
Hva skjer 
2022

Interessert i blomster eller dyrking av  grønnsaker? Våre hagelag har tilbud til alle!





Alt du trenger til hagen 
– året rundt

nelsongarden.norgewww.nelsongarden.no NelsonGardenNorge

Hos Nelson Garden finner du kvalitetsprodukter til hus og hage 
som jord, frø, gjødsel, redskap og mye annet som hjelper deg slik 
at du lykkes med din dyrking. Finn din nærmeste forhandler via 
vår hjemmeside og følg oss på sosiale medier for dyrkningstips 
hele året!





Lev og lykkes med grønne planter
• Inspirerende om bruken av inneplanter

• Over 50 planteportretter i boka.
 

SJEKK DEN NYE SERIEN FRA ANDERS RØYNEBERG I HAGETIDEND
 

Ny bok av Anders Røyneberg
– kjent som @arcticgardener



 Hageselskapet er landets største møte-
plass for hageglade mennesker, og vi 
inviterer deg til å bli en del av vårt 

fellesskap! Er du blant dem som finner ro i 
hagen, til tross for at du sjelden sitter stille 
der? Da har du havnet på riktig adresse. Her 
finnes ingen regler eller krav, bare en glede 
og iver over å dyrke det grønne. Grønnsa-
ker, blomster, grønne hagerom. Stramme, 
rufsete – pallekarmer, vinduskarmer. Hage 
er et raust begrep, og vi hjelper deg å gjen-
nomføre dine hagedrømmer.   

Vi har 270 hagelag fordelt over hele landet, 
hvor våre engasjerte tillitsvalgte byr på en 
bred variasjon av aktiviteter gjennom hele 
året. Du er også velkommen til arrangemen-
ter i andre hagelag enn ditt eget!

10 ganger i året mottar du Hagetidend, 
landets største hagemagasin. Du kan også 
lese det, og tidligere utgaver, på nettsiden 
vår. Du får personlig svar på alle hagespørs-
målene dine fra hageekspertene våre, og vi 
har gode medlemsfordeler med rabatter på 
hageutstyr og tjenester. 

I år er vi ekstra opptatt 
av grønnsakdyrking, 
og det er kanskje 
du også? 

Vær velkommen! 

Dordi Anne Hyldbakk 
Styreleder

Velkommen til 
Hageselskapet!

Nå finnes Impecta 
 Frøhandel i Norge
Endelig har vi gleden av å fortelle at frøene våre er tilgjengelig 
for kjøp i Norge. Det betyr at når du bestiller fra impecta.no,  
blir bestillingen din sendt fra Norge. Dermed unngår du 
 problemer med importregler, toll og moms.

Handle dine kvalitetsfrø på impecta.no

FRI
FRAKT
ved frøordre over 

400 kr 

Rekordmange  
frønyheter 2022 

Vi vil dele inspirasjon, kunnskap 
  og hageglede med deg!
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Nå finnes Impecta 
 Frøhandel i Norge
Endelig har vi gleden av å fortelle at frøene våre er tilgjengelig 
for kjøp i Norge. Det betyr at når du bestiller fra impecta.no,  
blir bestillingen din sendt fra Norge. Dermed unngår du 
 problemer med importregler, toll og moms.

Handle dine kvalitetsfrø på impecta.no

FRI
FRAKT
ved frøordre over 

400 kr 

Rekordmange  
frønyheter 2022 



Spør våre spesialister!Spør våre spesialister!
Frukt

Dam

Bare spør!

ronald bruinvis 
har lang erfaring og 
stor kunnskap om 
planlegging og 
anlegging av dam. 

gustav redalen 
Tidligere professor 
i hagevitenskap og 
fagsjef i Det norske 
hageselskap.

snorre utengen, anne killingbergtrø 
og tori haugli er alle gartnere med lang 
fartstid og bred erfaring fra blant annet dyrking av 
grønnsaker, drivhus, inneplanter, plantekjennskap, 
tekniske innretninger i hagen, jord, vekstskifte  
og plantevern. De besvarer dine spørsmål  
på hageekspertene@hageselskapet.no 
Husk medlemsnummer.

mona nordli 
Gartner med bred 
kompetanse innen 
(økologisk) dyrking  
av grønnsaker.

Våre hageeksperter svarer 
alle medlemmer gratis på e-post

 

 

 

10% rabatt i nettbutikken for  

Hageselskapets medlemmer 

hageredskaper.no 
Rabattkode: hageselskapet10 

-litt av hvert til hagen        

Mail: post@lilleskagen.no │ Mobil: 959 46 622 

60*183 

RITA G. JO
H

AN
SEN

TO
RE FJELD

Grønn-
saker

 Alle medlemmer 
får personlig svar. 

Fortell oss hvor du bor 
og legg gjerne ved  
bilde. Da kan vi gi et 

bedre svar.

H
AGESELSKAPET

MEDLEMS-
FORDEL



HVA SKJER 
TRØNDELAG NORD 

2022



STYRE MED LEDERE OG KONTAKTPERSONER  

Det norske Hageselskap Trøndelag Nord - Region styret
 
Leder:   Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy - marna.ramsoy@online.no -
  92685856
Nestleder:  Heidi Agno Ulsund - heidiagnoulsund@yahoo.no - 45254058 
Kasserer:  Terje Indgjerd – terje.indgjerd@overhalla.kommune.no - 
  90076243
Styremedlem:  Borgny Einskar Granbo - borjg@online.no  - 93240252
Varamedlem:  Johan Gomo - johan.gomo@live.no - 90147504
Varamedlem:  Stig Fossli - Stigkfossli@gmail.com

Regionssekr:  Kari Erring - karimette@erring.no - 98689260

«Så året rundt»  For mer informasjon, kontakt ditt lokale hagelag.
April/mai: Foredragsturne i Trøndelag Nord med Øyvind Binde og Adam O’Toole.  
  Temaet handler om jordfordering. 
8. juni:  «Vår dag». Markering av Frivillighetens år i de forskjellige hagelagene.
18. juni:  Plantemarked på Holtaunet. Åpningstid 12.00 – 16.00. 
Sept:  Fylkesårsmøte i Osen.

