
– full av eventyrlige 
forvandlinger fra vår til vinter  Hagen 

Det å dyrke spiselige vekster for friskkonsum og konservering er populært 
som aldri før! Det tørkes støv av gamle saftkokere, deler av plenen må vike 
for nye bærbusker og kjøkkenhage.  
Prydbuskers årstidsvariasjoner er for noen viktige kriterier for plantevalg.   
Vi håper vi kan inspirere, gi ideer og tips som er til nytte for plantevalg og 
bruk av den jorden du har til rådighet i din hage! 

Gresskar-
kampanje
for  barna

Se siste side!

Hageinspirasjon til deg – fra oss!



Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Kortreist og godt

                    Generøse smaksopplevelser fra kjøkkenhagen

Bruk som den er og dypp i sukker, forfriskende 
som kald sommersuppe, grøt med sukkerdryss 
og fløte, til hjemmelaget vin? Dyrkes den med 
en krukke over, blir stilkene lysere og mildere 
i smak og med mindre syreinnhold. Spesielle 
rabarbrakrukker finnes på velassorterte 
hagesentre. Dette er en gammel velkjent måte å 
dyrke på.  Forskjellige sorter har litt varierende 
egenskaper. (mer info om rabarbra på  
www.gartnerringen.no) 

Dyrk selv! I potter og kasser, pallekarmer og bed. 
Selv med liten plass kan du få «egen avling». Utvalget 
av krydderurter er stort, ha fokus på det du liker å 
bruke. Forslag til lettdyrkede nyttevekster du kan så 
selv, eller kjøpe småplanter: Persille, gressløk, timian, 
reddiker, bladbete (mangold), tomater, agurk, squash 
og gresskar.  
Salat og løk hører med. 

RABARBRA  
er en spennende 

og lettdyrket 
vekst.

SMAK FARGE OKSALSYRE HØST UTBYTTE
Anna Obling Middels Grønn stilk Lav Middels Høyt
Apple Delight  NYHET Middels Grønn stilk Middels Tidlig Høyt
Elmsfeuer jordbær Middels Gjennomfarget rød Middels Sen Lavt
Holsteiner Blut Middels Rød stilk Middels Middels Middels +
Livingstone  NYHET Mild Rødgrønn stilk Lav Tidlig +Sen Middels
Red Champagne Mild Rød stilk Middels Middels Høyt
Timberly Early Mild Rødgrønn stilk Middels Tidlig Høyt
Victoria Kraftig Rødgrønn stilk Middels Tidlig Høyt
Vinrabarber Svendborg Kraftig Gjennomfarget rød Middels Tidlig Høyt

Rabarbrasorter og egenskaper:

Prøv deg gjerne på de litt 
mer utfordrende som for 
eksempel asparges eller 
smakfull basilikum …

TIPS: Beskytt  
småplanter med hvit 

fiberduk. Det beskytter 
både mot nattefrost, 
skarpe solstråler og 

insekter. 

Bruk 
rabarbrakrukke 
for tidlig avling 
og mild smak.
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Epler: Store forskjeller i smak, farger og 
modningstid. Velkjente sorterer er Aroma, 
Discovery, Filippa, Summerred, Transparente 
Blanche og Åkerø. Nyere norske sorter som 
har gode pollinerende egenskaper er Katinka 
og Katja. Et stort arbeid legges ned for å få 
fram flere gode, norske eplesorter. Regn med at de sortene 
som kommer på markedet etter flere års 
prøvedyrking vil bli et pluss for din eplehage.  

Plommer: Store eller små, gule, grønne, 
røde eller blå? Noen favoritter er Herman, 
Jubileum, Opal, Oullins og Victoria.

Pærer: Trenger spesielle bestøvningssorter. 
Noen av de mest brukte er Broket Juli, 
Gråpære, Herrepære, og Moltke. Anna og 
Ingeborg er nyere norske sorter.

Kirsebær: Surkirsebærene egner seg godt til 
safting, sylting og vinlegging. Se etter Fanal, 
Ostheim eller Wormdal. Søtkirsebærene gir 
feststemning når du setter en stor bolle på 
bordet, alene eller sammen med is? Pass på 
når bærene begynner å modnes og beskytt 
de med nett over som forhindrer at fuglene 
tar avlingen før du rekker å plukke det du trenger. Dønissens 
Gule, Lapins, Merton Glory og Sunburst kjenner du kanskje 
til?

