
 
Dyrk Skjønnhaug- notat om å dyrke mat, sosialt samvær og biomangfold  

 

0. Innledning:  

Tiltakshaver beskriver som målsetning å få parsellhager, grøntarealer og drivhus til å fungere 

som fellesskap som motvirker ensomhet og fremmer trivsel. 

Det er videre en målsetning at uteområdene skal ha et grønt og økologisk preg som fremmer 

biologisk mangfold, og at tidligere dyrket mark i området igjen tas i bruk til dyrking. 

Tiltakshaver ønsker bistand til å nå disse målsetningene, og har bedt om å få utarbeidet et 

notat som redegjør for hvordan dette kan gjennomføres.  

 

Konseptet Dyrk Skjønnhaug! består av tiltak og tilbud som gir tydelig identitet til området og 

skaper engasjement hos de som bor der. Beboerne skal oppleve å få tilgang til gode lokale og 

bærekraftige løsninger og aktiviteter der de bor, og reelle muligheter til å leve grønt. Dyrk 

Skjønnhaug skal være en åpen invitasjon til menneskene i området til å bruke det aktivt. 

Dyrking handler her ikke bare om å dyrke mat, men også om å engasjere seg i å dyrke frem 

sosialt fellesskap og engasjement for et lokalmiljø der livet mellom bygningene skapes av 

innbyggerne.   

 

I det følgende skisserer vi noen forslag, basert på de prosjekter U.Reist har gjennomført på 

Clarion the HUB hotell og Furuset Forum (dyrking av mat på tak), samt på OBOS Fornebu og 

Losæter, der vi jobber med modeller for drift av spiselige grøntarealer der vi inkluderer 

brukere i dyrking, slik at det sosiale samarbeidet er den kanskje viktigste grøden vi høster.  

 

1. Oppdyrking av tidligere dyrket mark 

I planbeskrivelse til reguleringsplanen, punkt 4.10 under overskriften «Sikring av 

jordressurser (jordvern)» uttales:  

«Nord-vest for Hellvikveien 36 er det et tidligere oppdyrket område som er i ferd med å gro 

igjen med trær. Reguleringsplanen setter krav til blågrønn faktor 0,8 og jorden fra området vil 

benyttes til felles frukt- og grønnsakshager, som vist på vedlagte illustrasjonsplan. 

Reguleringsplanen setter krav til kartlegging av dyrkbar jord og gjenbruk av denne. Dette 

bidrar til massebalanse og at dyrkbar jord i størst mulig grad kommer i bruk.». 

 

Under reguleringsbestemmelse 4.1.5 er dette fulgt opp: 

«På BB1 skal det opparbeides minimum 300 m² areal for parsellhager mellom punkthus C og 

E. Ved rammesøknad skal dyrkbar jord innen reguleringsområdet kartlegges og det skal 

redegjøres for bruk av denne til dyrking innen reguleringsområdet.» 

 

1a. Spiselige Skjønnhaug 

Det anlegges en åker på 400m2 mellom punkthus C og E, hvor det dyrkes matvekster. Det vil 

settes opp et drivhus på 150m2 BRA der det kan dyrkes mer varmekrevende vekster og i 

større deler av sesongen.  

 

I tillegg til disse områdene som avsettes spesifikt til dyrkingsformål, vil vi gjøre uteområdene 

spiselige for både mennesker og insekter, og det skal kunne kommuniseres tydelig at du kan 

spise alt du har lyst på! Frukttrær danner det øverste sjiktet av matskogen, busker som aronia 

og storhassel danner midtsjiktet, og spiselige stauder som hosta, dagliljer, kryptimian og andre 

flerårige urter som bunndekkere. Spiselige klatreplanter som stjernemelde og humler kan 

klatre oppover trærne og er godt egnet til å skape en bugnende estetikk samtidig som de gir  

 



 
anledning til levende formidling av kulturhistorie; artsdatabanken har mange spennende sorter 

humler som kan føres tilbake til spesifikke gårdsbruk der de har vokst i flere hundre år, og 

engang var en sentral del av ølbryggekulturen som var aktiv på nær sagt alle gårdsbruk i 

Norge. I vedlegg 1 har vi stilt opp en liste over spiselige vekster med norsk opprinnelse (vi 

har også notert hvilke planter som gir tilleggsskåre ift BREEAM, dersom dette er en 

målsetning), som vi vil velge fra for endelig design av uteområdene.   

