forslag til endring av kriterier til regelverket for tilskudd til miljøorganisasjoner 
- Fremmet støtte til representantforslaget (Innst. 1172 S) fra KrF’s stortingsrepresentanter 

Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad om en nasjonal 
strategi for bier og pollinering. Strategien ble vedtatt i Stortinget 1. mars. 

- 7. april: Deltatt i høring vedr Meld.St. nr 14 Natur for livet i Stortingets Energi- og 
miljøkomite 
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- 8. juni: Deltatt i Arbeiderpartiets samrådsmøte i Stortinget med innspill til Ap’s 
partiprogram og statsbudsjett  

- 16. juni: Deltatt på speed-date i regi av Frivillighet Norge – gjennomført møter med Trine 
Skei Grande (V), Anette Trettebergstuen (Ap) og Heikki Holmås (SV) 

- 16. juni: Sendt skriftlige innspill til V’s, Ap’s og SV’s alternative statsbudsjett for 2017 og 
partiprogram for neste stortingsperiode 

- 19. juni: Deltatt i en henstilling fra 11 organisasjoner om å treffe tiltak for å fase ut 
glyfosat. Henstillingen ble sendt Landbruks- og matministeren.  

- 18. august: Sendt innspill til hhv Venstre- og KrFs partiledere om en videreføring av frie 
kompetansetilskudd (Husbanken) bl.a. til Boligplanlegging i by i budsjettforhandlingene 
for 2017. 

- 26. september: Holdt innlegg i Landbruks- og matdepartementets innspillmøte om nasjonal 
strategi for pollinerende innsekter 

- 27. oktober: Invitert til næringsfraksjonen i Arbeiderpartiet for å holde innlegg om 
statsbudsjettet for 2017 

- 28. oktober: Etablert samarbeid med Oslo Kommune/Bydel Nordre Aker ifm prosjektet 
God helse gjennom grønne opplevelser 

- 1. november: Sendt skriftlige innspill til KrF’s partiprogram for neste stortingsperiode 
- 19. desember: Deltatt i møte i Miljødirektoratet vedr nasjonal strategi for pollinerende 

innsekter 
- November – desember: Fulgt opp de politiske partienes alternative budsjetter, og 

kommentert disse i mailer til partienes stortingsgrupper 
- Deltatt i topplederkonferansen til Frivillighet Norge, og møter i div. arbeidsgrupper 

 
Imøtekomme behov hos medlemmer og potensielle medlemmer/organisering 

• Vi har etablert gode forbindelser med leverandører av hagerelaterte produkter, og våre 
vervepremier er populære og av god kvalitet. 

• Som et ledd i vårt engasjement i å minske bruk av torv i jordblandinger og medlemmenes 
interesse for grønnsaksdyrking, har vi i år lansert rabatt på Jorakompost og Bokashi 
kjøkkenkompost som nye medlemsfordeler. 

• I tilknytning til prosjektet Bie elsker blomst har vi også i 2016 kunne tilby hagelag å kjøpe 
sjokkselgere med frø til kostpris, til videresalg i egne arrangementer. 

• 1000 åpne hager ble gjennomført 26. juni med 239 deltakere, og positive tilbakemeldinger 
tross dårlig vær i store deler av landet. 

• Informasjonen til tillitsvalgte på Bakhagen er gjennomgått og revidert med tanke på bedre 
tilgjengelighet. 

• Administrasjonen har deltatt på årsmøter og samlinger i regionavdelinger og hagelag. 
 

 
ØVRIG VIRKSOMHET 
Styret har siden valget i 2016 bestått av 5 kvinner og 2 menn. Vi bestreber oss på å få en jevnere 
kjønnsfordeling. Det er holdt 8 styremøter og behandlet 38 saker. 
 
Solveig Bechmann er tildelt Hageselskapets hederstegn med diplom. 
 