Svarthyllen: Vil gjerne ha en lun og solrik plass i din hage. Da 
belønner den deg med deilige bær til saft og vin. 

Hageblåbær eller som mange kaller de – 
amerikansk blåbær: Her er det enighet om 
at det bør plantes flere sorter sammen for 
god bestøvning. Start gjerne med 2-3 busker 
og utvid senere hvis du virkelig blir bitt av 
«blåbærbasillen»

Bringebær: Store til syltetøy og saft, små 
søte til dessert, remonterende lave sorter 
til dyrking også i krukker? Noen velkjente 
sorter er Asker, Preussen og Vene som brukes 
mest til dessert. Varnes er et gult bringebær, 
lekkert til kakepynt og dessert.  Veten er mest 
brukt til saft og syltetøy. Velg det du liker best. 

Stikkelsbær: Hardføre bærbusker med røde, 
gule eller grønne stikkelsbær. De gule har 
den mildeste smaken. Stikkelsbær er god 
som rårørt saus til desserter og is, egner seg 
til frysing. Bruk de til syltetøy, desserter og i 
kaker.

Solbær og rips: Til deilige smakfulle syltetøy, 
saft og desserter. Velkjente solbærsorter er 
Kristin, Ben Tron og Hedda. Rød Hollandsk 
og Jonkheer van Tets er av de mest plantede 
røde rips. Det finnes også rips med gulhvit 
farge og mildere smak enn de røde.

Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Frukttrær kan brukes som høydepunktene i små hager. Dagens frukttrær har moderat vekst og er lette 
å holde i en passe høyde. Under frukttrærne er det perfekt med en underbeplantning med jordbær eller 
allåkerbær. Plengress bør ikke få vokse helt inntil busker og trær da gresset er grådig og tar mye av 
næringen og fuktigheten. Bærbusker eller frukttrær kan være et alternativ til tradisjonelle hekkplanter. 
Vern mot uønsket gjennomgang – hva med en bringebærhekk eller noen stikkelsbærbusker?        

SMAK FARGE OKSALSYRE HØST UTBYTTE
Anna Obling Middels Grønn stilk Lav Middels Høyt
Apple Delight  NYHET Middels Grønn stilk Middels Tidlig Høyt
Elmsfeuer jordbær Middels Gjennomfarget rød Middels Sen Lavt
Holsteiner Blut Middels Rød stilk Middels Middels Middels +
Livingstone  NYHET Mild Rødgrønn stilk Lav Tidlig +Sen Middels
Red Champagne Mild Rød stilk Middels Middels Høyt
Timberly Early Mild Rødgrønn stilk Middels Tidlig Høyt
Victoria Kraftig Rødgrønn stilk Middels Tidlig Høyt
Vinrabarber Svendborg Kraftig Gjennomfarget rød Middels Tidlig Høyt

Bord dekk deg,

med 
delikatesser 
fra egen hage
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TIPS:  
De aller fleste frukt og 

bærsorter bør få en solfylt 
vokseplass med god 

jorddybde. Velg sorter 
med hardførhet som 
passer i det området  

du bor.



Bruk langtidsgjødsel for rik og langvarig blomstring. Enkelt å blande i jorda når du planter!

Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Ofte starter sesongen tidlig med løkblomster, ranunkler, stemor og andre som tåler noen 
få kuldegrader. Disse byttes ut når nattetemperaturene holder seg stabilt på varmegrader.    
Tenk over vokseplassen før du gjør dine valg. Skal planten stå i full sol det meste av 
dagen?  Eller på skyggesiden?

blomstrer trofast gjennom hele sommeren

Sommerblomstene

Noen som tåler litt kulde: Vårblomstrende løk, ranunkler, 
stemor, nelliker, (diverse), margeritter og lewisia.
Noen solelskere: Alstromeria, begonia, georginer, isotoma, 
pelargonia, potteroser, spanske margeritter og vanlige 
margeritter, surfinia, tagetes og verbena.
Noen skyggetålende: Alpefiol, femtunge, flittig lise, fuksia, 
hortensia og ildtopp.  
Noen sneglene ikke er så glade i: Femtunge, fuksia, gazania, 
lobelia, løvemunn, kosmos, pelargonia, prydtobakk og 
ringblomster.