 

På deler av utearealene vil det etableres blomstereng i stedet for den mer vanlige gressmatten; 

spesielt i randsoner vil det være aktuelt med blomstereng, mens gress benyttes der vi vil legge 

til rette for at mennesker skal bruke arealet til lek og ballspill. Blomstereng er valgt fordi det 

vil gi næring til et bredt spekter av insekter og slik styrke biomangfoldet. Vi anbefaler som 

utgangspunkt en engmatte/ frøblanding som er utviklet for sørøstnorske forhold, se vedlegg 2 

for produktblad. Engfrøblandingen som benyttes i denne matten er utviklet og samlet inn av 

NIBIO på sør-østlandet. Blandingen inneholder en rekke stedegne sorter som egner seg for 

det aktuelle klimaet. Ingen av sortene er giftige, og mange av dem er velegnet som spiselige 

blomster (så som blåklokke, prestekrage, ryllik).  

 

Jorden som benyttes vil hentes fra området som tidligere har vært dyrket mark, og det vil 

blandes inn hageavfallsbasert kompostjord produsert av Grønn Vekst på Nesodden. 

Blandingsforholdet vil avhenge av vekstene, som har ulike krav til perkulasjonshastighet og 

næring, og vi tilpasser jordblanding som har den rette strukturen for de ulike vekstene. 

 

   

 
 

Sørøstnorsk engblanding  

 



 
2. Dyrkefellesskap 

I det konseptet vi har gjort rede for i punkt 1, foreslår vi spiselige utearealer, fordi dette legger 

til rette for folkelig engasjement og aktiv bruk; et epletre åpner for flere bruksmuligheter enn 

en eik. Men vi vet av erfaring at folk ikke bare har lyst til å spise eplet- de er også motivert til 

å være med å dyrke det, og lære om matjorda og hvordan man driver økologisk hagebruk. Det 

er denne motivasjonen vi ønsker å gi spillerom gjennom vårt driftskonsept; vi gjør folkelig 

engasjement, lokalt eierskap og læring til en integrert del av parkdriften, og dermed legger vi 

til rette for at uteområdene blir sosiale soner der beboerne kan sam-arbeide i ordets rette 

forstand. Våre forslag er basert på mange års erfaringer; vi vet at spiselige byrom engasjerer 

folk til deltakelse og nysgjerrighet. Vi vet hvordan vi skal balansere frivillig engasjement med 

profesjonell drift, slik at folk får eierskap samtidig som det fremstår som frodig og attraktivt 

for alle. I det følgende beskriver vi de tiltak vi vil gjennomføre for å operasjonalisere denne 

balansen. 

 

2a. Driftsvertskap Spiselig uteområde 

Vi foreslår at de som drifter uteområdet har en rolle som kombinerer drift med det å være 

vertskap for folk som ønsker å delta frivillig i grønne aktiviteter; en driftsvert. 

 

Driftsvert har ansvar for å skjøtte uteområdet slik at det fremstår bugnende, og at skjøtsel og 

vedlikehold tilfredsstiller kravene i NS 3420 for drift og skjøtsel av uteanlegg. Samtidig vil 

driftsvert legge til rette for å trekke folk inn og engasjere dem gjennom å;  

- Holde åpne samjobbingsdager hver første xdag i måneden kl 12-20; her er alle 

velkomne til å delta i arbeidet med det økologiske hagebruket, under ledelse av 

driftsvert. Driftsvert er ansvarlig for å forberede oppgaver som egner seg for 

nybegynnere, og å lede arbeidet slik at det blir vellykket.   

- En av samjobbingsdagene holdes det kurs i økologisk hagebruk, slik at de frivillige og 

andre får en teoretisk opplæring som gir dybde til det praktiske arbeidet. Tema er 

Levende matjord/ Gjødsel/ Vanning/ Seriedyrking/ Innvintring.  

- Driftsvert vil aktivt invitere til at beboerne er med å fylle dyrkingsområdene og få 

eierskap til disse, gjennom forskjellige tiltak, som; 

o Smaken av Nesodden; her ønsker vi å invitere lokallaget i Hageselskapet til å 

få sine medlemmer til å dele stiklinger som har en personlig historie for dem; 

kanskje er det rabarbraen fra Bestemors hage som de spiste med sukker og 

snurpemunn i barndommen, kanskje er det yndlingsplanten fra huset på 

Fjellstrand der de bodde før de flyttet hit?     

o BarneHagen; en hage der barna kan være med å så, dyrke og høste. Her vet vi 

av erfaring at voksnemå gjøre det meste selv for å få det vellykket, men vil 

invitere barna til å så for eksempel gresskar, drive dem frem i vinduskarmen og 

komme tilbake og selv sette dem i jorda. Deretter å vanne av og til, og så lage 

en stor Halloweenfest. Kanskje noen av de eldre beboerne kan være vertskap 

for BarneHagen når den først er etablert?   

o Noahs park; vi kan etablere en bevaringshage der vi dyrker gamle sorter 

matplanter som er i ferd med å forsvinne fra jordene fordi de ikke egner seg i 

et mekanisert og effektivt landbruk, men som har dyp kulturhistorie og smak.   

