Tema hus og hage

fredag 3. juni 2022

HAGE: – Når du skal kjøpe nye vekster til uteområdene dine i år, bør du gå for
varige vekster, anbefaler interiør- og hagedesigner Marita Ryland.

Hurra,
sommeren er i anmarsj

VARIGE VEKSTER: – Sats på varige vekster som trær, busker og stauder. De kommer igjen år etter år, og er derfor en holdbar investering i stedet for sommerblomster som kun varer en
sesong, sier Marita
Foto: Ingvild Festervoll Melien
Av Ståle Melhus

melhus@fanaposten.no

Med sommeren i anmarsj, er det tid for å kose
seg for fullt i uterommet igjen, enten man har
balkong eller hage.
Kanskje du lurer på hva du skal satse på av
grønne vekster i år? Interiør- og hagedesigner
Marita Ryland i Rylands Rom har sammen

med sin mann Per, nylig gitt ut en bok med
gode tips for hagen, og her deler Marita noen
gode tips med oss.

Spar miljø og lommebok

– Skal du gå til innkjøp av nye vekster i år,
så sats på varige vekster som trær, busker og
stauder. De kommer igjen år etter år, og er der-

for en holdbar investering i stedet for sommerblomster som kun varer en sesong, sier Marita.
Da sparer du både miljøet og lommeboken.
– Vi er heldige vi som bor i Bergen og klimasone 2. Da er det et hav av vekster å velge
mellom som greier seg godt i uterommene våre.
Den milde klimasonen gjør det også veldig lett
å få vekster til å overleve i krukker. Du skal
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Tipsene som holder
ugresset unna

HENGELERK: Hengelerk er fin både i
bakken og i krukke.
Foto: Tore Fjeld

DVERGSYRIN: Oppstammet dvergsyring
Foto: Marita Ryland
er veldig dekorativt.

bare huske på at vekster i krukke bør tåle en klimasone høyere enn der du bor. Det er fordi forholdene
i en krukke er dårligere om vekstene står i bakken.
Spesielt gjelder det om vinteren. Hosta, astilbe, iris er
fine stauder å ha i krukke, forteller Marita Ryland.
Av busker anbefaler Marita å sjekke ut hvitrogn
eller laurbærhegg.
– Hvitrogn er utrolig vakker med sine særegne
blader, for ikke å snakke om de vakre høstfargene den
får. Den er rett og slett en fryd for øyet.

HAGEARBEID:: Hanne Slyngstad-Hægeland synes det er meditativt å luke. Hun har likevel mange tips til
hvordan du kan holde ugresset unna.
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland, Hagen hele året

Bar jord er som fluepapir på flygende

ugressfrø. Hanne Slyngstad-Hægeland anbefaler å fylle bedene før
ugresset overtar.
Av Kjersti Busterud,
NTB

Trær på altanen

Marita sier at man for all del ikke må glemme
betydningen av trær i uterommet.
– Trær er helt unike stemningsskapere, og gir
både høyde, skjerming, rom og soner. Mange av våre
kunder, som kun har en altan til rådighet, blir litt paff
når vi foreslår at de må plante trær i krukker. De ser
liksom ikke for seg at det går an. Klart det gjør. Du
skal bare sørge for å plante et tre som står i forhold
til plassen du har tilgjengelig. Små trær du kan sjekke
ut er japanvier, hengeselje og dvergsyrin på stamme.
Hengelerk er også nydelig i krukke, men den drysser
om høsten når den feller nålene sine. Så ikke velg den
hvis du ikke liker rusk, ler Marita.

– Ute i naturen er bar jord helt
unaturlig, da sendes hele førstehjelpsstyrken med hurtigspirende frø og røtter
inn. Vil du ha bar jord mellom plantene, jobber du egentlig mot naturen, sier
Hanne Slyngstad-Hægeland.
Hun driver den nettbaserte kurs- og
medlemsportalen Hobbygartnerskolen og
har nylig kommet med boka «Hagen hele
året».

Fyll bedet

Hennes beste råd er derfor å fylle bedet
med det du vil ha, før ugresset rekker å
etablere seg.
– Plantene du kjøper, vil på sikt vokse
seg store, men i mellomtiden må du luke
mye. Plant heller litt tettere, så får du
frodige, vakre bed som utkonkurrerer
ugresset. Har du ugress i et blomsterbed,
har du enten for få planter eller for stort
bed, påpeker hun.
Og legger til at man nok ikke slipper
helt unna lukingen i starten.
– Blir det mye å følge opp, er det bedre
å starte med et lite bed, og så heller utvide
etter hvert, sier hun.
Hun anbefaler ikke å dekke jorda med
duk og bark.
– Duken vil kanskje holde ugresset
unna en stund, men barken vil etter hvert
bli til jord, og frø fra lufta vil etablere seg
i den, sier hun.