Etter to år med unntakstilstand på grunn av pandemi, ser vi nå at samfunnet åpnes mer 
slik at vi igjen kan møtes. Lang tid uten mulighet for ordinær drift av hagelag har ført til 
at flere har funnet nye måter å få inspirasjon og dele sin hagekunnskap og hageglede. Et 
eksempel på dette er regionlagene i Trøndelag sør og nord, Møre og Romsdal og Molde 
hagelag som har opprettet et digitalt hagerom vi kaller hage-praten der vi kan holde 
møter og foredrag. Du finner mer informasjon om hage-praten i denne katalogen. 

STYRE MED LEDERE OG KONTAKTPERSONER  

GODE HAGEVENNER 

ARBEIDSPLAN 2022, FYLKESSTYRET  
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1000 åpne hager har vært et tilbud til hageinteresserte og hageeiere over hele landet. 
Dette har vært et landsomfattende arrangement der hageeiere har invitert til besøk 
i sin hage. Arrangementet har foregått på en bestemt dato, annethvert år. 1000 åpne 
hager erstattes nå av «Åpen hage» der vi har flere dager med mulighet for hagebesøk, 
hageeier bestemmer selv dato. Du som kan tenke deg å åpne hagen din for besøk, kan 
registrere hagen din på hageselskapet.no eller ta kontakt med ditt lokale hagelag. 

På grunn av færre steder og muligheter for utdeling av katalogen Hva skjer, og større 
bruk av internett, har regionstyret bestemt, etter råd fra hagelagene, at vi nå prøver å 
lage Hva skjer kun som nett-versjon. Vi er klar over at dette kan virke ekskluderende for 
noen, og oppfordrer derfor lokallaga til å skrive ut informasjon fra katalogen til medle-
mmer som ikke kan eller ønsker å bruke nettversjonen. 

Hageselskapet sin medlemsoversikt viser at flere ønsker å bli medlem i laget vårt. 
I Trøndelag Nord har vi 750 medlemmer fordelt på 16 lokallag. Lokallaga finner du 
presentert i denne katalogen. Det er ikke alle lag som har hele aktivitetsprogrammet 
klart ennå, men for den som har Facebook, er det mulig å følge lagene og finne mer 
om arrangement etter hvert som det blir bestemt hva som skal skje. Vi ønsker også å 
oppdatere denne katalogen slik at du kan finne nye aktiviteter her i løpet av året. 

Regionlaget har prosjektet «Så året rundt» der medlemmer som ønsker det får tilsendt 
frø som kan sås sein høst eller tidlig vår. Dette er et morsomt eksperiment for å se om 
vi kan utvide hagesesongen og en tidlig smak fra hagen.  

Vi fortsetter med tilbud om foredragsturne, i år er det Adam O’Toole og Øivind Binde 
som demonstrerer og holder foredrag over temaet «Jordforbedring». Lokale hagelag 
samarbeider om å være vertskap for foredrag og demonstrasjon. 

Husk, det er ikke en konkurranse om den fineste hagen, det viktigste er å dele hage-
glede og kunnskap.

Med ønske om en fin hagesommer
Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy
Regionleder



En gladnyhet for deg som liker å dele hageerfaring og å lytte til andres erfaringer og 
kunnskap. Regionlagene i Trøndelag Nord, Trøndelag Sør, Møre og Romsdal og Molde 
og omegn hagelag har gått sammen for å drifte en digital side på nett-plattformen 
Zoom. Vi har kjøpt kun en lisens, så vi kan ikke ha flere møter samtidig. Det er en 
grense på 100 deltakere på hvert foredrag. 

Det er også mulig for lokallaga å ha møter eller foredrag på hage-praten. Vi er ennå i en 
prøveperiode og lokallaga kan bruke den gratis. Det er viktig å bestille tid så snart dere 
vet når møtet skal være. Bestilling gjøres på samme sted; www.hage-praten.no. Det er 
Terje Nygård fra Molde som er primus motor og har lagt ned en stor innsats for at vi 
skal få til både siden og de første foredragene. 

Det er mulig å bli varslet på e-post dagen før foredrag, det kan du få ved å fylle ut skje-
maet varsling.hage-praten.no. 

Har du kunnskap om et eller flere tema som du kan tenke deg å holde et nett-foredrag 
om, eller kanskje du har tips til oss? Det kan sendes via den omtalte nettsiden eller til 
marna.ramsoy@online.no. 

HAGE-PRATEN.NO 2022  



Leder:   Aslaug Vevstad Aune, 952 52327, aslaug.aune@teplingan.no
Nestleder:  Elin Holten, 975 25246, elin.holten@live.no
Sekretær: Elin Busch, 917 08194, elin.astrid.busch@gmail.com
Kasserer:  Marianne Knutsen Wendelbo, 970 37966, mawendelbo@gmail.com
Studieleder:  Hjørdis Wendelbo, 952 26012, hjorwend@gmail.com
Varamedlem:  Solfrid Vennevik, 947 87800
Varamedlem:  Åshild Stangvik, 917 70972, aastangv@online.no

PROGRAM FOR 2022

Mars:   Fylkesturne – tema hagedesign
April/mai:  Hagebesøk
Mai:   Handlekveld i Hagan
Juni:   Handlekveld i Åbogen
8. juni:   Hagedagen («VÅR DAG» - felles for hele landet)
August:   Hagetur
September:  Grønn aften
Oktober:  Årsmøte