 

 

 

 

 



 
 

2b. Andelslandbruk/ parsellhager 

Det anlegges grønnsaksåker på 400m2 mellom punkthus C og E, og det vil settes opp et 

drivhus på 150m2 BRA. Vi foreslår at disse områdene driftes som et Andelslandbruk. Dette er 

en kjent modell som vi benytter for å få rett balanse på frivillig deltakelse og profesjonell 

drift. I denne modellen kjøper folk en andel av grøden fra et dyrkingsområde. Midlene som  

kommer inn, går til å finansiere lønn til gartner som er ansvarlig for å planlegge, etablere og 

skjøtte et felles dyrkingsareal. Midlene vil også dekke kostnader til en nødvendig utstyrspakke 

som vil være tilgjengelig for andelshaverne. Andelshaverne er forpliktet til å delta aktivt med 

minimum 10 arbeidstimer per år, slik at de deltar aktivt i matproduksjonen, samtidig som 

gartnerne har det overordnede faglige ansvaret slik at hagen fremstår som ryddig og det sikres 

et godt resultat. Slik deler man arbeidet, grøden og risikoen.  

Avhengig av totalt dyrkingsareal som er tilgjengelig, vil vi åpne for salg av rett antall andeler; 

på 550 kvm dyrkingsareal hvorav 150 kvm drivhus, kan vi selge 60 andeler til 1900 kr/år. Vi 

er ansvarlige for administrasjon av medlemmer og sørger for rett kommunikasjon til 

medlemmer.  

 

Andelsbruket skaper en grønn, sosial møteplass: folk møtes til dugnad, men også fordi det er 

et godt sted å pusle omkring og koble av på kveldene, et bra sted å ha piknik, noe å vise frem 

til gjester.  

 

 
 

Medlemmer av Fornebu samdyrkelag- etablert og driftet av U.Reist. Driftsvert Nat med hatt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Dyrking på takene 

Taket på husene representerer store arealer som kan benyttes til å fremme biomangfold og 

dyrke mat, samt gi gode rom å være i. Med grønne tak vil man også forsinke regnvannet 

betydelig, og slik redusere press på rørgater og evt nedskalere fordrøyningsmagasin under 

bakkeplan.  

 

Vi anbefaler følgende oppbygning av de grønne takene, basert på OptiGreens systemer som er 

lagt på mer enn 30 mill kvm tak i Europa siden 1980;  

 

  
 

Med minimum 20 cm jorddybde vil kan kunne legge blomstereng for å fremme biologisk 

mangfold. 20 cm jord er også nok til å dyrke matvekster i, selv om mer jord gir større 

lagringskapasitet for vann, slik at det ikke kreves tilleggsvanning så ofte som ved 20 cm jord. 

Dersom proff gartner skal dyrke matvekster er 20 cm tilstrekkelig; dersom det er 

privatpersoner, må det vurderes om dette holder, og hvorvidt det er nødvendig med økt 

beskyttelse av takmembran, slik at ikke rivatperson stikker plantespaden gjennom membran 

og skaper lekkasjer.  

 

 
 

Blomstereng, matvekster og folk på toppen av 14 etg på Clarion the HUB hotell ved Oslo S 

 



 
 

4. Biomangfold 

Det designet vi har beskrevet i punktene her over vil gi et svært godt utgangspunkt for 

biomangfold på området;  

- Blomstereng i uteområder og på takene gir næringstilgang for et bredt spekter av 

polinatorer og andre insekter. Blomsterengblandingen som er spesielt tilpasset Sørøst 

Norge inneholder 16 foreskjellige sorter, som blomstrer gjennom store deler av 

sesongen, slik at næringstilgangen er kontinuerlig.  

- Vi vil integrere i staudebed og uteområder både gamle stokker fra skogen der den står 

i dag og steinmurer som sammen danner hulrom som gir habitat til polinatorer og 

andre insekter. 

