norsk

LANDETS STØRSTE HAGEMAGASIN!

tidend

For norske
forhold

Lesertallet øker!
132 000 lesere *

MEDIEPLAN

2023

Hagetidend er landets største hagemagasin og
tilrettelagt for norske forhold. 22 000 abonnenter
får Hagetidend i postkassen 10 ganger årlig.
Opplag 24 000. Selges i bladutsalg over hele landet.
* Kilde: Kantar Fagpresse 2021

SHUTTERSTOCK/ HANNAMARIAH

Norges
største
hageblad!

PRESSEBILDE FRA WILLABGARDEN.SE

PRESSEBILDE FRA KAHLERDESIGN.COM

PRESSEBILDE FRA BYRYDENS.COM

Våre lesere har stor kjøpekraft
og bruker mye penger på hage
og hagerelatert utstyr. Bosatt
over hele landet.
SØT X 2 Er du ute etter
en gave til katteelskeren,
kan denne søte vasen
være en idé. I tillegg til
blomster kan den også
brukes til å putte penner
og blyanter i. Den heter
Fåtalig og er laget av steintøy. Fins selvfølgelig også
med hundemotiv! Ikea.no

KUNSTVERK Noen vaser
er så dekorative at de gjerne
kan stå framme også uten
blomster. Denne varianten
har en lekker glasur i myke
toner som passer i mange
interiører. Den er laget av
metall, er 50 cm høy og
har fått navnet Thyra.
Brostecopenhagen.com

PLUKKETUT

STILIG

Den klassiske vaseformen går aldri av
moten. Ved å velge en tidløs, mørk variant,
her
mørk grå, lar du blomstene få spille hovedrollen. Knabstrup-vasen ble formgitt på
40-tallet
og har vært produsert i mange år. Den
fins i tre
størrelser og mange farger. Den fins også
med
blank glasur og riller. Knabstrup.com

INSPIRERT

VARIG DESIGN Trioserien ble designet av Kirsten
Günther tidlig på 70-tallet,
men fungerer også godt i
dag. De er like anvendelige til
friske blomster som til strå,
tørkede blomster og fine
kvister. Fins i brunt og mørkt
blått. Knabstrup.com

Vasen Leaf er et kunstverk. Vasen er
naturlig nok inspirert av trærnes bladverk,
men på
en stilistisk måte. Side om side danner
bladene en
uberørt skogbunn. Den vakre glasuren
fanger lyset
og er med på å gi bladene struktur. Designet
av
Peter Svarrer. Knabstrup.com

PÅ SPISSEN Noen vaser er et
blikkfang i seg selv. Men en rolig
farge roer ned inntrykket og gjør
vasen egnet til å sette blomster
– eller kanskje noen vakre greiner,
ned i. En grein av rogn, full av
røde bær, for eksempel. Materialet er steintøy. Bloomingville.dk

KAFFE OG KREM

Noen ganger trenger vi en stor og
solid krukke til buketten vår. Denne fine
glasskrukken har et
elegant kaffe- og kremfarget mønster
og en artig
rundt åpningen. Navnet er Splash. Lysestakene rullekrage
er en del av
Arck-serien. Hay.dk

SKULPTUR

Noen ganger trenger vi en vase som
passer til blomster med lange stilker,
som en enkel
rose eller iris. Denne er laget av metall
og står støtt.
Fargen er matt grå, men formen er så
skulpturell at
den er interessant i seg selv. Bloomingville.dk
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MANGFOLD

Forskjellige hekker
danner rom i hagen.
Her er lind, bøk, tuja,
buksbom og flere
andre. Til høyre står
en hengeask.

Paret vil ha grønne gulv i hagen. Det betyr at selv
om det både fins heller, tredekke og fine grusganger,
er mye av plenen bevart. En robotgressklipper gjør
stussejobben.
Veggene i hagen består av busker og velklipte hekker. Bøk, lind, tuja og buksbom i ulike høyder er med
på å trekke opp skillelinjene. Barlind kan også være
perfekt som bakgrunn i et bed. Og som tak over det
hele, rasler det i trekronene.