FOLLA HAGELAG
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Kontaktperson:  Trude Gravseth - 99379995 - gravs@online.no

PROGRAM FOR 2022

Vinter/vår :  Kurs: Sveising, frøbytte/vintersåing/hardføre grønnsaker, 
  naturgjødsel, blomstereng, sopp, pil, roser
1.mars:   Invitasjon til foredrag - Den spiselige hagen - Namsos hagelag
Mai:   Planteloppis - Hos medlem 
Mai:   Fylkesturne. Optimale dyrkingsforhold i vårt klima og biokull til 
  hagebruk 
Juni:   Handlekveld for medlemmer i GH “20% på rubbel og bit”  
  Brønseth gartneri
8. juni:   Nasjonal hagedag, erstatter 1000 åpne hager   
  Hele landet/Grong?
18. juni:   Plantemarked Midt Norge - Holtaunet
Juni/juli/aug: Hagekaffe/hageselskap/hagetur? 
August:   Planteloppis - Hos medlem 

September:  Fellesbestilling av løker
September: Årsmøte i regionlaget Osen
Oktober: Årsmøte i Grong hagelag

Vi er et hagelag som hverken selger lodd eller gjør særlig dugnadsarbeid. 
Hovedinntekten og hovedaktiviteten vår er salg av planter på loppis og kursing. Vi 
arrangerer ikke hagevandringer med høy hattefaktor eller høye snitter, men satser på 
hagekaffe, hagetitt og lignende lavterskel hagegleder. Velkommen.

GRONG HAGELAG 
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Kontaktperson:  Iselin Undersåker -  isse_und@hotmail.com

PROGRAM FOR 2022

7. april:    Foredrag om hageplanlegging v/ Undersåker Park og Hage
  på Saga kl 1900.
                
23. april:    Foredragsturne med Binde & O’Toole i regi Regionlaget. 
  Avholdes i Vuku i år.

Mai:  Rabattsalg for medlemmer av Inderøy Hagelag på Ystgård gartneri. 
   Planteloppemarked i Muustrøparken.
 
24. mai:    Rabattsalg på Hageland Levanger.

Juni:  Hagetur til Osen, Åfjord.
  8. juni - Frivillighetens dag. Åpen hage, sted ikke avklart.
  Hagevandring hos Tove Johnsen.

Juli/august        Åpen hage hver 14. dag i hager på Inderøya

September Årsmøte Hageselskapet Trøndelag Nord (Osen)

Oktober  Årsmøte Inderøy Hagelag.

Det er mange av våre arrangementer som ikke har fastsatt dato enda. Dette kom-
mer etter hvert, mye er væravhengig og vanskelig å planlegge på lang sikt. Alle våre 
arrangement blir lagt ut på Facebook i god tid, og medlemmer av lokallaget som har 
registret telefonr på medlemssiden får en SMS.

INDERØY HAGELAG 
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Kontaktperson:  Lene Gustavsen - lenekgustavsen@gmail.com

PROGRAM FOR 2022

1. Stell av stueplanter. Skogn. Slutten av februar. Oppdatert info på hagelagets  
 facebook side når det nærmer seg.

2. Beskjæringskurs i mars/april (tidspunkt er avhengig av snøsmelting). Ta  
 med egen beskjæringssaks. Loddsalg og kaffeservering. Oppdatert info på  
 hagelagets facebook side når det nærmer seg.

3. Vår i hagen med såkurs. Tips til planter og grønnsaker som kan såes i 
 Trøndelag. Apri måned. Oppdatert info på hagelagets facebook side når det  
 nærmer seg.

4. Medlemsdag med info om blomster og trær. Mai. Oppdatert info på 
 hagelagets facebook side når det nærmer seg.

5. Hagekaffe i juni og juli med loddsalg og hagevandring. Oppdatert info 
 på hagelagets facebook side når det nærmer seg.

6. Hagevandring med kurs om stiklinger og knoller. September. Oppdatert 
 info på hagelagets facebook side når det nærmer seg.

7. Årsmøte med tema. September. Oppdatert info på hagelagets facebook 
 side når det nærmer seg.

LEVANGER HAGELAG 
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Kontaktperson:  Astrid Fossum - astrid.h.fossum@gmail.com

PROGRAM FOR 2022

Februar 14:  Aktivitetskafe. Tema: Fermentering med foredrag og smaksprøver.       
Mars/april:  Felles Hagemøte i Hageselskapet Nord i mars /april 
Mai:    Dugnad på Kløvertunet 
  Aktivitet med barnehagebarn. Tema: Kjøkkenhage 
Juni:    Glad dag. Med plantetombola
August:   Åpen hage i Trøndelag. Annonseres. 
September:  Kjøkkenhagen i barnehagen/ innhøsting/ lage salat 
  sammen til et felles måltid 
Oktober:  Årsmøte

NAMDALSEID HAGELAG 
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Leder:   Karen Bakken    karen.bakken@hotmail.com
Kasserer:  Grete Nynes
Styremedlem:  Birgit Larsen Sørum og 
  Rita Mari Solli Maritsdatter
Varamedlem:  Trine Hedengran

Program for 2022

1.mars:   «Spiselig Hage» foredrag med Vidar Hestmo.
  Sted og klokkeslett vil bli annonsert, blant annet på Namsos Hagelag  
  sin åpne Facebook side.
 
Namsos Hagelag kan kontaktes på e-post;  namsos.hagelag@gmail.com

NAMSOS HAGELAG 
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DEN BESTE JORDA
Foredragsturneen er et samarbeid mellom regionlaget og lokallaga i Trøndelag Nord. 
På grunn av pandemien ble foredragsturneen avlyst i 2020 etter første foredrag som 
var på Størdal. I 2021 prøvde vi igjen med samme tema, Drivhus med Torbjørn Gud-
dingsmo som foredragsholder. Denne gangen greide vi å gjennomføre digitalt. 

