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fredag 7. mai 2021

TEMA HAGE

Tenk rom når du innreder i hagen

ROM I HAGEN: – Hvis du setter opp gjerde i selve hagen, er det veldig fint å lage en plantekasse i front av gjerdet, sier Marita Ryland.
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DUKKEHUS: Et litt dyrere, men dog effektivt grep for å lage rom i hagen, er å sette opp et
eller flere småhus på eiendommen din.
Foto: Marita Ryland

LEVEGG: Er du av den kreative typen, kan du også lage deg et gjerde selv, slik Per Ryland har gjort her.

HAGE: – I hager er det ofte mangel på egne rom eller soner som

og jordsmonn.
– Hekker er også supert som levegg hvis du har et litt vindutsatt
område i hagen, sier hun.

er den største utfordringen. Det kan man enkelt gjøre noe med,
sier hage- og interiørveileder Marita Ryland.
– Når jeg besøker kunder som har
hageoppdrag, så ser jeg at kundens
utfordring er at de ikke har noen
rom og soner i hagen. Ofte består
hagen av bare en stor flate, gjerne
en plen, eller så er det innsyn i alle
retninger. Da må man til med å
lage noen vegger. Dette kan gjøres
på flere måter, sier Marita Ryland.

Gjerde

For mange, er det mest opplagte å
sette opp gjerde, både i og rundt
hagen. I mange tilfeller er det en
god løsning.
– Skal en sette opp et gjerde, er
det lurt å ta utgangspunkt i huset.
Hvis huset har stående plank, kan
det være fint at også gjerdet har
vertikale bord, og vise versa. Husk
at gjerdet også bør matche stilen
på huset. Prøv dessuten å finne en
løsning som skjermer, men som
samtidig er «inviterende» for forbipasserende og gjester. Hvis du

setter opp gjerde i selve hagen, er
det veldig fint å lage en plantekasse
i front av gjerdet. Her anbefaler jeg
at du velger litt dybde på kassen,
slik at plantene får gode vekstforhold, sier Ryland.

Plant en hekk

Vel så fint som gjerder i og rundt
hagen, er det å plante en hekk.
– Spesielt i områder med nye
bygg er det synd at ikke flere planter hekk. Dette er områder som
ofte har altfor lite grønt. Vi bor i
en takknemlig herdighetssone i
Bergen, og det betyr at det er utrolig mye fin hekk man kan plante.
Vintergrønn liguster for eksempel
vokser fort og er også stort sett
grønn om vinteren. Eller hva med
en duftende hekk av syrinhortensia?
Marita Ryland anbefaler deg å
høre med et gartneri hva som kan
passe i din hage ut fra solforhold

Enkle vegger

Et annet effektivt grep for å lage
rom i hagen, er å sette opp innsynsbeskyttere i piletre eller bambus. Marita og Per Ryland har
brukt dette flere steder i hagen sin,
både ved inngangen for å redusere
innsyn, men også i selve hagen for
å dele av og lage soner.
– Piletreveggen kan spennes
opp på et rammeverk av tre, eller
festes i en trestokk på ene siden og
festes i husveggen på andre siden.
Piletrevegger finner du hos de fleste billigkjedene. Er du av den kreative typen, kan du også lage deg
et gjerde selv av for eksempel bjørk
eller selje.

Portal

Hun synes også alle hager bør ha
en portal eller to. Portaler er med
å markere at man går fra ett rom
til et annet i hagen. Billigkjedene

selger ferdige portaler, både i tre
og jern.
– Du kan enkelt lage deg en
portal selv også, ved hjelp av noe
plank. Bare det å sette en stokk
mellom husveggen og f.eks. en
bod, gjør noe med romfølelsen.
Planter du i tillegg en klatrevekst
som kan få vokse på portalen, så
blir dette prikken over i-en. Av
klatrevekster, finnes det et hav av
muligheter. Selv er jeg veldig glad
i pipeholurt, klematis, rødkattebusk og eføy. Igjen, er det solforhold og jordsmonn som avgjør hva
som er det beste alternativet hos
deg. Du kan også plante klatrevekster i krukker. Villvin fungerer bra
til dette.

Anneks eller dukkestue

Andre lette grep for å lage rom, er
å sette sammen flere krukker i en
samling, eller mellom to soner.
– Dette deler opp hagen, avgrenser og skjermer. Skal det bli mest
mulig effektfullt, anbefaler jeg deg
å plante små trær og busker i krukkene for at de skal få litt høyde. Det
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gir dessuten liv til uteplassen og
kan også fungere som en levegg
Et litt dyrere, men dog effektivt
grep for å lage rom i hagen, er å
sette opp et eller flere småhus på
eiendommen din.
– Du kan sette opp en bod, et
drivhus, vedskjul, dukkehus etc.
Da lager du deg ikke bare rom,
men også litt vinkler i hagen som
gjør den mer interessant og koselig. Små hus gir en fin tunfølelse.
Har du en ekstra romslig hage,
hvorfor ikke vurdere å sette opp
et anneks? Dette kan brukes til
hjemmekontor, gjesterom, mancave eller lignende. Mulighetene
er mange, avslutter Marita Ryland.
Vil du ha mer inspirasjon kan
du følge henne på Instagram, @
marita_ryland eller rylandsrom.
no.
Av Ståle Melhus

melhus@fanaposten.no

Slik lager du din egen kompost
ØVSTTUN: Morten

Sagen gir deg
oppskriften på hvordan du kan
kompostere ditt eget matavfall.

Morten Sagen på Øvsttun komposterer matavfall i en kompostbinge i hagen. Nå slår han et slag
for at flere bør gjøre det samme.
– Denne kompostbingen produserer jordkompost fra matvfallet
vårt. På årsbasis utgjør dette omtrent 350 kg matvfall, og kompostbingen tømmer jeg en gang i året
om våren, forteller han.

Tilskudd

PORTAL: Enkle portaler med lettvegger og klatreplanter som for eksempel eføy er med på å
skape romfølelse i hagen.
Foto: Fotograf Dag Sandven

Når han tømmer kompostbingen,
lar han innholdet ligge ett år.
– Jeg lar det ligge til neste vår,
og da er det blitt til fantastisk jord
som jeg blander sammen med
kjøpejord. Plantene og blomste-

ne får fantstiske vekstforhold på
denne måten. Underveis i komposteringsprosessen tilfører jeg
strø kjøpt hos BIR. BIR gir også
tilskudd på opptil 1000 kroner til
kompostbinge, enten du kjøper
den ferdig eller lager den selv, sier
Sagen.

Store miljøgevinster

Dersom flere komposterer matavfallet sitt vil det bety store miljøgevinster.
– Tenk det volumet av avfall
som kan taes ut av sirkulasjon ved
at mange husholdninger tar opp
hansken og begynner med hjemmekompostering. Om vi regner på
det, er det snakk om mange tonn
med matavfall som kan komme
til nytte både i eneboliger og borettslag rundt omkring. I tillegg

får BIR langt mindre matavfall
å transportere og håndtere. Sist,
men ikke minst får du gleden av
å følge prosessen fra matrester til
flott og næringsrik jord. Dette er
noe både voksne og barn vil ha
glede av. Ikke nøl, sett i gang og
komposter, er oppfordringen fra
Morten Sagen.