Gi plantene dine rom for utvikling og god 
vekst. Plant over i større potter. For luftig 
jord rundt røttene kan det være lurt å 
blande inn litt perlite. Næringsrik jord med 
langtidsgjødsel er en enkel løsning dersom 
du ikke har gode gjødselrutiner. Sørg for 
drenering og avrenningshull på potter under 
åpen himmel. Få sommerblomster liker 
å ha stående vann rundt røttene i lengre 
perioder.
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Bruk langtidsgjødsel for rik og langvarig blomstring. Enkelt å blande i jorda når du planter!



Mer detaljer om stauder finner du på  www.gartnerringen.no

Staudene

– noen for 
enhver hage

Her er noen gode stauder med forskjellige egenskaper:

Skyggetålende: Akeleier, akeleiefrøstjerne, astilber, bronseblad,  
flekktvetann, forglemmegeisøster, hasselurt, hjertebergblomst, hosta,  
revebjelle, stjerneskjerm, storknebb og nøkketunge.

Tørketålende: Blodstorknebb, engnellik, fenrikshjerte, hageiris, kattemynte,  
lavendel, lewisia, nattlys, ryllik, salvie, sedum, takløk og timian.

Tåler fuktig jord: Asters, astilbe, ballblomst, daglilje, geranium, gudeblomst, hosta, 
hjortetrøst, klaseormedrue, krypjonsokkoll, nøkketunge, perlebregne, primula og sibiriris.

Solelskende: Blåklokkefamilien, nelliker, peoner, ryllik, kuletistel, storknebb, iris og  
stauder fra bergknappfamilien. 

Noen sneglene ikke er så glad i: Akeleier, asters, astilber, alunrot, blåpute,  
blå valmuesøster, humleblomst, kattemynte, lavendelsildre og vårfloks.

Noen rådyr ikke er så glad i: Akeleie, asters, astilbe, ballblom, hjertebergblomst, bispelue, 
flekktvetann, hjelm, julerose, lavendel, pion, ridderspore, revebjelle, storknebb og valmuer.

TIPS: Plant tett  
så bar jord hurtig 

dekkes. I stedet for 
vedlikeholdsluking blir 
det å dele staudene og 

plante om… 

La det skyggefulle hjørnet bli din stolthet!  
Mange stauder trives uten direkte sollys…. 
Har du et problemområde i hagen så finnes det 
helt sikkert stauder som vil trives der. La også disse 
stedene bli bugnende og frodige. 
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Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Noen duftende stauder er: Nellik, liljekonvall, lavendel, silkepeon, 
purpursolhatt, augustprimula, høstfloks. Mange liljer er meget velduftende.
Sommerblomster med duft: Stemorsblomster, noen petunia, duftheliotrop, 
dufttobakk og levkøyer. Ringblomster og blomstererter sår du enkelt selv!
Duftende busker: Vårkornell, krossved, syriner, peppermyntebusk, 
sommerfuglbusk og skjersmin. Mange roser dufter vidunderlig!
Noen duftende trær: Frukttrær i blomst, lind, noen magnolia, kanelsørbøk og 
hjertetre. Enkelte sypresser har deilig duftende bar og i granfamilien finner 
du også velduftende medlemmer.
Klatrende med duft: Blomsterert, noen klematis, kaprifol og kanskje en 
blåregn for de som bor i de mildeste klimasonene?

Duftsymfonier

fra vår til vinter

Hva med å planlegge hage med tanke på duft  
gjennom sesongen? 
Det er mange duftende både blant stauder, sommer- 
blomster, busker og trær. 

I de senere årene har det kommet mange dvergsyriner på markedet. Disse er 
ekstra anvendelige i små hager. Noen av de nyere som Syringa ‘Bloomerang 
Pink Perfume’ og ‘Bloomerang Dark Purple’ har ekstra lang blomstringstid og 
noe gjenblomstring, og selvsagt nydelig duft! 