Vi har delt vår region i fire ulike foredrags-områder. Første område er Stjørdal, som er 
alene om foredraget, de må gjerne invitere lokallag fra Trøndelag Sør. Andre område 
er Levanger, Verdal, Vuku, Inderøy, Steinkjer og Namdalseid. Tredje område er Snå-
sa, Røyrvik, Grong, Overhalla, Namsos og Osen. Fjerde område er Folla, Ottersøy og 
omegn og Ytre Vikna. Vi har også lag i Røyrvik, men på grunn av lang avstand ønsker de 
ikke å være med. 

Temaet for 2022 er jordforbedring, vi har kalt turneen «Den beste jorda». Vi har fått 
med Øivind Binde og Adam O’Toole på laget for å lære oss å lage den gode jorda for 
våre planter. 

Øivind Binde driver Permasenteret. Han har utviklet en metode han kaller SMV kom-
posteringsmetode. Han har i en rekke år hatt interesse 
for å dyrke varmekrevende planter her til lands. Et viktig 
kriterium er at dyrkingen drives i samspill med naturen. 
Ideell plantjord for potter i drivhus er avgjørende for 
resultatet. Han har gjennom egendrevet studie og eks-
perimentering lært om kretsløpet som er avgjørende for 
å kunne fremme optimal jordhelse og få en best mulig 
avling. Med sin interesse for kompostering har Binde 
utviklet en egen metode, som han kaller Stabilisert 
Mikrobiell Vermikompost. SMV er en helårlig kompos-
tering-metode man kan praktiseres innendørs. Ved å 
lage din egen plantejord, får du kvalitet som ikke er å 
oppdrive i noen kommersiell plantejord. Målet er å for-

midle til andre hvordan man kan optimalisere dyrkeforholdene til en rekke ulike spen-
nende urter, planter, trær og blomster. Øivind holder foredrag på alle fire områdene. 

FOREDRAGSTURNE 2022



Den andre foredragsholderen er Adam O’Toole. Adam 
er forsker som jobber på NIBIO og har stor interesse 
for og kunnskap om hvordan vi kan få til gode forhold i 
jorda slik at våre vekster trives. I år er det biokull Adam 
skal lære bort. Han vil vise oss dette i praksis og på en 
måte vi selv kan få til. Kanskje kan lokallaga legge til 
rette for at medlemmer kan lage sin egen biokull? Adam 
har mulighet til å være med på bare ett foredrag; det 
blir i Vuku den 23. april. 

Tid og sted for de tre andre foredragene vil bli kunng-
jort på Facebook og på mail om du har registrert din 
mailadresse hos Hageselskapet. Du kan også ta kontakt 

med ditt lokallag eller marna.ramsoy@online.no eller på mobil 926 85 856. 

VELKOMMEN TIL ÅRETS FOREDRAG!

FOREDRAGSTURNE 2022
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Leder:   Borgny Einskar Granbo - bjorgj@online.no
Sekretær:  Britt Aune Olsen
Kasserer:  Ingrid Nilsen
Styremedlem: Ingunn Vingsand
Styremedlem:  Dagrun Hagen
Vara:   Anita Svee

 
Program for 2022
Uke 10  Medlemsmøte «Årstidshagen»
Uke 16  Kurskveld  Kompostkurs
Uke 18  Dugnad rydding sykeheimen
Uke 19  Dugnad planting sykeheimen
Uke 23  Dugnad luking sykeheimen
11. Juni   Grønt loppemarked
18. juni  Tur til Hagen i Holtaunet grønt loppemarked der
Sommren Dugnadsliste på sykeheimen
  Vanning og luking 
Uke 35  Rydding i hagen på sykeheimen
17. Sep.  Arrangere fylkesårsmøte i Hageselskapet Nord
23. Okt.   Årsmøte i hagelaget Osen
1. Des.  Juleverksted

OSEN HAGELAG 
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Det siste året har vår organisasjon fått flere medlemmer. Hageinteressen, dyrking av 
egen mat og eksperimentering med hva vi får til å dyrke i vår del av verden har fått økt 
interesse. Da kan vi bidra med vår kunnskap og erfaring. 

Det er alltid hyggelig når nye mennesker kommer på møter eller på hagevandringer. 
Ulik erfaring og ulik interesse gjør at vi får et mangfold som tilfører noe positivt. Vi 
trenger også nye medlemmer som kan tenke seg å ta på seg verv både i lokallag og 
regionlag. 

Vi får mye skryt for hagebladet «Hagetidend», det inneholder mye inspirasjon, 
kunnskap og hageglede. Det kommer 10 utgaver i året, i din postkasse. Som medlem 
får vi rabatt på hageprodukter og tjenester, dette finner du mer om i Hagetidend og 
på www.hageselskapet.no. Der kan du også bestille vervemateriell som kan deles ut til 
hagefolk som kanskje kan være interessert i å bli medlem. 

