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Om du har en gammel hage som skal få nytt liv 
eller står der med en flat steinete tomt rundt det 
nye huset så hjelper det å legge en plan før en 

starter på arbeidet. Når en skal ominnrede inne kan det 
være lurt å sette seg i et hjørne en vanligvis ikke sitter i for 
å se rommet fra nye vinkler. Slik kan du også tenke når 
du skal planlegge hagen din. I hagen kan du også tenke 
rom. Rom skaper spenning og gir flere bruksområder. 
Her kommer en oversikt over hvordan planlegge hagen 
og i hvilken rekkefølge det kan være greit å gjøre det:

Få oversikt og lag ønskeliste 
Gå rundt på tomta, sett deg ned og se og lukk gjerne øy-
nene og tenk deg hva du vil med hagen. 
Når du har gjort deg kjent med tomten så er det tid for 
å lage seg en ønskeliste. Samle familien og snakk hage. 
Hva vil de bruke den til? Tenåringene kan overaske med 
ønsker om å dyrke eller vil de gjerne ha en kanin eller 
hund? Vil vi ha dyr i hagen så bør det også tas med i pla-
nene så det ikke blir et irritasjonsmoment istedenfor en 
glede. Hvor skal sitteplassen være? Og vil mor og far ha et 

Ny hage? Eller trenger du noen tips for å få den gam-
le hagen til å fungere som du vil? Med noen gode råd 

kan du få en hage som dekker dine behov. 
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Drømmehage8 råd for din 

utendørs boblebad så bør jo det stå noe skjermet for inn-
syn. Deres egen interesse i hagestell og tid dere vil sette av 
til det er viktig å tenke gjennom. Vær realistiske Min erfa-
ring tilsier at hageinteressen og tiden en bruker på hage 
blir større med årene.

Inngangspartiet
Det vil alltid være fristende og godt humøret å gjøre inn-
gangspartiet til huset og hagen først. Og det vil jeg også 
anbefale om det er mulig. En god plan vil vise deg om det 
er nødvendig å kjøre maskiner over dette området for å ta 
resten av hagen, eller om det finnes alternative veier. En 
rimelig og midlertidig løsning er kanskje mulig? Det vil 
en gjennomtenkt plan hjelpe deg å finne løsningen på.
Lag en liste over hva dere trenger og vil ha i hagen. Vur-
der den og prioriter punktene. 

Hagens eksisterende xxxxx
Studer vind- og solforholdene. Hvor kommer morgenso-
len og hvor er kveldsolen. Mangler du helt en av dem? 
Hva gjør du da? Hvordan skjerme for vind og sol kan 
være forskjellig for å skjerme for innsyn.

Hvor mye jord har du og hva 
slags jord? Hvor mye må tomten be-
arbeides for å få nok jord og dybde til trær, plen 
og planter.

En kopi av målebrevet for tomten kan kopieres opp og 
der kan veranda, hagebod epletrær og stier og annet teg-
nes inn så får en oversikt over hva det er plass til og hvor 
det passer best å plassere det. Noter gjerne solforholdene 
også.

Hagedesign hva er det?
Å oppnå en stil eller design på hagen avhenger av en mer 
gjennomført plan. Hagen bør stå i stil til huset. Valg av 
materialer på murer, utegulv, møbler og planter vil ved 
riktig bruk understreke og forsterke helheten på eien-
dommen. Et funkishus kan ha frodige store staudebed, 
men de skal formes noe annerledes enn f.eks. i en gam-
meldags hage rundt en Sveitservilla. Når materialvalgene 
er tatt gjennomføres det hele veien i hagen og krukker 
møbler og annet løst i hagen velges ut for å understreke 
stilen. 

Den som er opptatt av planter kan ha sine egne favo-
ritter være seg steinbedsplanter, vintergrønne, eller at en 
velger seg et fargetema. Den hvite hagen er et populært 
tema og Geranium og Hosta som finnes i mange varian-
ter og kan utfylle hverandre uten at hagen blir kjedelig.  
En slik samling blir flott når den holdes samlet og får et 
eget «rom» i hagen

Skjerming mot vind, innsyn og sol
Skjerming trenger nødvendigvis ikke være en bastant tu-
jahekk eller et massivt plankegjerde. Vi kan sikte inn hvor 
vi vil skjermes og bryte synslinjen med busker eller trær. 
Disse vil også skjerme og dempe vinden på en mykere 
måte. Førstnevnte kan skape turbulens pga. den kraf-
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tige vindbremsen de gir og lage mer problemer med vind 
og dermed lauv som samler seg og snøfokk. Mange trær 
kan klippes til i krona så vi får en høyde og bredde per-
fekt tilpasset hva vi ønsker å skjerme oss fra. Solen som 
siles gjennom en flott trekrone. Hva er vel vakrere pynt 
til sommermiddagen ute?  Trær gir også større variasjon 
i opplevelsen av årstidene, blomstring, frukter og fugleliv. 
Kombineres dette med en lavere hekk blir det hele frodig 
og mye hyggeligere. Vi kan gjerne pynte opp for naboene. 
Husk din eiendom er noen andres utsikt.