Syriner er nesten som en nasjonalplante 
å regne. Knapt noen annen prydbusk/ tre 
har samme utbredelse over store deler av 
landet vårt som syrinen har. Forskjellige 
navnesorter har litt forskjellige nyanser 
og farger på blomstene. De kan være 
med enkle eller fylte blomster. Her er 
noen gode sorter:  ‘Beauty of Moscow’ 
sartrosa knopp, hvit utsprunget, ‘Alba’, 
som navnet sier hvit, ’Charles Joly’, 
purpurrøde blomster- noe lysere i midten, 
‘Ludwig van Späth’, mørk purpur, ‘Michel 
Büchner’, fiolettrosa blomster, ‘Sensation’, 
purpurfiolette blomster med hvit rand, 
‘Belle de Nancy’ sart rosa.  
Syrinene er hardføre, trives ekstra godt 
der jorden heller er kalkrik enn sur. Full 
sol til halvskygge, tørketålende når den 
er vel etablert. Når blomstringen er over 
har den et dekorativt bladverk, som tetter 
godt mot innsyn.

Bruk nesen  
når du er ute  
og handler  
planter …
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Hageinspirasjon til deg – fra oss!

De med berusende parfymeduft, de med duftende bladverk, de lyse 
og tandre, eller de mørke og mystiske. De enkle eller de fylte, lave, 
hengende, ranke og opprette, med eller uten nyper, med skarpe 
torner eller nesten uten. Engangsblomstrende – ja vel – vi vil ha deg 
også. Gjenblomstrende – ja takk! 

Du finner de alle blant buskrosene. Mange er robuste og 
de krever ikke så mye av vokseplassen, jordsmonn, vann 
og næring. Mange er svært vinterherdige. Ønsker du en 
stor buskrose som solitærplante, eller en hel rekke som 
hekk eller romdeler i hagen?

Det er i hovedsak fire ting å tenke på når du skal plante 
roser. Plant dypt nok, på en solfylt plass (for de fleste 
roser), gi nok vann og gjødsel! Austinroser og stilkroser 
bør du gi den luneste solplassen.

For mange er det vanskelig å velge roser til hagen! Tenk 
over plassering og voksested. De fleste roser må få en 
solrik vokseplass der du kan grave de så dypt ned at 
podestedet dekkes med 10-15 cm med jord. Om du velger 
stilkroser, klaseroser, Austinroser, klatre- eller buskroser, 
dvergroser eller bunndekkende avhenger av hva du liker 
og hvilken funksjon de skal fylle i hagen din. Harmonerer 

ikke favorittrosen med klimasonen der du bor – se på den 
som en bukett på rot, og nyt den så lenge det varer. 

Helt uerfaren med roser? Disse kan være noe å begynne 
med: 

Buskroser som Astrid Lindgren, Lichtkønigin Lucia, 
Romanze, Westerland og kanadiske buskroser. 

Klaseroser som Allotria, Bonica, Friesia, Leonardo da 
Vinci, eller Nina Weibull. 

Klatreroser, røde som Flammentanz, Sympathie og That’s 
Jazz, gule Golden Shower, rosa Pink Cloud eller New 
Dawn? 

Stilkroser, røde favoritter er Burgund og Erotica. Peace, 
Queen Elisabeth og Troika er velkjente rosa og gultonede 
stilkroser.

De ville, de vakre

Vi slår et slag for buskrosene

RØDE ROSER er 
manges førstevalg!   
NYPER på høsten  

er vakkert og  
nyttig!
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Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Skråninger

– mange hageeieres mareritt

Store og utfordrende både å vedlikeholde og å finne et 
velfungerende plantevalg. Hvor legger du lista? Skal 
det bare være et grønt dekke? – eller skal det være et 
blikkfang med årstidsvariasjoner? 
Del opp og lag grupperinger. Velg de lettstelte og robuste, ta hensyn til  
solforhold og jorddybde. Tenk kontrastfarger. Varier mellom grågrønt,  
blågrønt, gulgrønt, rødlige blad. Tenk over størrelse, struktur og form  
på blad og barnåler.

Gode lave bunndekkere: Grønnlandsmure, krypende mispler, gyvel, einer,  
gran og furu, microbiota og flikkranstopp. 