– Ta aldri bort noe i en hage før du vet hva du vil
erstatte det med, råder Rune, som har bevart mange
gamle trær.
– De er verdifulle i seg selv og tar lang tid å erstatte.
Målet er å ha et stramt uttrykk i hagen, så de fleste
hekkene klippes to ganger i året.
Fordi hagen er så skjermet, gjør det noe med mikroklimaet. Verdal ligger i klimasone H4, men en lønn
merket klimasone H2, har slått seg til ro og trives.

1 Et selvbygget
pissoar er nyttig
når det samles
mange i hagen.
2 Det er sitteplasser

rundt kjøkkenhagen. Et
oliventre i forgrunnen.

BLIKKFANG Rabarbra i høye potter strekker seg dekorativt i kjøkkenhagen.
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PRESSEBILDE FRA AFFARIOFSWEDEN.COM

PRESSEBILDE FRA VIENCOMPAGNIET.NO

PRESSEBILDE FRA VIENCOMPAGNIET.NO

PRESSEBILDE FRA SKAGERAK.DK

132 000 hageentusiaster* på jakt etter
produkter for å lykkes med sine planer
og realisere sine drømmer.
Det var
En frodig hage full av liv, lek og farger.
Schei
hovedtanken da Fride og Arne Høistad
for Bergen.
skulle anlegge hage ved Lysefjorden sør
DREYER OG FRIDE HØISTAD SCHEI

Fra steinrøys
til frodig hage
TEKST LISBETH DREYER FOTO LISBETH

U

tgangspunktet var en tomt med skytestein.
hage
Etter fem år er det blitt en bugnende
der både
med mange rom og soner. En hage

store og små kan trives.
forteller Fride,
– Jeg har alltid drømt om egen hage,
erte foreldre og
som har vokst opp med naturinteress
godt vårturene
en hageinteressert mor. Fride husker
til det lokale gartneriet.
jeg vokste opp,
– På Vinstra i Gudbrandsda len, der
sibir for at det skulle
måtte imidlertid alt hete noe med
her på Vestlandet,
overleve vinteren. Det er litt lettere
forteller hun lattermildt.
snø og veldig
lite
det
er
I kyststrøkene på Vestlandet
som blomstrer hele
lang sesong. Fride prøver å ha noe
trollhassel og
tiden, også om vinteren, som juleroser,
vintersjasmin.

VI BESØKER
• Rune Johannessen
og Merete Sende
• Verdal, Nord-Trøndelag
• Tomt: 1700 m2
• Klimasone: H4
• Driver nettbutikken
cartofflene.no
cartoffelrune

HAGE MED

en klatreplante.
bakgrunnen terrasse og lekestue under
kjempekrage (Leucanthemum x superbum).

De prestekragelignende blomstene er
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VEGGER, TAK OG GULV

GRØNNSAKER OG

Rune og Meretes hage ligger skjermet av hekker, busker og
trær – men er likevel synlig for mange. På instagramkontoen
cartoffelrune får følgerne titte inn i en stilig og gjennomtenkt hage med mange lekre detaljer.
TEKST OG FOTO KARI KLØVSTAD
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ETTER Bed ved inngangsdøren. I
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RUST Forskjellige

hekker danner rom
i hagen. Her er lind,
bøk, tuja, buksbom
og flere andre.

FØR Inngangspartiet
før hagen var anlagt.

DELT GLEDE Fride med barna i drivhuset.

URTER Rune har
anlagt kjøkkenhage
i rommelige kasser.
Den i forgrunnen er
fylt med urter.

D

et er vel 20 år siden Rune Johannessen startet
sitt hageprosjekt. Det begynte da han kjøpte
eiendommen som ligger nesten midt i Verdal
sentrum. Hagen besto i hovedsak av brudespirea, bærbusker og frukttrær, de sistnevnte står
fortsatt.
– Jeg visste at jeg ville ha en hage med vegger, tak
og gulv, der alt henger sammen, og du kan vandre fra
rom til rom, sier Rune.