VERV EN HAGEVENN



Kontaktperson:  Hilde B. Kristiansen - hilde.b.kristiansen@live.no

PROGRAM FOR 2022

Februar            Forskningsinfo/tang/tare. Sted: Val
Mars                 Fylkets foredragsturne.
Mai                   Plantebyttedag inne- og uteplanter. Sted: Jettestuen?
Mai                   Handledag, Hagan gartneri
8, juni               Hagekaffe. Hos Kim Arnø på Marøya
Juni                   Handledag, Åbogen gartneri
Juni                   Matkurs med vri (spiselige ting fra naturen). Foreleser: Thomas Valø                                             
                          Sted: Fjellvang
Juli         Kompostering. Sted: Åbogen gartneri
Mai – sept  Dugnadsarbeid i staudebed, Ottersøy og sansehagene NBBS og  
  Rørvik Sykestue.
Aug/sept     Plantefargekurs
September    Fylkesårsmøte
Oktober      Årsmøte. Sted: Nærøysundet skole
November    Grøtfest + juledekorasjoner. Sted: Måneset forsamlingshus

OTTERSØY OG OMEGN HAGELAG 
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Leder:   Ann Kristin Ottesen, 95 21 03 27, tantetitti@live.no
Sekretær: Laila Irene Fjellet, tlf. 90 59 56 68,  lailirf@online.no
Kasserer:  Marit Almås, tlf. 99 43 27 22, almas.marit@gmail.com
Styremedlem:  Terje Indgjerd, tlf. 900 76 243, terje.indgjerd@overhalla.kommune.no
Styremedlem:  Tove Cesilie Lind Solbakken, tlf. 45 46 39 38

PROGRAM FOR 2022

Foredragsturne – sammen med Namsos, Grong og Snåsa (og Osen)

Mai / Juni Handlekveld Ranum Gartneri – med rabatt
Juni (før 10/6) Dugnad Sykeheimen
Juni  Busstur med gartneribesøk og hagevandring.
Sist på Juni  Hagevandring hos Lise i Namsos.
Nov  Juleverksted med kranser m.m.

Bruker Facebook mye til å informere om det som skjer i hagelaget.

OVERHALLA HAGELAG 
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Nå kan både medlemmer av Hageselskapet og ikke-medlemmer lage seg en hageprofil 
helt gratis. Både privatpersoner, offentlige hager og næringsdrivende kan presentere 
hagen eller hageanlegget sitt.

Gå inn på www.hageselskapet.no, så inn på fanen «Aktuelt» og bla deg fram til «Besøk-
shager». Der kan du lage en profil med navn og passord slik at du også kan gå inn 
senere. Legg til en beskrivelse, et bilde og kontaktinformasjon.

Vi håper at mange i Trøndelag vil dele sin hageglede med andre. Om du kjenner at 
du ikke ønsker å være alene under planlegging og gjennomføring, ta kontakt med det 
nærmeste lokale hagelag og spørre om det er noe de har lyst til å hjelpe til med.  

«1000 åpne hager» er avsluttet og «åpen hage» erstatter dette. 

ÅPEN HAGE SOMMEREN 2022

http://hageselskapet.no


Kontaktperson:  Helen Jønsson - hjoensso@online.no

PROGRAM FOR 2022

12.februar   Morsdagstombola. Felles arrangement i kantina på skolen.
8. juni          Frivillighetensdag.
Juni              Beplantning i sentrum
                     Blomsterhandling
                     Hagebesøk
                     Hagevandring hos Siv Anita
September     Dekorasjonsaktivitet
Oktober           Årsmøte

RØYRVIK HAGELAG 
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Leder:    Rigmor Binde,  930 40 338, rigmorbinde@hotmail.com 
Kasserer:  Stig Fossli, 915 87 921, stigkfossli@gmail.com
Styrmedlem:  Sigbjørn Dunfjeld 
Styremedlem:  Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad, 
Styremedlem:  Kristin M. Brønstad
Varamedlem:  Grete Skaug, 986 78 166, grete.skaug@gmail.com
Varamedlem:  Ingrid Røsholt Belbo, 

PROGRAM FOR 2022
31. jan:   Grønt treff – Tema: Bokashi
28. febr:  Grønt treff – Tema: Dyrking av nyttevekster 
mars:       Fylkesavdelingen arr.turne – Foredrag tema jordforbedring
  samarb.lag er Grong, Overhalla, Namsos og Røyrvik – Sted: Snåsa???
30. april: Planting Stemor, rydding i staudebed (alternativ fredag 29.)
13. mai:  Sentrum: Stordugnad før 17.mai (alternativ torsdag 12.mai- 17. er  
  tirsdag)
23. mai:              Planteloppemarked (kr.h.farts-dag påfølgende torsdag
2. juni:  Brønseth gartneri: handledag med 20% rabatt
3. juni:  Sentrum: dugnad, planting i tårn og krukker, stell staudebed. 
    (Onsdag 8. juni arr.hagedagen –(hele landet) 
Juni:  Sommertur – (tidligere planlagt tur til Liv Hugnes Stjørdal???)
Juli:  Hagekaffe Snåsa – Grete Skaug???)
Aug:  Torgaktivitet?? 
Sept:  Fylkesårsmøte i Osen
26.09:  Høstfest
30.09:  Dugnad Torget - krukker tømmes for planter og jord. 
24.10:   Årsmøte

Andre aktiviteter:
Juni/juli/august: Vanning og vedlikehold etter oppsatt plan, torget og omegn  
Mai er oppstart med dugnader. Stor ryddeaksjon i sentrum etter vinteren, og de 
avsluttes med populær dugnadskaffe.
Siste års program har vært veiledende i hht. oppsatte datoer for årets program. Det 
må derfor påregnes noen justeringer og oppdateringer underveis i løpet av året. Flere 
aktiviteter kan komme i 2022. Følg med på Facebook!!

Forslag på å lage ansvarsgrupper ved gjennomføring av aktiviteter/arrangement.