 
SELSKAPETS ADMINISTRASJON 
Administrasjonen holder til i moderne, leide lokaler i Sandstuveien 60 A i Oslo.  
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Styret ønsker å legge forholdene til rette for å få et godt arbeidsmiljø som kan gi direktøren og 
administrasjonen så gode arbeidsforhold som mulig i forhold til de ressursene vi forvalter. Det har 
ikke vært noen skader eller ulykker på arbeidsplassen.  
Hageselskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 
menn.  
I administrasjonen var det 7,7 årsverk i 2016. Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet vurderes som 
godt, og selskapets virksomhet har ingen skadelig innvirkning på det ytre miljøet.  
Sykefraværet har i 2016 samlet vært på 141 dager, som tilsvarer 63% årsverk. I snitt ble det for året 
derfor utført 7,07 årsverk. 109 dager er langtidssykefravær. Direktør var delvis sykmeldt frem til 
01.07.2016  
 
MEDLEMSUTVIKLINGEN 
Hageselskapet er en organisasjon med sterk lokal forankring. Så godt som alle medlemmene er 
tilknyttet oss via medlemskap i lokale hagelag. Vi fikk 2 971 nye medlemmer i 2016, en økning på 
523 nye medlemmer ift 2015. Totalt hadde vi per 31.12.2016 23 393 medlemmer, en tilbakegang på 
196 medlemmer fra året før.  
Administrasjonen har gjennomført flere vellykkede tiltak for medlemsverving sentralt, og det verves 
godt i hagelag landet rundt. Det må fortsatt jobbes aktivt på dette området, samtidig som det må ses 
på nye måter å inkludere frivillige i organisasjonens arbeid fremover. 
 
ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2016 viser et årsresultat på kroner 195 434. 
Egenkapitalen er på kroner 2 940 350, noe som tilsier 31,77% av samlet egenkapital og gjeld. 
Utestående kundefordringer ligger nå på et akseptabelt nivå. 
Styret mener at avlagt regnskap gir et rettvisende bilde av virksomheten i 2016. 
 
Hageselskapets inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, grunnstøtte fra Landbruks- og 
matdepartementet og prosjektmidler. 

Vår viktigste inntektskilde er medlemskontingenten. Medlemsveksten har stagnert, og dette er en 
trend for de fleste medlemsbaserte organisasjoner i Norge.  
Regjeringen varsler en omlegging av økonomisk støtte til frivillige organisasjoner i sin 
regjeringserklæring. 
Administrasjonen kan i større grad søke prosjektmidler til ulike aktiviteter, men prosjektmidler dekker 
uansett ikke faste, administrative kostnader som er nødvendige for å opprettholde en velfungerende 
organisasjon. 
 
I 2015 ble det igangsatt en prosess, med bred involvering av tillitsvalgte, for å tilpasse Hageselskapet 
til en ny virkelighet basert på en bærekraftig økonomi, slik at vi kan fortsette å være en veldrevet 
organisasjon til glede for våre medlemmer og for samfunnet. 
Prosessen følger vedtatt prosjektplan, og vil gå frem til representantskapsmøtet i 2017. 
 
På representantskapsmøtet i 2015 ble Hanne-Katrin Uvholt fra Christiania revision valgt til 
Hageselskapets revisor frem til representantskapsmøtet i 2017. 
 
Likviditeten har gjennom hele året vært god, og i samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. 
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Oslo, 20.03.2017 
 
 
 
 

      
                
Lisbeth Gederaas  Dordi Anne Hyldbakk  
Styreleder   Nestleder        
 
     
 

    
Liv Torunn Alvereng  Odd Westersjø  Solveig Bechmann 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 
 

        
Ole Johnny Nilsen  Jorunn Amdal 
Styremedlem   Styremedlem/ansattes representant 
           
 
 
 
 
 

Styrets beretning



Årsregnskap 
Foretaksnummer 874449202

Årsregnskap



Årsregnskap Årsregnskap



Årsregnskap Årsregnskap