Han er fra barnsbein av vokst opp med en velfylt
hage og har utdanning fra Statens gartnerskole på
Staup. Han er også hagedesigner.
Merete Sende kom inn i Runes hageverden for ti
år siden.
– Vi diskuterer ofte og må kompromisse. Rune ser de
store linjene, mens jeg er mer på detaljnivå, sier Merete.
– Hagen er blitt mye mer feminin etter at Merete
flyttet inn, påpeker Rune.
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PRESSEBILDE FRA NELSONGARDEN.NO

* Kilde: Kantar Fagpresse 2021

PRESSEBILDE FRA STHIL.NO

PRESSEBILDE FRA GARDENA.NO

PRESSEBILDE FRA HUSQVARNA.COM

PRESSEBILDE FRA NELSONGARDEN.NO

Stor interesse for dyrking av
grønnsaker, frukt og bær. Flertallet
er kvinner, men ofte er hage
en interesse ektefeller deler.
R
STIKKELSdenBÆ
s vindrue
– Nor

er
Stikkelsbær er lettdyrket og hardfør. Bærene
busken.
gode til syltetøy eller solmodne rett fra
TEKST OG FOTO MARIANNE UTENGEN

S

rips og soltikkelsbær er nært beslektet med
spinbær, men buskene er mindre, greinene
er større
klere, og har som regel torner. Bærene
bærene er
enn hos slektningene. Fargen på
gulgrønn.
eller
rød
enten mørkt

Dyrking

og lettStikkelsbær er generelt friske, lengelevende
Troms, H5–6. Bor
stelte planter, hardføre nord til
beste plassen du har
du nord for Trondheim, velg den

moldrik jord.
Dyrk plantene på en solrik plass i dyp,
næringsrik jord enn
Stikkelsbær trenger bedre og mer
rips og solbær.
ved etablering,
Jorda bør være fri for flerårig ugress
på grunn av tordet er vanskelig å luke under plantene
og slipper lyset til
nene. Bladverket er relativt smått
med gressavklipp
bakken, dekk derfor gjerne jorda
eller duk for å hindre ugress.

i hagen.

SHUTTERSTOCK/ DIGIVIC

FLERBRUKS

Stikkelsbærsyltetøy
smaker både søtt
og syrlig. Godt
på brødskiva, vafler
eller til ost, for
eksempel brie.

MERK
SMÅPLANTENE!
Det er lett å tro at en vil
huske hva man har sådd,
men små frøplanter er veldig like hverandre. Det fins
mange ulike merkepinner å
velge mellom. Hvilken en
velger er ikke så farlig, det
viktige er å huske å merke
pottene. Nelsongarden.no
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RENE POTTER
For å være sikker på å ikke å overføre
sykdom og skadedyr til de nye plantene,
er det viktig at pottene er rene. Og alle
som har skurt opp gamle leirpotter vil
sette pris på en pottebørste med stiv og
god bust. En runde eller to med såpevann
gjør susen! Gardenliving.no
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NÆRINGSFATTIG
Frø bør sås i næringsfattig jord.
Er jorda for næringsrik kan de
nye, sarte røttene få sviskader.
Såjord bør også være luftig og
veldrenert, for å gi de nye røttene
best mulig vilkår. Såjord kan
også brukes til ompotting av
kaktus og sukkulenter. Nelsongarden.no

ETT OM GANGEN
Klarer du å så ett eller et par frø om
gangen, sparer du deg for krevende
priklearbeid seinere. En enkel frødispenser gjør denne oppgaven lettere.
Den kan tilpasses frø i ulike størrelser.
Kan også brukes til gjødsel.
Hageglede.no

PLUKKETUT

TILLEGGSLYS
Planter som sås tidlig på året trenger ekstra lys for å bli tette
og kraftige. For lite lys gir lange og slengete planter. Det fins
mange varianter av plantelys, fra store anlegg til en enkelt
pære. Denne består av en pære og en skjerm. Lett å bruke,
skru den i en lampe med E27-sokkel, så får plantene dine det
lyset de trenger i de mørke månedene. Plukkselv.no