SNÅSA HAGELAG 
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Leder:  John Hilmar Fornes, john.hilmar.fornes@ntebb.no, mob.419 30 151 
Nestleder: Thomas Cumming Smith, tom.c.smith.ts@gmail.com, 
  mob.414 62 549
Kasserer: Lisbeth Valstad, lisbeth.valstad@gmail.com, mob.412 66013
Sekretær: Marna Nilsson Ramsøy, marna.ramsoy@online.no, mob.926 85 856
Styremedlem: Lisbeth Ertsås, lisbeth_ertsas@hotmail.com, mob.916 18 206
Styremedlem: Sølvi Rabben Teigen, sorirate@gmail.com, mob.926 99 958
Varamedlem: Ruth Anne Harbækvold, Anne Lise Almli 

Se oppdatert informasjon på: Facebook.com/Steinkjer hagelag

PROGRAM 2022 
  
10.februar Medlemsmøte Baker`n, 19-21, Presentasjon av arbeidsplanen 2022.  
  Håvard Landsem forteller om Bergvoll markedshage, Jenny Slåttøy  
  forteller om andelslandbruket ved Egge museum. 
  Loddsalg, kaker og kaffe. 
Mars   Vår i hagen – Steinkjer bibliotek.
  Kort foredrag ved hagelaget, så flere stands med aktuelle temaer. 
24.mai  Handledag ved Bjorøy gartneri kl.18:00. Samkjøring fra 
  Sannan kl.17:30. Rabatter til hagelagsmedlemmer.
Mai  Åpen dag Mære Landbruksskole. Stand ved hagelaget 
  - Planteloppemarked 11 – 15.
29.mai  Hagens dag på Hageland Egge 12 – 17. Stand ved hagelaget. 
  Rabatter til hagelagsmedlemmer.
8.juni  Hagedagen, frivillighet Norge. Opplegg/markering kommer senere.
18.juni  Plantemarked Midt-norge i Holtaunet 12-16. Kaffesalg ved hagelaget.
6.juli  Hagebesøk i nærområdet
20.juli  Hagebesøk i nærområdet
19.aug  Hagetur/busstur til Vikna. 
3.sept  Friluftslivets dag, Holmen på Steinkjer, 11 – 15. 
  Stand ved hagelaget. Quiz mm. 
17. sept  Årsmøte Regionlaget.
29.sept  Årsmøte i Steinkjer hagelag, kl.19:00.Baker`n. 
  Loddsalg, kaffe og foredrag.

STEINKJER HAGELAG 
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FOREDRAGSHOLDERE I STEINKJER REGIONEN

Vidar Hestmo, Østbyvegen 27, 7724 Steinkjer. Mob.41543560, Mail: tovehestmo@
gmail.com. Tema: Snakker om det meste i hagen. Hageplanlegging, fuchsia, vann i 
hagen, roser, rhododendron og andre surjordsplanter.

Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy, My Rustic Garden. Mail: marna.ramsoy@online.no, 
mob. 92685856. Holder foredrag om Bokashi, kompostering, organisk dyrking i 
pallekarm og lasagnemetoden.

Beathe og John Hilmar Fornes, Kringlavegen 382, 7711 Steinkjer. Tel.93414358 eller 
mail. blsf.1964@yahoo.com. Holder til i Hagen i Holtaunet, med stor interesse for 
stauder, busker og trær. Tema: Holder foredrag om det meste innen temaet.

BESØKSHAGER I STEINKJER

Hagen i Holtaunet på Kringla i Steinkjer. 
Kringlavegen 382, 7711 Steinkjer
Eiere er Beathe og John Hilmar Fornes.  
Tlf. 93414358 – 41930151

Mail: blsf.1964@yahoo.com

Hjemmeside: http://www.holtaunet.com, 
Facebookside; Hagen i Holtaunet.

Allsidig hage med vekt på stauder, busker og trær. Hagen er på nesten 5 mål og 
inneholder vel 2000 ulike stauder og over 500 ulike busker og trær. Vi selger også 
overskuddstauder. Hagen rommer to små dammer, bålplass med gapahuk, utedo, 
hønsegård, kjøkkenhage med opphøyde bed/kasser og flere sitteplasser. Her er mye 
forskjellig hagedekor i betong og rustet jern, så her kan du hente tips og inspirasjon. 
Hagen ligger rundt et gammelt gårdstun, og det er brukt mye stein og naturmaterialer. 
Dette er en typisk rustikk samlerhage. Her blir Midt-norsk plantemarked holdt den 
18.juni.

STEINKJER HAGELAG 
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Brubakken - Besøkshagen i Sprova 
Hjelltrøvegen 1, 7730 Beitstad
Eiere er Elin og Bjørn Breivik
Tlf: 90700578 (send SMS)

Mail: sprovbru@gmail.com

Hagen vår er 4,5 mål stor og ligger i sone H4-
5. Det er 14 år siden vi startet med hagen. 
Hagen inneholder to dammer med fisk, store 

fuglevoiliere med påfugler og fasaner. Her finnes store og små bed med stauder, roser, 
busker og trær. Vi har også drivhus og kjøkkenhage. Vi har stor interesse av å tilføre 
hagen nye elementer hvert år. Hagen blir til mens vi går og utvikles uten en nøyaktig 
plan. Det er det som gjør «haging» spennende.

Fargetuva på Bergvoll
Bartnesvegen 181, 7730 Beitstad.
Marit og Torgeir Tessem, tlf. 41763900 og 
92659597. 
Epost: info@fargetuva.no. 
Hjemmeside: http://fargetuva.no/. 
Facebook-side: Fargetuva.

Åpen for private besøk eller grupper, med 
eller uten servering, etter avtale. Fargetuva 

på Bergvoll, Bartnesvegen 181, 7730 Beitstad. Marit og Torgeir Tessem, tlf. 41763900 
og 92659597. Epost: info@fargetuva.no. Hjemmeside: http://fargetuva.no/. Face-
book-side: Fargetuva.

