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Tone Minde, en lokal hagedesigner, har reist verden rundt, besøkt forskjellige 
hager og parker, og gitt råd og ideer. Nå hjelper hun deg med å lage en 
estetisk, praktisk og vedlikeholdsvennlig hage.

Tones tegnestue

Tone begynte tidlig med å utvikle sin plantekunnskap og har en lang erfaring når 
det gjelder å forme hager. Hun har vokst opp med en stor hage og fikk tidlig sin 
egen jordflekk å utfolde seg på. Nå er Tone utdannet innen markedsføring og 
grafisk formgivning og derfor i overkant opptatt av estetikk, kunst og formgivning.

- Når jeg fant ut gjennom utenlandske hageblader at det fantes noe som heter 
hagedesigner, visste jeg at det var noe jeg måtte bli, sier Tone Minde. På det 
tidspunktet  var ikke nordmenn så kjent med begrepet hagedesign , men jeg var 
sikker på at denne trenden ville senere komme til Norge også. 

Tone fant studiested i England og fikk i prosessen anledning til å bo en periode i 
Cornwall, England, hagenes hovedstad i verden. Hun hadde flere oppdrag i Cornwall 



og samarbeidet med en anleggsgartner og gartneri der. Det lokale hagelag og 
hagevenner gav meg en grundig opplæring i ”haging” generelt. Da jeg kom hjem 
jobbet jeg på Krøgenestunet. Der fikk jeg lært mer plante- og miljøkunnskap.

I Tones hage finner du også eksotiske planter og blomster.

Viktig å ha en god plan

- En god plan som tar hensyn til de forutsetningene du har i miljøet på tomten din, 
hjelper deg med å spare tid og penger. En hageplan gir oversikt over hvor mye 
plass du har, slik at du kan utnytte hver eneste del av tomten. I tillegg må vi ikke 
glemme at uterommet er like viktig som alle andre rommene i huset og gir en 
utvidelse av hjemmets kvaliteter. 

Våg å prøve ut eksotiske planter

Et av Tones råd til en estetisk hage, er å prøve eksotiske planter. 

- Det er viktig at du våger å prøve ut nye, eksotiske planter, sier Tone. Ikke vær redd 
for klimaet. Selv har jeg en del eksotiske planter i hagen min som strengt tatt ikke 
skal klare seg i vårt klima. 



Rosen William Shakespeare.                                              Hva heter denne 
blomsten? Klematis Multi  Blue

Unngå å bruke gift

- Spruter du gift på plantene, tar du vekk marihøna og en del andre nyttige 
insekter. I tillegg er det farlig om småbarn berører planter som er sprøytet. 

Tone anbefaler å bruke fuglekasser istedenfor gift. Fuglene tar de fleste 
unødvendige insekter for å fore ungene sine og det er koselig å følge med på 
livet i fuglekassa. 

Kreativitet er nøkkelen til Tones arbeid.

Bruk klatreplaneter  



- Ved å bruke klatreplanter får du hagen opp i høyden og gir inntrykk av vegg og 
tak. Mye kreativt og gøy kan brukes som stativ for klatreplanter og  disse gir raskt 
høyde om du mangler trær i hagen.

En del av Tones hage, som bare var en sølete steinrøys for bare tre år siden.

Tone tilbyr følgende,

Hovedplan

Planteplan

Lysplan

Dammer og vann i hagen

Idètime for tips og veiledning

For mer informasjon kan du besøke den nye nettsiden; www.hagedesign.net og 
minde hagedesign på facebook. Der finnes gode tips og råd og mye bilder fra hager 
og hagemesser som hun har besøkt. Grønne tips og rådog flere bilder blir 
fortløpende lagt ut på disse sidene.

http://www.hagedesign.net
http://www.hagedesign.net