Litt mer høyde er det på: Buskmure, som har enten hvite, rosa, gule eller rødlige 
blomster. Rosespirea kommer med forskjellige bladfarger med høy dekorfaktor 
utenom blomstringen også. Bjørkebladspirea, diervilla, gullgyvel, krypende 
roser og lave rododendron enkeltvis eller i grupper. Dvergbalsamedelgran er en 
saktevoksende og dekorativ dverg med aromatiske nåler. Eller hva med å bruke 
villvin, klatrehortensia eller rødkattebusk som bunndekke?

Partier med bunndekkende stauder som hjertebergblomst, hasselurt, bispelue, lave 
storknebb, bladliljer, kan fungere. Eller hva med markjordbær på en solfylt plass?

For lettstelte skråninger anbefaler vi å dekke med bark og duk rundt buskene. Bruk 
tykkere barkdekke dersom barkduk ikke benyttes. For god stabilitet anbefaler vi 
et tykkere barklag i skråninger enn i flate områder, gjerne opp mot 10-15 cm ved 
nyanlegg. For vedlikehold etterfyll med ca. 3 cm årlig.

Skråninger og bed  
med lav beplantning 

fremheves enda mer hvis 
du planter inn noen store 

busker  eller oppstammede 
små trær. Velg etter  

hagens størrelse.

TIPS: Alle hager  
trenger noen høydepunkt. 
Se for deg soner som gulv, 
vegger og tak ute i hagen 

– og sørg for at du planter 
noe for alle disse  

sonene ... 
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Klatreplanter kan brukes på mange måter. Som rominndeler, 
opp i trær, på dekorative obelisker og klatrestativ, dekke 
kjedelige murer og gjerder eller som bunndekke. 

Gode bunndekkere kan være eføy, villvin og klatrehortensia. Klatreoser og klematis, 
perfekte partnere. Blomsterfarger ton i ton – eller kontraster?  La småblomstrede 
klematis få klatre i trærne, de blir som blomstrende gardiner som vaier i vinden! 
Mange av de med små blomster får dekorative frødusker som henger lenge på.  
For å få en riktig lang blomstersesong, kan man på siden av et stort frukttre (eller 
annet egnet tre) grave et rommelig hull og sette ned to-tre klematis med forskjellig 
blomstringstid. På denne måten kan man få blomstring fra vår til høst.

Pipeholurtens store flotte blader er dekorative på skyggesiden av huset. Minikiwi, 
humle og drueranker er til både pryd og nytte. Rødkattebuskens (hanplantenes) 
blader får rosa og hvite bladespisser utpå sommeren, de ser ut som blomster på 
avstand. Kaprifol som slynger seg både høyt og lavt gir duft til selve sommeren. 

En ting å tenke over er at mange av klatreplantene blir store med en viss tyngde. 
Klatrestativ og oppbinding må tilpasses det som skal vokse der.

Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Klatreplanter

Noen klatreplanter som blomkarse, blomstererter og prydbønner kan du så selv og 
bruke som ettårige klatrere. Klokkeranke og tunbergia trenger litt lengre vekstsesong 
og er kanskje enklest å kjøpe  som planter i god vekst?

– høyt og lavt
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Et utvalg av  
klatrende vekster 
får hagen din til å 

fremstå som velfylt 
og frodig!



Hageinspirasjon til deg – fra oss!

Det å definere ‘god jord’ er ikke så lett. Jordas evne til å holde på fuktighet og næring tilpasset det som skal vokse der er en 
måte å si noe om det på. Det vi planter i hagen har vi større forventninger til enn det som vokser ute i naturen. Vi forventer 
rask tilvekst, rik blomstring samt god avling fra nytteplantene. De fleste blir mer fornøyde når de tilfører gjødsel regelmessig.  
Alt ‘grønt avfall’ kan gjennom kompostering gi gode tilskudd til din jord. Har du en godkjent varmkompostbinge så kan alt 
matavfall komposteres.  Pallekarmer du fyller opp med gressavfall, oppkuttet kvist, høstløv, jord og planter du rydder ut av 
kasser og krukker – kan bli starten på jorda i neste års pallekarmer med grønsaker og krydderurter. Naturgjødsel og produkt 
som Vermipro er med på å bevare en jord full av liv! 