Du kan gå på stier i hage- og parkområdet. Det er også forbindelse herfra til Tuva på 
offentlig merket sti. Tuva var en av Ti på topp turene i Steinkjer kommune i 2016. Utsik-
ten over Beitstadfjorden er upåklagelig, og det er flott å nyte servering i bålhuset og på 
terrassen der, når vi har besøk i hagen vår. Vi har plantet mange busker og trær, staud-

STEINKJER HAGELAG 

mailto:sprovbru%40gmail.com?subject=
mailto:info%40fargetuva.no.%20?subject=
http://fargetuva.no/. 


er og urter, alt satt i et farge-system langs stiene. Vi tar også vare på ville bestander av 
markblomster og andre planter som trives i området. Fiskedammen vår har også blitt 
populær, især barna som kommer hit liker å se på fiskene. Vi har et nytt oransjeri med 
steinovn i, og ellers er folk velkomne til å ta en titt inn i Løvetannhuset, et fargerikt hus 
som Marit bruker i sitt arbeid som naturterapeut. Åpen for private besøk. Grupper, 
med eller uten servering, etter avtale.

My Rustic Garden – min rustikke hage på 
Stene.
Eier er Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy 
Rognvegen 633, 7710 Sparbu
Tlf: 926 85 856

Mail: marna.ramsoy@online.no 

Den rustikke hagen ligger på det gamle 
gårdstunet på småbruket Stene i Sparbu. 

Hagen er på 2 mål og er under opparbeiding. Den ligger vakkert til med utsikt over 
Leksdalsvatnet, kulturlandskap og fjell. Av hus og fjøs står bare murene igjen, og der 
finner du stauder, busker og spiselige vekster. Gangveier er laget av murstein fra fjøset 
og staudebed er laget av tømmer og bordkledning fra det gamle huset. Rundt omkring 
i hagen finner du gamle landbruksmaskiner. 

Hagen består av opphøyde bed med stauder, roser, noen trær og et stort utvalg at 
spiselige vekster. Bedene er bygget opp «lasangemetoden» og ved bruk av hügelkultur 
– metoden. 

Jeg tar imot grupper fra 4 til 25 personer fra slutten av mai til slutten av september. Av 
mat kan jeg tilby lunch med salat, suppe med brød og kaffe / te med skuffkake til. Det 
er sitteplasser flere steder ute og inne i masstu. Jeg kan tilby demonstrasjon av Bokashi 
og bygging av lasangebed. 

STEINKJER HAGELAG 
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Den 18. juni inviterer Beathe og John Hilmar Fornes til plantemarked i hagen i Hol-
taunet på Kringla i Steinkjer. 

Dette er en stor og mangfoldig privathage som tar imot mye besøk i løpet av hageses-
songen. 

Det er mulig å selge planter og hagerelaterte ting til pynt og nytte, ta kontakt med 
Beathe for mer informasjon om dette (mobil 93414358). 

Styret i Hageselskapet Trøndelag Nord blir å finne på plantemarkedet fra klokka 12 til 
16. Vi vil gjerne høre om det er saker DU ønsker vi skal jobbe med, eller kanskje du har 
tips om gode foredragsholdere eller spennende besøkshager?  Vi har med informasjon 
om Hageselskapet og en uhøytidelig spørrekonkurranse. 

PLANTEMARKET MIDT-NORGE 2022



Leder :  Brit Hammer - 95224060  - bri-hamm@online.no
FB-ansvarlig: Arnfinn Bjugan - 41232753 -  arnfinn.bjugan@ntebb.no 
Styremedlem: Maj- Britt Haugen - 92641982 - majhau@trondelagfylke.no   
Kasserer: Anne Marit Kjelbergnes - 99410173 - kja@ntebb.no 
Medlemsansv: Nina Salberg - 90044999 - nina.krogstad@gmail.com
Sekretær: Guri Ro - 93490427 - tbuan@online.no

Vi er på Facebook og Instagram, alt vi gjør legges ut i god tid før arrangement eller 
andre opplysninger.  Medlemmene blir varslet på e-post og SMS.

PLANER 2022:

Mars/april:  Fylkesturné

April:   Planting i krukker og kar for balkong og terrasser.

24.mai kl. 19-21: Hagelaget er invitert på handlekveld hos Levanger Hageland. Lagets  
  medlemmer får 25% på alle varer unntatt hagemøbler.
  Vi treffer andre hagefolk fra flere hagelag denne kvelden, for en 
  trivelig handel og sammenkomst. 

Juni/Juli:  Jubileumsfeiring i en eller annen form.

August:   Sykkeltur til hager I nærområdet.

Aug/sept:  Foredrag med Maria Mørset, dyrking og foredling av 
  frukt og grønnsaker.

Oktober:  Årsmøte

Oktober:  Høstpynting og frøsanking.

November:  Litteraturkveld med historien om en hage på Byåsen, på Daba.

Vi tar fortsatt forbehold om gjennomføring av tenkte planer.

STJØRDAL HAGELAG 
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Leder:   Berit Rotmo - berit@rotmo.com

Sekretær: Lisbeth Storholmen - lstorholmen@gmail.com

Nestleder:  Liv Inger Holmli Borgen - Living@online.no

Styremedlem:  Gro Nina Nymoen Helberg - gro.nina.helberg@verdal.kommune.no

Verdal hagelag har både facebook-side og Instagramkonto med navnet Verdal
Hagelag.

VERDAL HAGELAG 
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Kontaktperson:  Peter Daniel Aune - pda@levanger.kommune.no

VUKU HAGELAG 
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Leder:   Heidi Agno Ulsund - 45254058 - heidiagnoulsund@yahoo.no
Nestleder:  Inger Strand - 95115603
Sekretær:  Lillian Ulsund - 99486290
Kasserer:  Mona S. Sylten - 47909050
Styremedlem:  Ingjerd Kjønsø - 97063952

PROGRAM FOR 2022

6.feb.  kl. 19: Medlemsmøte på biblioteket, Austafjord.
Mars:  Fylkesturne. Tema: Hagedesign.
20.mars kl. 19: Medlemsmøte på biblioteket, Austafjord
9. april kl.12: Basar på Austafjord
Mai:  Plantebyttedag
Juni:  Gartneribesøk
Juli:  Fellestur til Verdal
August:  Forberedelse til julemesse
Sept:  Fylkesårsmøte
Okt:  Årsmøte

Vi jobber for nærmiljøet vårt. Vi har egen Facebook-side hvor vi legger ut bilder fra 
våre aktiviteter. 