ELEGANT
Alle planter trenger vann, også de små, nyspirte.
Det viktige er at strålen ikke er hard slik at stilk
og blad blir skadet. Den såkalte rosen, ytterst
på tuten på kannene fra britiske Haws, er spesielt
utformet for å gi en myk stråle. Kannene fins i
mange størrelser og farger. Viencompagniet.no

Vinnersjanse!
se side 34
UTEN SØL
Det er vanskelig å holde på med jord og potter uten å søle.
Men har du et stort og godt såbrett og et jordsold, er det
mye lettere å unngå søl. Bruk jordsoldet til å lage din egen
såjord. Plukkselv.no

GJØR DET SELV
Hvorfor kjøpe briketter, når du kan
lage dem selv? Briketten lages av vanlig jord fra pose, gjerne iblandet litt
perlitt. Brikettene blir så faste at du
kan løfte dem opp uten at de går i
stykker. Brikettlageren fins i flere
størrelser. Gardenliving.no

LETT DUSJ

JEVN OVERFLATE
Blir jordoverflaten for ujevn, er det stor risiko for at frøene triller ned i
den samme gropa. En jordstamper sørger for at overflaten blir jevn og
frøene blir liggende der de skal. Denne er laget av bøketre og fins i både
rund og firkantet utførelse. Kommer fra Burgon & Ball. Gardenliving.no
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PRESSEBILDE FRA HUSQVARNA.COM

ENKELT
Er du ute etter et lettvint såalternativ, kan et pluggbrett
være tingen. Legg pluggene i brettet, så frøene og vann
godt. Legg lokket på. Et tett lokk gir høy luftfuktighet og
hindrer at frøet tørker ut. Pluggbrett fins i mange ulike
varianter og størrelser. Nelsongarden.no

Småplanter trenger høy
luftfuktighet. De setter derfor pris på en lett dusj med
jevne mellomrom. En vanlig
plastflaske er jo ok, men det
er litt mer stil over en lekker
forstøver, eller mister som
den britiske kvalitetsprodusenten Haws kaller den.
Fins i ulike utførelser.
Viencompagniet.no
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Hagetidend – mer enn Norges største
hagemagasin. Annonsering hos oss
kommuniserer troverdighet til landets
største fellesskap for hageinteresserte.
Det er vi som lager Haget idend

Tonje

Redaktør

Marianne

Fagansvarlig og gartner

Jorunn
Journalist

Hageselskapet er en landsomfattende
kunnskapsorganisasjon som byr på inspirasjon
og glede innenfor innen hele hagefeltet.
HAGEFOLK BRUKER MYE TID
OG PENGER PÅ SIN LIDENSKAP!
• Hageinteresse kan dyrkes i egen hage,

på balkong, fellesareal, hageparsell
eller i en vinduskarm.
• Interessene favner alt fra

grønnsaksdyrking til blomsterpryd.
• Møblering, vedlikehold og skjøtsel av

uteområdet. Tradisjoner og nye trender.
Ta kontakt med
vår salgssjef Anne-Lise
for annonsering.
Hun hjelper deg med
å utarbeide en god
plan for 2023.

Våre lesere tar vare på årganger av Hagetidend.
Det betyr lengre levetid for din annonse.
(Leserundesøkelse: Respons Analyse 2019)

Utgivelsesplan
og temaer

10
u tga ve r
i å re t

• Hagetidend er landets største hagemagasin og tilrettelagt

for norske forhold. Vi tilbyr lesestoff til alle hageinteresserte
landet over.
• Nybegynnere skal kunne samle nyttig kunnskap,

og alle skal finne inspirasjon.
• I Hagetidend kan du lese om dyrking av grønnsaker,

frukt og bær, oppbevaring og konservering, jord og
kompostering, gjødsel og redskaper.
• Her finner du inspirerende lesestoff om frø, løk og knoller,

stauder og sommerblomster, busker og trær.
• Vi viser nye hagetrender, hageplanlegging, potter og

krukker, hageredskaper, møbler i hagen, belysning,
dammer, levegger,
solskjerming, terrasser,
vanningsløsninger og
veksthus.

