
 

 
 
Hagetips 
 
Frodig utemiljø på 1-2-3: 

• Kjøp nesten ferdig dyrkede planter. 
• Ikke bruk jorden fra i fjor, men en god jord som holder på fuktigheten. 
• Ikke plant for dypt (gjelder ikke roser). 
• Ha den ferdige høyden på planten i tankene når du planter. I krukke vil plantene 

stagnere av seg selv og bli lavere enn de blir i bed. Mange planter for tett – men 
hvis du blir gjerrig kan det også bli for glissent. 

• Det er viktig å gjødsle ofte, men ikke for tidlig. 
• Hvis du har en plen du vil at skal vokse raskere, kan du bruke kalksalpeter – men 

kun midt på sommeren. 
• Ved å bruke barkduk og bark eller dekorasjonsstein unngår du at vannet 

absorberes for raskt, og du holder ugresset borte. 
 
Selvdyrket eller ferdig dyrket? 

• Med ferdig dyrkede planter får du raskt en flott hage. 
• Når du planter store planter ser du raskere hvordan sluttresultatet kommer til å 

bli, og du planter riktigere i forhold til avstand mellom plantene.  
• Noen blomstersorter blomstrer ikke i det hele tatt det første året, så når det 

gjelder disse får du langt raskere flotte blomster med eldre planter. 
• Ferdig dyrkede planter trenger mer vann i starten – det tar litt tid før de utvikler 

røtter som står i forhold til størrelsen. 
• Ved selvdyrking får du se plantene gro helt fra starten av, og det er alltid gøy å 

følge med på at resultatet gradvis blir slik du hadde tenkt det – eller eventuelt slik 
du ikke hadde tenkt det, fordi buskene ble bredere, høyere eller lavere enn du 
hadde trodd… 

• Når du dyrker selv, kan det være lurt å notere hva du har plantet hvor, slik at du 
ikke tar feil når våren kommer og ender opp med å luke bort staudene. 

 
Slik overlever hagen sommerferien: 
Før du drar på ferie finnes det flere ting du kan gjøre for å være trygg på at hagen din 
klarer seg alene: 

• Bruk planteslag som ikke trenger så mye vann, som for eksempel vintergrønne 
busker. 

• Pass på å ha god dybde der du planter. 
• Fyll store brusflasker med vann og sett dem opp ned i krukker og kasser.  
• Bruk selvvanningskasser. 
• Monter selvvanningsanlegg eller gå til anskaffelse av en svetteslange som 

naboen kan skru på – det er en enkel måte å vanne på. 
• Bruk barkduk og bark eller dekorasjonsstein – da unngår du at vannet absorberes 

for raskt, og du holder ugresset borte. 



• …eller kjøp en blomst (eller en god flaske vin) til den snille naboen som vanner 
for deg! 

 
Slik sørger du for at utesesongen varer lengst mulig: 

• Plant vintergrønne busker – da får du en hage som er grønn hele høsten og 
vinteren. 

• Bruk planter som blomstrer hele sesongen, slik at blomsterbedet ikke bare er fint 
og fargerikt i en kort periode. 

• Plant prydbusker som er flotte om sensommeren og høsten: 
o Syrinhortensia blomstrer om sensommeren/høsten 
o Høstfloks blomstrer om sensommeren/høsten 
o En del remonterende rosesorter blomstrer lenge utover høsten 
o Flere klematissorter blomstrer sent 
o Gentiana blomstrer også etter at frosten har kommet 
o Høstblomstrende spirea blomstrer lenge utover sensommeren 
o Klokkebusker blomstrer lenge utover sensommeren 
o Sibirlønn har en flott høstfarge 
o Junisøtmispel er rød om høsten 
o Cotoneaster har generelt flotte høstfarger, og mange har også fine bær 
o Svartsurbær er rød om høsten 
o Kornell har røde greiner hele vinteren og en fin høstfarge på bladene 
o Vrihassel har flotte greiner hele vinteren 
o Julerose blomstrer senvinters 


