UTEROM TEMA

Liten uteplass krever
fleksible løsninger.
Plantekasse på hjul
fra norske Bedd,
kr 1899, bedd.no.

Blomsterdekoratør Espen Skarphagen
driver hagebloggen skarpihagen.no og er opptatt at
hagen skal være et sted for rekreasjon og glede.

Blomsterdekoratør Espen Skarphagen
I 2018 kombinerer vi nytte- og prydvekster,
spår hageblogger Espen Skarphagen, som
dessuten mener vi vil få et sterkere
økologisk fokus i uterommet.
Hva skyldes den økte interessen for å
holde på med, og å være ute i naturen?
I en travel og digitalisert hverdag lengter
stadig flere tilbake til det opprinnelige
og naturlige. Det er generelt et større
fokus på miljø og sporbarhet, og det er
stor interesse for selv å dyrke det vi
spiser. Å gjenopprette kontakten med
naturen og det som spirer og gror, er
avstressende og gir balanse.
Er økologi viktig med tanke på uteplassen?
I høyeste grad. Med økt fokus på miljø er
det naturlig at vi tilrettelegger beplantningen for at insekter og andre organismer skal fungere godt og trives. Det er
stadig færre sprøytemidler på markedet
og det tvinger frem alternative og naturlige løsninger som er miljøvennlige,
sånn som flere fuglekasser med småfugl, som spiser skadedyr og insekter. En
dam i hagen vil kunne tiltrekke seg
mengder av dyreliv.
Hvordan preges uterommet av ønsket
om å bidra til et bedre dyreliv?
Trenden med humle-, bie- og insekthoteller vil fortsette. Hagen skal ikke være
for ryddig og striglet. Det skal være plass
for det naturlige mangfoldet og dyrelivet.
I tillegg er det viktig at vi tenker kontinuerlig blomstring når vi beplanter. Næring
til insektene våre gjennom hele sommeren
er enklere når blomstringen overlapper
hverandre. I tillegg er det jo pent å se på!

Noen planter som du anbefaler å prøve?
Det er helt avhengig av hvilken klimasone
du bor i, men jeg vil anbefale å prøve:
••Alpefiolen Cyclamen hederifolium
som gir fantastiske blomster.
•• Porselensanemone Anemonopsis
macrophylla fikk jeg i fjor og er forelsket!
••Darmera peltata er en staude med flott
blomstring tidlig og store blader.
••Skjoldbronseblad Astilbouides tabularis skaper en fantastisk effekt i hagen
med store lysegrønne blader.
••Har du vann i hagen, forsøk vannliljen
Gonnere hvit.

Både småbord og perforerte
metallplater er noe vi vil se
mer av fremover. Krokholmen
sofabord, kr 349, ikea.com.

Vannliljen Gonnere er et tips
for dem som har dam i hagen.

Dyrker vi helst til pynt eller for å spise?
For meg er det ideelle å kombinere pryd
og nytte. Selvsagt har man et avgrenset
område til rene grønnsaker og urter,
men dette har i tillegg stor prydverdi.
Kruspersille i fri utfoldelse er flott.
Mange spiselige blomster som ringblomst, agurkurt og blomkarse er fine
til pryd både i salaten og i bedet.
Er det mer interesse for uteplassen også
om vinteren?
På grunn av de ofte dårligere somrene
i Norge er det økende interesse for
drivhus og lysthus. Mange bruker dem til
dyrking, men en stor andel innreder det
som en hagestue. Dette gjør at hagen i
prinsippet brukes store deler av året.
Varierer en beplantningen og tenker form
på busker og trær, får en et spennende
landskap når snøen legger seg.
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