Våre abonnenter kan
også lese Hagetidend
på skjerm. Det betyr
lenger levetid for
bladet – også
for våre annonsører!

PRESSEBILDE FRA WILDLIFEGARDEN.SE

PRESSEBILDE FRA NORDLUXGROUP.NO

Nr.

Utgivelsesmnd

Kommer ut

Materiellfrist

1

Februar

19. januar

12. desember

2

Mars

23. februar

30. januar

3

April

23. mars

27. februar

4

Mai

20. april

20. mars

5

Juni

25. mai

28. april

6

Juli

20. juni

26. mai

7

August

20. juli

19. juni

8

September

24. august

31. juli

9

Oktober

21. september

28. august

10

November

19. oktober

25. september

PRESSEBILDE FRA WEXTHUSET.COM

PRESSEBILDE FRA LIGHTUP.NO

Å titte i kataloger, på nett eller i butikken etter nye
frøsorter, er som å være barn i en megastor leketøysbutikk. Gled deg, årets nyheter har kommet!

PIPELØK ‘RED NINJA’
(Allium fistulosum) I/H er
en lekker vårgrønnsak.
Hele planten kan spises.

Frøforedlere jobber iherdig for å få fram
nye egenskaper hos planter. Hva har de å by
på i år? – En blomsterfarge vi aldri har sett
før, en sort som gir ekstra stor eller spesielt

tidlig avling eller uventet bladverk? Det er
alltid spennende å se hva som er nytt, og
like krevende å begrense innkjøpet. Lykke
til med valgets kvaler.

FARGEDRAMA
Vi ser stadig mer av «svarte» sorter i frøsortimentet, enten det er blomster eller
grønnsaker. Ikke til å undres over. De
mørke fargetonene er en flott kontrast
mot alt det grønne og gir et spennende
inntrykk, også i kjøkkenhagen.

ÅRETS NYE FRØ

TEKST MARIANNE UTENGEN FOTO LEVERANDØRENE

LØVEMUNN
‘DAY & NIGHT’
(Anthirrhinum) B
er tofarget i hvitt
og dypt rødt. Stilkene blir 45 cm
høye, er egnet til
snitt og blomstrer
til frosten kommer.

LOLLOSALAT ‘MALIBU’ S
er en forbedret Lollo
Rossa, med mye bedre
smak. Sterk mot stokkløping (Red. anm.
Uønsket blomstring
før vi rekker å høste
avlingen).

BIFFTOMATEN ‘SART ROLOISE’ F har de
vakreste frukter med skuldre malt i purpur.
Smaken er like lekker. Plantene blir høye og
slanke, dyrkes i veksthus.

RADICCHIO ROSSO eller rød
radicchio (Cichorium intybus var.
foliosum) er en type sikorisalat.
Sorten ‘Rossa di Verona’ W har
hjerteformede blad tett pakket
i runde hoder. Noe bitter, men
god i salat. Mykner ved grilling.

STOKKROSEN ‘PURPLE RAIN’
(Alcea rosea-hybrid) J har uvanlig
purpurfargede blomster. De stive
stilkene kan bli opp mot 170 cm.

ROSENKÅL ‘RUBINE’ R har grønn-fiolette blad og hoder.
En gourmetsort med mild, søtlig og nøttaktig smak. Storvokst, sen, men frosttolerant.