 

 
Matskog; i bildet kan alt spises, og gamle stokker og steinmurer gir habitat for insekter 

 

 

5. Vann fra fordrøyningsmagasiner til vanning 

I overvannsplanen er det beregnet fordrøyningsmagasiner på 80.000 liter. Dette er vann som 

kan benyttes til vanning av uteområder, ved å installere en pumpe som kan pumpe dette opp 

og ut i vanningsslanger.  
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Andreas Capjon, Daglig leder U.Reist  



Busker  Norsk navn 

BREEAM- 

klassifisering  

Aronia melanocarpa Moskva E Svartsurbær   

Chaenomeles japonica Romsdal Japansk eldkvede   

Corylus avellana Hassel tre LC 

Elaeagnus umbellata Japansk sølvbusk   

Empetrum nigrum herm. DUETT®E 

'Epldue' 
Lyng 

LC 

Fragaria vesca NONA Vegår Markjordbær   

Hippophae rhamnoides Tindved LC 

Humulus lupulus TELEDØL®'Epltel' Humle LC 

Lycium barbarum PRINCESS TAO Bukketorn   

Prunus spinosa Slåpetorn LC 

Rheum rhabarbarum 'Victoria' Rabarbra   

Ribes glandulosum 'Alaska' E Rips   

Ribes 'Jostaberry' Rips   

Ribes nigrum 'Kristin' E Solbær LC 

Ribes nigrum 'Narve Viking' E Solbær LC 

Ribes rubrum 'Losvar' Rips LC 

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Gul' Rips   

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Rød' Rips   

Rosa majalis Tornedalsrose E Rosebusk LC 

Rosa penulina 'Lina' E Rosebusk   

Rosa pimpinellifolia Rosebusk VU 

Rubus argutus 'Navaho' Bjørnebær   

Rubus caesius Blåbringebær NT 

Rubus idaeus 'Asker' E Bringebær LC 

Rubus idaeus 'Stiora' E Bringebær LC 

Rubus idaeus 'Varnes' E Bringebær LC 

Rubus stellarcticus 'Anna' Bringebær   

Rubus stellarcticus 'Beata' Bringebær   

Sambucus nigra 'Alv' E Svarthyll   

Spulga Rød- Drue Drue   

Vaccinium corymbosum 'Chippewa' Blåbær   

Vaccinium corymbosum 'Patriot' Blåbær   

Vaccinium macrocarpon 'Stevens' Tranebær   

Vaccinium viitis-idaea 'Vegår' Tyttebær   

Vitis labrusca 'Zilga' Drue   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

      



Stauder    

BREEAM- 

klassifisering  

Agastache 'Blue Fortune' Anisisop   

Allium schoenoprasum Gressløk LC 

Allium tuberosum Kinagressløk   

Artemisia absinthium Malurt LC 

Artemisia dracunculus Estragon   

Campanula carpatica 'Blaue Clips' Klokkeblomst   

Campanula carpatica 'Weisse Clips' Klokkeblomst   

Campanula portenschlagiana  Klokkeblomst   

Campanula poscharskyana Klokkeblomst   

Campanula poscharskyana 'E.H Frost' Klokkeblomst   

Campanula poscharskyana 'Stella' Klokkeblomst   

Echinacea purpurea 'Alba' Solhatt   

Echinacea purpurea 'Magnus'  Solhatt   

Empetrum nigrum herm. DUETT®E 

'Epldue' Lyng LC 

Fragaria vesca NONA Vegår Markjordbær   

Hablitzia tamnoides Stjernemelde (urt)   