Komposten, hagens hjerte
De fleste hager produserer selv mye materiale som kan bli 
flott kompost. Jeg håper alle hageeiere vil lage sin egen 
kompost. Enhver hage bør få et jobbehjørne. Der kan det 
pottes om planter, oppbevares sekker med jord og gjødsel 
og en kompostbinge er som hagens hjerte. En kaldkom-
post kan ta alt hageavfall, nesten. Les deg opp på dette. 
En varmkompost kan ta matavfall også. Da kan de fleste 
kommuner gi en rabatt i renovasjonsavgiften. Sjekk med 
din kommune og lær deg om kompostering. Istedenfor å 
kjøpe jord som muligens ikke er særlig god eller giftfri, så 
lager du din egen og har alltid jord tilgjengelig i hagen 
din. De fleste ønsker jo å dyrke noe spiselig i hagen sin 
og da vil vi unngå giftige produkter. På www.hagedesign.
net har jeg lagt ut en tipunkts liste over en enkel vei mot 
en grønn hage. Kompostering er gøy og ungene synes det 

er spennende å 
være med på. Dette 
stedet i hagen bør ha litt sol og 
kan bli det triveligste stedet. 

Levende ild i hagen
Et bålfat og en gammel stol eller benk topper det hele.
Siste jeg har sett nå er bålfat nedsenket i hagegulvet eller 
markert med små rullestein rundt og så rammet inn av 
stein og sti inn mot bålfatet. Er det plass til et bålsted så 
gir det mange muligheter til gode studer også om vinte-
ren. Vi har hatt herlige fester med grilling og kakao vin-
terstid i hagen. Ungene elsker det.  Veldig flott ble det.

Opphøyde bed
Har du en ny hage eller tomt som er mest som et 
flatsprengt steinras eller rett og slett for lite jord så kan det 
reddes med å lage oppbygde bed. Pallekarmer er fine til 
grønnsaksdyrking. Murer av betongstein eller naturstein 
gir deg bed som holder i en evighet. Men bed bygget av 
tre blir også flotte om treet blir beskyttet fra våt jord. Når 
disse er integrert i en platting i det samme materiale blir 
helheten flott.  På markedet finnes ferdig kasser i glassfi-
ber eller rust som kan plasseres for å ramme inn uteplas-
sen og skjerme for innsyn og vind når det plantes høye 
planter i dem. Disse vil være utsatt for frost så plantene en 
velger må være herdige eller så må kassene flyttes inn om 

vinteren og det kan bli komplisert og plass-
krevende.

Hagen er en utvidelse av huset og en del av livs-
tilen

Å ha en hage gir rom for mye glede og sunn akti-
vitet for hele familien. Hagen er en plass for mer 
uhøytidelig sammenkomster for venner og nabo-
er. Den praten over gjerdet er gull verd for miljøet 
i gata. Impulsive bålfester med ungene vinterstid 
blir gode minner. Å lære ungene og dere selv om 
hvordan lage jord og dyrke egne grønnsaker er 
samlende for en familie. Verdien av å kunne vaske 
bilen utenfor huset og stelle syklene og tørke klær 
ute er undervurdert. Å skape en estetisk ramme 
rundt sitt hjem og familie gir økt livskvalitet. ¨

. 

Synes du det er vanskelig å få tankene og be-
hovene for hagen ned på papiret? Kanskje øn-
sker du hjelp av en hagedesigner, enten i form 
av en idétime lelr hageplan? Her er noen ting 
du bør tenke over før du tar kontakt.

1. Lag en liste over hva du/dere ønsker i ha 
gen deres og hva den skal brukes til.

2. Skaff en kopi av målebrevet for tomten. 
Gjerne forstørret i målestokk 1:100

3. Noter deg når og hvor solen kommer om 
morgenen og ned om kvelden.

4. Hvordan er det med vind?
5. Problemområder, være seg vannsig, tursti, 

elgtråkk o.l.?
6. Hvor mye har du satt til hageprosjektet i 

budsjettet ditt?
7. Har noen av familiens medlemmer et han-

dikap som må tas hensyn til?
8. Har du/dere husdyr?
9. Hvor mye tid har dere til hagearbeid?
10.Hva bør prioriteres og hva kan vente?

En hagedesigner vil spørre deg om dette men 
godt å være forberedt og ha tenkt gjennom og 
sjekket dette for å få et effektivt første mæte i 
hagen.

Før du kontakter 
hagedesigner

under: Novemberhagen er vakker, og Beth har planlagt for vinterhagen. til høyre: Langs vanndammene vokser flere frodige prydgress, pon-
taderia og annet.


