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 HVORDAN SER FREMTIDEN 
UT FOR OSLOS GRØNNE LUNGER?

 - Ved siden av å dekke det urbane 
menneskets behov for å være i grønne 
omgivelser har urban dyrking mange 
positive virkninger for byens beboere. 
Småbarnsfamilier får mulighet til å 
vise barna hvor grønnsakene egentlig 
kommer fra, noe som blir viktigere for 
stadig flere familier bosatt i byen. 
Parsellhager er også viktige møte-
plasser for mennesker med ulik kulturell 
bakgrunn. Skolehager bidrar til at både 
lærere og elever får økt bevissthet 
om bærekraftig utvikling i praksis. Å 
jobbe i hagen er ikke minst med på å 
styrke den fysiske og psykiske helsen 
for mange som ellers lever i en travel 
hverdag. 

Per dags dato er urban dyrking i svært 
liten grad anerkjent som fritidsaktivitet. 
For eksempel har parsellhagene og 
skolehagene i Oslo over lengre tid 
vært preget av korte leiekontrakter, 
uavklarte reguleringsforhold og uklart
forvaltningsansvar, noe som har ført 
til at hagene har vært utsatt for 
nedleggelser og omregulering. Det er 
derfor på tide å synliggjøre betydningen 
urban dyrking har for folk i Oslo, og på 
denne måten påvirke Oslo kommune 
til å sikre parsellhagene i byen vår! 

Mer informasjon om urban dyrking, 
aktiviteter, kurs og seminarer finner 
du her:

www.skolehage.no
www.geitmyra.no
www.parsellhager.no
www.stiftung-interkultur.de
www.friluftsetaten.oslo.kommune.no 
www.miljo.oslo.kommune.no
www.cityfarmer.info
www.permakultur.no 
www.hageselskapet.no
Facebook: Byøkologisk nettverk - Oslo

Denne informasjonsfolderen er del av 
et større prosjekt for å sette søkelyset 
på urban dyrking. I tillegg til denne 
folderen kan du finne både kortfilmen 
Den urbane hagen og artikkelsamlingen 
Urban dyrking - erfaringer og ideer om 
dyrking i byen på Senter for byøkologi 
sine nettsider:
www.byokologi.no

     Med støtte fra Aktiv Ungdom
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HVA ER URBAN DYRKING? 
Urban dyrking handler om å dyrke forskjellige 
vekster i byen. Det dyrkes både grønnsaker, 
frukt, urter og blomster. Urban dyrking 
er en aktivitet som drives av mange ulike 
mennesker, og på mange ulike måter. 
Mens noen liker å dyrke blomster som 
hobby, er andre opptatt av å vise barna 
sine hvor grønnsakene kommer fra. Flere 
og flere dyrker egne grønnsaker fordi de 
vil ha økologisk mat, og andre dyrker for 
å spare noen kroner.  Mange i byen savner 
dessuten en hage og synes det er hyggelig 
å være mer ute i grønne omgivelser og 
oppleve gleden ved å se det spire og gro. 
Urban dyrking foregår blant annet i parsell- 
hager, bakgårder, interkulturelle hager, 
skolehager og geriljahager. 

NOEN GRUNNER TIL Å DRIVE MED 
URBAN DYRKING
• Mat fra egen hage smaker alltid best
• Barn lærer hvor maten kommer fra
• Det er hyggelig og sosialt å dyrke mat    
  sammen med venner og familie
• Man treffer mange hyggelige folk som   
  også synes det er moro med hage, frø,   
  og graving i jorden
• Oppdag fordeler med kortreist mat
• Man bidrar til en sunnere og mere        
  miljøvennlig by

KOM I GANG!
• Sett deg opp på venteliste i en parsell     
  hage nå 
• Meld deg som frivillig hos Geitmyra       
  matkultursenter for barn
• Plant en solsikke eller potetplante i vei- 
  kanten eller under et tre på vei til jobb
• Meld deg på kurs, seminarer og aktiviteter  
   som passer for deg. Det er mye som skjer 
   i ulike parsellhager, og dette er for alle

EKSEMPLER PÅ URBAN DYRKING I 
OSLO
Parsellhager: 
Et større landområde deles i parseller, og 
leies ut til dem som ønsker å dyrke blomster, 
grønnsaker, frukt, bær og urter side om side. 
Det er til sammen 20 parsellhager i Oslo med 
ca. 900 parseller og størrelsen på parsellene 
varierer fra alt mellom 12 til 200 m2.

Skolehager: 
Skolehager er læringsarenaer for tverrfaglig 
undervisning. Elevene får mulighet til å lære 
ved å oppdage naturens mange små og 
store hemmeligheter. Gjennom aktiviteter og 
opplevelser i hagen lærer barn om dyrking 
og sunne matvaner.  I dag er det nærmere 
30 skolehager som drives og brukes av ca. 
40 skoler i Oslo.

Geriljahager:
For geriljadyrkere er selve byrommet deres 
egen kjøkkenhage. De vil gjøre gatene 
grønnere ved å dyrke grønnsaker, frukt og
blomster mellom brostein og lyskryss i Oslos 
mange bydeler.  Geriljadyrkeres oppfordring 
er klar: La gleden over å skape vårt felles 
hverdagsrom blomstre og gro!

«NÅR JEG ER PÅ VEI HJEM FRA JOBB, GÅR JEG GJERNE INNOM 
PARSELLEN MIN OG SETTER SAMMEN EN FIN BLOMSTERBUKETT. 
PÅ VEI HJEM HENDER DET AT JEG TREFFER NOEN SOM SYNES 
BUKETTEN ER VELDIG FIN, DA SVARER JEG: DET VAR BRA AT DU 
SYNES, FOR DENNE BUKETTEN ER FAKTISK TIL DEG.»  (PARSELHAGEDYRKER, TVEITA)
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