Hemerocallis 'Arctic Snow' Daglilje   

Hemerocallis 'Corky' Daglilje   

Hemerocallis 'Fooled Me'   Daglilje   

Hemerocallis 'Frans Hals'   Daglilje   

Hemerocallis 'Green Flutter' Daglilje   

Hemerocallis 'Joan Senior'  Daglilje   

Hemerocallis 'Pandora's Box' Daglilje   

Hemerocallis 'Pardon Me' Daglilje   

Hemerocallis 'Pink Damask'  Daglilje   

Hemerocallis 'Sammy Russell' Daglilje   

Hemerocallis 'Stella de Oro' Daglilje   

Hemerocallis 'Strawberry Candy' Daglilje   

Hemerocallis citrina  Daglilje   

Hosta 'August Moon' Bladlilje   

Hosta 'Cherry Berry' Bladlilje   

Hosta 'First Frost'  Bladlilje   

Hosta 'June' Bladlilje   

Hosta 'Royal Standard' Bladlilje   

Hosta 'Sum and Substance' Bladlilje   

Hosta 'Twilight' Bladlilje   

Hosta 'Wide Brim' Bladlilje   

Hosta fortunei 'Aureomarginata' Bladlilje   

Hosta fortunei 'Francee' Bladlilje   

Hosta fortunei 'Hyacinthina' Bladlilje   

Hosta fortunei 'Patriot' Bladlilje   

Hosta sieboldiana  Bladlilje   



Hosta sieboldiana 'Elegans' Bladlilje   

Hosta sieboldiana 'Frances Williams' Bladlilje   

Hosta sieboldiana 'Great Expectations' Bladlilje   

Hylotelephium 'Herbstfreude' Hagesmørbukk   

Hyssopus officinalis Isop (urt) VU 

Jordbær Saga  Jordbær   

Lavandula angustifolia 'Hidcote'  Lavendel   

Lavandula angustifolia 'Munstead' Lavendel   

Matteuccia struthiopteris Strutseving LC 

Melissa officinalis Sitronmelisse   

Mentha 'Strawberry' Jordb'ær mynte   

Mentha piperita 'Chocolate' Sjokolade mynte   

Mentha villosa  Eple mynte   

Meum athamanticum (Bjørnerot) Bjørnerot   

Monarda 'Beauty of Cobham' Hestemynte   

Monarda 'Squaw' Mynte   

Origanum 'Hot and Spicy' Bergmynte/Oregano   

Origanum vulgare 'Compactum'  Bergmynte LC 

Petroselinum crispum Persille   

Petroselinum crispum 'Gigante di Napoli' Persille   

Rosmarinus officinalis  Rosmarin   

Salvia officinalis Salvie   

Thymus 'Fragrantissimus Orange' Timian   

Thymus citriodorus 'Silver Queen' Timian   

Thymus vulgaris 'Compactus' Timian   

      

Trær   

BREEAM- 

klassifisering  

Eple - 'Rød Haugmann Epletre   

Eple ‘Star Cat’     Epletre   

Eple- Gravenstein Epletre   

Eple - Åkerø Epletre   

Malus asiatica ‘Poesi’  Epletre   

Malus asiatica ‘Poesi’  Epletre   

Prunus Avium (Morell) Morelltre LC 

Prunus Domestica  Plommetre LC 

Prydeple ‘Malus asiatica ‘Poesi’  Epletre   

Pære- 'Broket Julipære' Pæretre   

Pære - 'Broket Juli'  Pæretre   

Pære - 'Herrepære Pæretre   

Sorbus ‘Halla San’   Rognebærtre   

 

http://efferus.no/Malus%20domestica.html
http://efferus.no/Pyrus%20communis.html
http://efferus.no/Pyrus%20communis.html


PRODUKTBESKRIVELSE 

BLOMSTERENGMATTER 

Regional frøblanding for Sørøstlandet 

Tørrengblanding 
 

 

 

OPPBYGNING BLOMSTERENGMATTE 
 

Produksjonsmatte, type McAferri 15 mm, er fylt med vekstmasse. I vekstmassen er det 

sådd en frøblanding av 17 ulike engblomster med opphav fra Sørøstlandet. Mattene 

egner seg spesielt godt for bruk i Sørøstlandet, men frøblandingen sikrer at det alltid vil 

være noen arter som tilpasser seg det lokale klimaet. Mattene blir høstet og lagt ut på 

tak. Minimum 95 % av mattene er dekket av vegetasjon ved levering/etablering. 

 

 

Artssammensetning  

Blåklokke  Campanula rotundifolia 

Engknoppurt  Centaurea jacea 

Rundskolm  Anthyllis vulneraria 

Engsmelle  Silene vulgaris 

Engtjæreblom  Viscaria vulgaris 

Følblom  Leontodon autumnalis 

Flekkgriseøre  Hypochaeris maculata 

Gullris   Solidago virgaurea 

Ormehode  Echium vulgare S 

Fagerknoppurt  Centaurea scabiosa 

Prikkperikum  Hypericum perfpratum  

Prestekrage  Leucanthemum vulgare 

Ryllik   Achillea millefolium  

Rødknapp  Knautia arvensis 

Smørbukk  Sedum telephium 

Smalkjempe  Plantago lanceolata 

Tiriltunge  Lotus corniculatus 

 

  

Bergknapp vekstmasse for blomstereng  

Lava    44 % 

Kompost Reve 24% 

2-4 singel Norstone 20 % 

0-2 singel Velde 12 % 
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