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Offentlig høring − Perspektiver på en klimalov 
 

Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som 

er åpen for alle. Det norske hageselskap ble stiftet i 1884 og arbeider for å bedre menneskers 

livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Som frivillig organisasjon med 19 fylkeslag, 350 lokallag og 

ca 24 500 medlemmer er Det norske hageselskap en god formidlingskanal for kunnskap.  

 

Grønn kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Hageselskapet oppfordrer Klima- og 

miljødepartementet til å rette oppmerksomheten mot den viktige sammenhengen mellom klima og 

grønne omgivelser. Vi stiller oss til disposisjon for eventuelle utdypninger av vårt innspill. 

 

SIKRE POLLINERING 

Hageselskapet har hatt fokus på humler som pollinerende insekter i tre år og skal fortsette arbeidet på 

dette viktige området. Økt forurensing på verdensbasis har fått mye av skylden for at pollinerende 

insekter er på retur. Å ta fatt i dette problemet er viktig for å sikre matproduksjon, biologisk mangfold 

og bærekraftig hage- og landbruk.  

 

REN, KORTREIST MAT 

Hageselskapet mener at landets innbyggere må kunne dyrke mat, både profesjonelt og på privat basis, 

uten å være engstelige for at produktene er uspiselige eller har redusert kvalitet på grunn av luft-, jord- 

eller vannforurensing. I Hageselskapet ser vi en økende interesse blant unge mennesker for å dyrke sin 

egen mat i nærmiljøet. Ved å produsere maten selv, kjenner man innsatsfaktorene i produksjonen. Dette 

gir en mestrings- og kontrollfølelse som har stor verdi. Den økende skepsisen mot mat produsert i andre 

land og verdensdeler er forankret i uvissheten om hvordan maten er produsert med hensyn til gjødsel, 

plantevernmiddelbruk, barnearbeid og arbeidsforhold for ansatte, og ikke minst ressursbruk ved 

transport. 

 

KLIMATILPASSET PLANTEMATERIALE 

Norge er i en særstilling med hensyn til valg av plantemateriale. Kun få land, som for eksempel 

Canada, Finland og Russland, har noenlunde samme krav til klimatilpasset plantemateriale som Norge. 

Det norske hageselskap har alltid arbeidet med å spre kunnskap om hvilke arter og sorter som kan klare 
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seg i de svært forskjellige klimatiske forholdene i Norge. Gjennom vårt arbeid med Sortslisten, 

Klimasonekartet, våre hjemmesider hageselskapet.no, Norsk Hagetidend og bokutgivelser formidler 

Hageselskapet kunnskap om trær, prydbusker, stauder, sommerblomster, grønnsaker, frukt, bær og urter 

beregnet for norske forhold. Plantes det riktig vekst på riktig sted, vil plantene etablere seg raskere og 

bedre og man slipper å måtte gjøre jobben flere ganger. Dette gir en mer effektiv plante- og 

kostandsutnyttelse.  

 

PLANTER TIL FORDRØYNING AV OVERVANN OG REGULERING AV  

TEMPERATUR I BYSTRØK 

Bruk av planter på tak eller i andre miljøer er etablert som et virkemiddel for å fordrøye overvann ved 

kraftig regnvær eller oversvømmelser. Ved hyppige og kraftige nedbørsmengder, som nå er blitt mer 

vanlig, møtes ny teknologi og plantedyrking på flere fronter. Hageselskapet ser viktigheten av å kunne 

spre kunnskap om dette temaet. Ved å plante trær i små parker, bakhager og langs gater i byer kan store 

temperatursvingninger dempes både sommer og vinter, i tillegg til at det øker opptak av CO2. 

 

Hageselskapet mener disse momentene må ivaretas uavhengig om det dekkes gjennom eksisterende 

klimalovgivning eller gjennom en egen klimalov. 
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