Høst av naturen

Du behøver ikke finne alle vekstene til altan eller hage
på et plantesenter. Naturen er full av vakre vekster.
– Vi i Bergen er så heldige å være omgitt av
vakker natur, og der igjen vakre vekster som vil bli
flotte i uterommene våre. Du skal bare sørge for å
alliere deg med en grunneier som lar deg få lov til
å grave opp. Bjørk for eksempel, er helt nydelig i
norske hager. Faktisk utrolig fin i krukke også. For
ikke å snakke om furu og rogn. Disse er lett å lykkes
med også. Det er egentlig bare fantasien som setter
grenser når det kommer til planting i uterommet. Kos
deg, vær kreativ og og nyt uterommet ditt, avslutter
Marita med et stort smil.

Rett til topps

Ekteparet Marita og Per Ryland i Rylands Rom, har
nylig gitt ut en hagebok som er spekket med tips og
ideer til hvordan du kan skape deg en bærekraftig
hage på budsjett. Boken gikk rett til topps på bestselgerlisten samme uken som den ble gitt ut.
Ekteparet har også en Instagram-profil, @rylandsrom, der de deler masse inspirasjon.

En bøtte om dagen

Slyngstad-Hægelands andre tips er
regelmessig luking.
– Jeg har et ordtak som sier «en bøtte
om dagen gjør godt for hagen». Luker du
litt hver dag, unngår du at ugresset får
etablere seg, sier hun.
Har ugresset først spredd seg, kan det
bli vanskelig å bli kvitt.

KREATIV: Ekteparet Marita og Per Ryland i Rylands Rom, har nylig gitt ut en hagebok som er spekket med tips og ideer til hvordan du kan
skape deg en bærekraftig hage på budsjett. 
Foto: Tore Fjeld

– Det typiske når man bygger eller
pusser opp et hus, er at man lar hagen stå
brakk, og tar tak i den til slutt. Da blir det
en mer krevende og langsiktig oppgave å
bli kvitt ugresset, påpeker hun.
Aller best er det å luke etter et regnskyll,
da er jorda løs og røttene enklere å få opp.
Vil du ha en ugressfri plen, vil regelmessig klipping hjelpe.
– Skvallerkål, for eksempel, trives ikke
hvis den stadig blir klippet. Men løvetann
må nok lukes opp plante for plante, sier
hun.

Eddik som ugressmiddel

Tips nummer tre er å feie vekk organisk
materiale fra grus, heller og stein for å
unngå at ugresset etablerer seg der.
– Organisk materiale blir fort omdannet til jord. Det meste av ugresset
kommer som frø fra lufta og vil etablere
seg der det er jord, sier hun.
Hun er motstander av å bruke sprøytemidler, men anbefaler eddik som et alternativ.
– Eddik dreper plantene den sprayes
på, men blir ikke værende i naturen slik
giftstoffer kan. Du kan også bruke kokende vann for å drepe ugresset i grusen og
mellom heller, tipser hun.
For kjøkkenhageeiere er et fjerde tips å
dekke bar jord i kjøkkenhagen med jorddekke av gressavklipp eller annet organisk materiale.
– Jorddekke både holder på fuktigheten, gir næring til jorda og hindrer at
ugresset spirer, sier hun.
Og minner til slutt om at hva som er
ugress, kommer an på øyet som ser.
– Definisjonen på ugress er bare planter
som dukker opp der vi ikke vil ha dem.
Skvallerkål ble opprinnelig importert
som en matplante. At den spredte seg
lett og vokste fort, ble regnet som en god
egenskap, påpeker hun.
Et tips kan derfor være å se på ugresset
ikke bare som en plage, men også som en
ressurs.
– Har du brennesle i hagen, for eksempel, kan den brukes til både suppe og
gjødselvann, sier hun.

Foto: Terje Bendiksby, NTB

Velg riktig grunning

KOS: – Husk å kose deg i hagen og nyte arbeidet som er lagt ned,
sier Marita Ryland. Foto: Ingvild Festervoll Melien

BJØRK: – Bjørk gjør seg flott også i krukker, og du
HENGESELJE: – Husk å sørge for å plante et tre
kan finne dem helt gratis ute i skogen. Bare husk å som står i forhold til plassen du har tilgjengelig,
få tillatelse av grunneier, sier Marita Ryland. Foto: sier Marita Ryland.
Foto: Marita Ryland
Marita Ryland

BOLIG: Skal du male i sommer? Grunning sperrer,
isolerer og gjør at toppstrøksmalingen sitter
bedre. Ubehandlede overflater må alltid grunnes.
Også hvis den gamle malingen er blank eller i
dårlig forfatning, bør du grunne.
Dette er fire vanlige typer grunning:
* Heftgrunning: Til harde, glatte, ikke-sugende
underlag som laminat, vinyl, strie, fliser, plast,
glass, metall, MDF og malte flater som er blanke.

* Grunning for tre: Til nytt og gammelt ubehandlet treverk og tidligere malt treverk.
* Grunning for sperring og isolering: Til gulnet
ubehandlet panel, misfargede malte flater, puss
og betong (noen fabrikater).
* Grunning for tapet og tekstil: Til tekstil,
papirtapet, glassfiberstrie og miljøtapet som skal
males eller overtapetseres. Kilde: ifi.no

EDDIK:: Hanne Slyngstad-Hægeland anbefaler eddik som alternativ til sprøytemidler hvis du vil ta knekken på
ugress i grus eller mellom heller.
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland, Hagen hele året