YTRE VIKNA HAGELAG 
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www.magicalhydrangea.com            
       magical_hydrangea

Naturens mest 
magiske fargeskala

Dagslys og temperatur gjør at blomstene til Magical hortensia begynner å skifte 
farger. De leder deg igjennom et nydelig fargespekter som reflekterer naturen 

rundt, fra lyse klare farger på våren til lekre høstfarger på sensommeren.



små, men kraftige
Batteriserien AS System fra STIHL består av to små, men 
kraftfulle maskiner som hjelper deg med hageoppgavene. 
HSA 26 er en praktisk gress- og hekktrimmer der du enkelt 
og uten verktøy skifter bladet mellom de ulike oppgavene.  
GTA 26 er en hendig grensag som takler grener på opptil 
8 cm i diameter. Perfekt når frukttrær skal beskjæres! 

Les mer og finn nærmeste forhandler på 
stihlgarden.no 



gjør arbeidet 
til en lek

Med batteriserien AK System fra STIHL 
kan du enkelt flytte det samme batteriet 
mellom ulike maskiner. Enten du behøver 
hekktrimmer, gresstrimmer, motorsag, 
løvblåser eller gressklipper har STIHL 
en batterimaskin som er klar for jobben. 

Med et ekstra batteri har du alltid ett 
som er ferdig ladet. Arbeidet går så lett 
at du skulle ønske hagen din var større! 

stihlgarden.no

—



 
 

Følg Hageselskapet  
og hagelagene våre 
i sosiale medier.

Norsk Hagetidend er landets største 
hageblad for norske forhold. Vi tar 
deg med på hagebesøk, byr på 
planteportretter og lærer  
deg grønnsakdyrking.  
Som medlem får du  
ti utgaver i året.  

Velkommen til oss
Hageselskapet – vi deler hageglede, inspirasjon 
og kunnskap. Meld deg inn og bli en del av vår 
spennende, grønne verden!

Hver utgave av Hagetidend 
har en oversikt over 
månedens tilbud fra 
hagelagene våre. 

Se våre   
filmer om 
grøntfaglige 
tips og råd

Hageselskapet er 
på youtube.com
/hageselskapet

HAGESELSKAPET   Inspirasjon   •   Kunnskap   •   Hageglede

KONTAKT 
VÅRE 

EKSPERTER 
Alle medlemmer 

får personlig svar

Du får
10 utgaver

 i året!

Snakk gjerne 
med oss på 
Hageselskapet

Hageselskapet er på 
Instagram: @hageselskapet 
Emneknagg #hageselskapet



 
 

 Bli medlem og 
velg en av disse 
fine bøkene 
i velkomstgave

En god plan med hjelp og innspill fra dyktige 
hagedesignere hjelper deg å virkeliggjøre  
din hagedrøm. Du får medlemsrabatt på  
hagedesign fra våre hageplanleggere. 

Du finner oversikten over de ulike 
hagedesignerne på hageselskapet.no 
under «Vårt tilbud». 

På nettsiden vår finner du 
kunnskap, inspirasjon og  
informasjon om hagelagene våre!

HAGESELSKAPETS
NYHETSBREV 

En gang i måneden sender  

vi ut et nyhetsbrev med 

hageaktuelle temaer og  

tilbud. Påmelding finner du  

på hageselskapet.no

Meld deg inn på hageselskapet.no eller send e-post til post@hageselskapet.no 
Du kan også kontakte oss på tlf. 940 09 301
Er du allerede medlem? Du kan verve nye medlemmer til Hageselskapet og velge 
spennende vervepremier. Se egen side i Norsk Hagetidend og på hjemmesiden vår.

Velkomst-
gave til nye 
medlemmer



Vien Compagniet 

DETALJ OG ENGROS
www.viencompagniet.no
69 83 88 50
90 98 98 63

Burgon&Ball hageredskap
Corona hageredskap

Haws vannkanner
Bradleys hageforklær

Gold Leaf hagehansker
Corrymoor sokker

Muntons plantestøtter
Nutscene jute hyssing

Vigo eplepresser
HugRug matter

H
AGESELSKAPET

MEDLEMS-
FORDEL



Annonse

Showrom og hentelager i Horten - ring for avtale!
www.teamhenriksen.no - post@hortense.no 
Tlf. 906 11 321 eller 906 98 915

Mer

informasjon 

på våre

hjemmesider.

J o r a k o m p o s t varmkomposter

den beste jorden lager du selv!
√  Redusert mengde søppel
√  reduksjon i renovasjonsavgift*
√  liten risiko for skadedyr
√  to kammer
√  ferdig resultat på 6-8 uker
√  enkel tømming
√  næringsrik jord, 
    blandes ut i forholdet 1:5

* ulik praksis i de forskjellige kommunene

Følg oss på 
FaceBook.

Se � lm!
Markeder blir 
annonsert her.

Fra matavfall

til beste jord!

H
AGESELSKAPET

MEDLEMS-
FORDEL



CMYK

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Se åpningstider for din butikk på plantasjen.no. 
For mer informasjon besok oss på våre hjemmeside.

Drømmer  
om sommer!

Vi nordmenn elsker livet utendørs.  
Når tiden er inne flytter vi ut for å nyte det 

beste fra utelivet. Hele sommeren gjennom. 
Med dekorative og frodige blomster og 

planter skaper du frodige og inspirerende 
områder til å nyte livet ute. Med egne 

frukttrær, bærbusker og grønnsaker får du 
deilige smaksopplevelser rett på bordet.