KINAKÅLEN
‘SCARVITA’ P
gir vakker farge
til både kjøkkenhagen og middagen. Beholder
fargen etter varmebehandling.
Spises rå eller i
wok.
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PRISER 2023

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORMAT

PRIS

2/1 side
1/1 side 2. og 3. omslag
4. omslag
1/1 side
1/2 side
1/4 side
Nettannonse, per måned
Annonse nyhetsbrev
Bilag: Pris etter avtale

42 900
31 900
34 900
29 900
17 900
11 900
4 000
5 900

FORMAT 225 x 297 mm
SATSFLATE 184 x 261 mm
UTFALLENDE TRYKK ja
PAPIR 4 SIDER OMSLAG 250 g bestrøket
PAPIR INNMAT 80 g bestrøket
FORMAT NETTANNONSER 250 x 210 pixler
MATERIELL sendes LK Media
KONTAKTPERSON Anne-Lise Fængsrud
TELEFON + 47 996 48 546
E-POST anne-lise@lkmedia.no

Alle priser er eksklusiv mva.
For byråkunder: Byråprovisjon 3,5% og formidlingsprovisjon 3,5%
GRAFISK PRODUKSJON Annonseprisene gjelder kun annonseplassen.
Grafisk arbeid og bildebehandling er ikke inkludert.
ANNONSEOPPSETT Vi kan formidle hjelp til utforming av din annonse.

ANNONSEMATERIELL LEVERES SOM HØYOPPLØSELIG PDF
Kostnader ved endring, tilpasning eller utforming av annonser
belastes annonsør med kr 500 + MVA.
REKLAMASJON OG AVBESTILLING Avbestillingsfrist: 8 uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

ANNONSESTØRRELSER

2 x 1/1 side
format: 450 x 297
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

1/1 side
format: 225 x 297
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

LK media AS
hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

1/2 side B
184 x 128
(bredde x høyde)
Bakside cover
format: 225 x 237
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

1/2 side H
90 x 261
(b x h)

1/4 side
90 x 128
(b x h)

Utgiver
Det norske hageselskap
Postadresse
Boks 53 Manglerud, 0612 Oslo
www.hageselskapet.no
Telefon +47 94 00 93 01
E-post post@hageselskapet.no
Ansv. redaktør
Tonje Waaktaar Gamst

Annonsering i vårt nyhetsbrev
Vi sender ut månedlige nyhetsbrev med råd og tips
for hagen, og om ulike tilbud fra Hageselskapet og
hagelagene våre. Nyhetsbrevet går ut til våre medlemmer,
men alle kan abonnere.
Nyhetsbrevet går ut til 27 000 personer.

Hageselskap ets
nyhetsbre v er
populært stoff,
og har en høy
åpningsfrekvens

• Som hovedregel sendes nyhetsbrevet

ut 3. torsdag i måneden. Ferdig
annonsemateriell sendes oss senest
mandag i utsendelsesuken (om ikke
annet er avtalt).
• Vi bruker Mailchimp som verktøy for å

produsere og sende ut nyhetsbrevene.
Dette er verdens ledende leverandør
innen feltet, noe som er en garanti
for sikkerhet og stabilitet for
utsendingene.
• Hageselskapets nyhetsbrev har

Nr.

Annonsestørrelse
nyhetsbrev
600 x 600 pixler

Pris kr. 5 900

i snitt en åpningsfrekvens på rundt
40 %, som er langt høyere enn hva
Mailchimp angir som gjennomsnittlig.

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

LK media AS
hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

Utgivelsesdato

Materiellfrist

1

19. januar

16. januar

2

16. februar

13. februar

3

16. mars

13. mars

4

20. april

17. april

5

18. mai

15. mai

6

15. juni

12. juni

7

20. juli

26. juni

8

17. august

14. august

9

21. september

18. september

10

19. oktober

16. oktober

11

16. november

13. november

12

7. desember

4. desember

Bannerannonse på
hageselskapet.no
Hagefolk bruker masse tid og penger på sin lidenskap!
På Hageselskapets nettside søker tusenvis av
hageinteresserte kunnskap, inspirasjon og hageglede.

• For at annonsene skal komme godt fram uansett hvilken

enhet man bruker, legger vi ut to ulike størrelser av
annonsen. En for PC/lesebrett og en for mobiltelefon.
Pris kr. 4 000

Plasser din annonse
der fagkunnskap
møter inspirasjon
og hageglede

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

Annonsestørrelse
PC/lesebrett
1110 px bredde X 285 px høyde

LK media AS
hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

Annonsestørrelse
mobil
350 px bredde X 290 px høyde