Hva vil vi med den jorden vi har tilgjengelig i hagen? Tidligere ble store deler av en tomt dekket av plengress. I takt med at 
tomtestørrelsene har gått nedover, velger flere bort hele eller noe av plenen. Større flater blir dekket av belegningsstein eller 
treplattinger. Bruken av en hage vil endre seg gjennom livet. Tenk over hva ditt behov er i de nærmeste årene og planlegg 
etter det. Å opparbeide sin egen kjøkkenhage, noen frukttrær og bærbusker gir verdifulle tilskudd til familiens måltider. 
Kortreist og godt! Kanskje videreføres kunnskap om vekst og høsting til de neste generasjoner.  Lykke til med bruken av din 
jord, og god vekstsesong!

Etablerer 
seg raskt 
og spirer 
allerede 
ved 4°C!

Villa Sport 
gir en 

flott og 
slitesterk 

fritidsplen

Jorda vår....
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Se mer om surjordsplanter på www.gartnerringen.no 

Surjordsplanter

       – mer enn rododendron

Hortensia, honningbusk, japansk viftelønn, kalmia, 
klokkeenkiant, konvallbusk, perlebusk, pieris 
og snøklokkebusk – de er alle gode naboer til 
rododendron. Gode bunndekkere i surjordsbedet er 
linea, lyngplanter, krekling og tyttebær. Stauder som 
primula og kinasøte pynter med blomstring i hver 
sin ende av sommeren… Lave bispeluer og hasselurt 
og høyreiste blå valmuesøstere vil også trives her. 
Blomstrende hekk er utrolig lekkert. Både 
syrinhortensia og vierhortensia vekker oppsikt når 
de står i full blomst på rekke og rad på sensommer 
og høst!

Kan du boltre deg med store surjordsbed, gi plass til 
et tre eller en vintergrønn vekst. Velg blant magnolia, 
hjertetre, edelgran og hemlokk. Varier med både små 
og storbladede rododendron. Dersom du ikke har 
naturlig sur jord (lav pH), tilfør rododendronjord i 
rause plantehull. Kanter på opphøyde bed kan enkelt 
bygges opp av torvblokker, trestammer og stein. 
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Mer detaljer finner du på  www.gartnerringen.no

Medlemmer i innkjøpssamarbeidet 
Gartnerringen AS:  
de Haes Gartneri ans, Jevnaker
EK Plantesalg AS, Sandefjord. 
Grønland Hagesenter AS, Drammen. 
Grønhaug Blomster AS, Vanse. 
Hagesenteret Høns n’Roses AS, Seljord. 
Horpestad Plantesalg AS, Bryne. 
Kongsberg Hagesenter AS, Kongsberg. 
Slettevold Hagesenter, Fredrikstad. 
Steinlis Hagesenter, Grimstad. 
Toppe Blomster, Kilden Senter, Rådal. 
Urdals Planteskole, Hauge i Dalane. 
Vegge Gård, Gartneri og Hagesenter, Nykirke. 

Utvalget i denne brosjyren kan variere noe hos de forskjellige med-
lemmene i Gartnerringen. Et utvalg av bildene i brosjyren er hentet 
fra Opplysningskontoret for Blomster og Planter og fra pexels.com. 

Bli med på vår 

2018 

Invitasjon til barna!

FÅ EN POSE GRATIS GRESSKARFRØ (gjelder så langt vår 
frøbeholdning til dette rekker). Les på frøposen og følg tips 
for såing og stell.

Følg opp med notater på skjemaet. Få hjelp av noen voksne 
hvis det trengs.

Lever dette skjemaet på hagesenteret innen 15. september. 
Du er da med på en trekning av hyggelige hage-
overraskelser. Vinneren trekkes blant alle deltagerene vi 
har fått tilbakemelding fra.

4 

4 

4

Dato for såing:   ................................

Hvor mange ’gresskarkart’ var det på plantene dine ca. 31. juli?        Antall .............

Hvor mange cm måler det største gresskaret rundt ’magen’ ca. 15. september?      .............  cm

Deltagernavn: ...........................................................................  Tlf.nr./mail:  ............................................................

Gresskarkampanje Gresskarkampanje 
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