Studie workshop i Luxembourg fra 27. - 30. august 2015
Luxembourg, som er litt større enn Vestfold fylke, har 537 873 innbyggere (2013), er en av de minste nasjonene i
Europa og verdens eneste storhertugdømme. Luxembourg var et av de seks landene som stiftet EU.
Som en liten stat er mesteparten av befolkningen i Luxembourg fra de store nabolandene. Det
tales tre språk, tysk og fransk samt det lokale luxembourgsk. Luxembourgsk ble offisielt språk
ved siden av fransk og høytysk i 1984. Luxembourgs befolkning er meget språkmektige. De som
har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Det finnes også portugisiskog italienskspråklige minoriteter i landet. Tysk er pressens primære språk, mens fransk
tradisjonelt har blitt brukt av statsadministrasjonen. Offentlig informasjon er tilgjengelig på fransk
og tysk. De fleste luxembourgere er katolikker .

Arrangør.
Luxembourg. Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer
I 1928 dannet 3 organisasjoner "Coin de terre et foyer", "Cercle horticole" and "Amis de h Luxembourg allotment og
fritidshage forening: "Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer (CTF). Foreningen CTF har 128 lokale
avdelinger, alle betegnet som landbrukskooperativ De har i dag 25.000 familier som medlemmer.

Deltakerland. http://www.jardins-familiaux.org/enations.html
Østerrike. Zentralverband der Kleingärtner und Seidler
grunnlagt 1916 og leier 944 ha. land. ca 40 000 medlemmer i 388 foreninger og 5 områder
Belgia. National Verbond van Volkstuinen,Ligue Nationale du Coin de Terre et du Foyer Jardins Populaires
Grunnlagt i 1896, ca 30 000 medlemmer hvorav 6000 i sør Belgia og 4500 i Brussel. Kooperativ avtale.
Danmark: Kolonihaveforbundet
ble dannet i 1884 og Kolonihageforbundet ble grunnlagt i 1908. ca 40 000 medlemmer av totalt 60000 kolonister
Frankrike: Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs
grunnlagt 1896, har mer enn 300 medlemsforeninger hvorav 80 i Paris. disse 80 representerer mer enn 3500
medlemmer.
Tyskland: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde
Grunnlagt 1864 i Leipzig. 20 nasjonale forbund med 15000 hager og 947 137 medlemmer, dekker 46640 ha og
brukes av 4000000 personer.
England The National Allotment Society
grunnlagt 1930--startet i 1901 som et kooperativ. kun parsellhager for dyrking av frukt og grønt. Dekker England og
Wales,Skottland og Nord Irland. ca 122 000 medlemmer fra 2422 foreninger. de har også individuelle medlemmer,
myndigheter, skoler ol.
Nederland: AVVN - Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland
Representerer 27 500 kolonihage familier i 215 lokale foreninger
Norge: Norsk Kolonihageforbund
Grunnlagt i Oslo i 1927. Har for tiden 15 koloni/parsellhager med totalt ca 1500 medlemmer I forbundet.,
Sveits: Schweizer Familiengärtnerverband
Grunnlagt i 1925. Har 375 hager som medlemmer samlet i 80 lokale foreninger - 23 000 familier tilhører
foreningen. Totalt 640 ha land.

Workshop
Fem spente norske kolonister dro til Luxembourg torsdag 27.august på workshop i det internasjonale
kolonihageforbund. Vi var alle åpne for nye impulser og ideer.
Tema for workshopen var:
Råd om hagearbeid med en bærekraftig og ansvarsfull bruk av ressurser.
Råd om hagearbeid i dag.
Hva vil være fremtidens råd for hagearbeid ?
Ved middagen om kvelden fikk vil hilse på deltakerne fra de andre landene. Her var det flere som har deltatt i
årtier. hvordan de kan få reise år etter år uten fornyelse er en utfordring disse landene står overfor. Vi etterspurte
noen av landene hvor de unge var. Det var litt uklart å forstå svarene. På disse konferansene er det også egne
"dameprogrammer". Offisielt heter det ledsagerprogram. Dette har en lang historie i organisasjonen. Og det går an
å forstå den praksisen at det er lagt opp til mye sosialt. Og kanskje innholdet i programmene er lite inspirerende for
de yngre kolonistene i de europeiske landene. Og de eldre tviholder på sine posisjoner.
Dette ble tematisert på en work-shop, hvor det ble etterlyst mer bevegelse i organisasjonen. Et norsk innspill her
var en etterlysning av de unge kolonistene. Alle var enige om at man burde få med flere unge. Chris Zydeveld fra
Holland kalte denne ”beslutningen” en balkongbeslutning, dvs.. den blir bare hengende der….

Åpningstale ved
Martine MERGEN, President of the Luxembourgish federation
Wilhelm WOHATSCHEK, President of the International Office
Malou WEIRICH, secretary general of the International Office
Fredag morgen var vi i gang. Tre foredrag i plenum skulle danne grunnlag for gruppearbeide.
Presentation of the concept of the meetings 2015 – 2016 by Dr. BEDLAN, Austria
“Gardening advice today on basis of the example of Germany” Lecturer: Werner HEIDEMANN
„What should gardening advice look like in the future“ Lecturer :François KRAUS Luxembourg - landbruksminister
Vi forsto raskt at her var det store forskjeller på drift og størrelse i de forskjellige medlemslandene. Tyskland med
sine 1 million medlemmer har eget utdannings senter for spesialister som driver lokal opplæring i hagene. De går
på kurs over flere uker og avlegger skriftlig eksamen til slutt.
De ønsket Norge velkommen til å bli med på kurs, selvsagt mot betaling. Disse kursene er kun på tysk.
Østerrike har også egne utdanningssentre for spesialister på dyrking.
Det er nesten bare de nordiske landene som har hytter som man kan bo i.
England og Belgia har bare Parsell hager for dyrking av grønnsaker.
Luxembourg har bare noen få Kolonihager, men her er private eiere av kjøkkenhager også medlemmer i forbundet.
Uansett ble Norge lilleputten her med sine 1500 medlemmer.
Danmark, vår sørlige nabo har 60000 kolonister hvorav 40000 er medlemmer.
Vi ble godt mottatt. Både Generalsekretær og tidl. president sa vi er savnet i det internasjonale miljøet. Selv om vi
er små, har vi mye å bidra med. Og om det sto på det økonomiske, så har den internasjonale foreningen et fond
som vi kan søke om stipend fra til å delta. Sammenlignet med de store medlemslandene, innbetaler vi et lite beløp
til organisasjonen. Og kanskje vi blir oppfattet som en lite bemidlet organisasjon?. I år var også Sverige og Finland
som ikke deltok, savnet.
Workshopen handlet om positive og negative råd ved dagens drift
og utfordringer og muligheter for framtiden.
Vi listet opp negative og positive aspekter ved driften av dagens hager og Negative og positive aspekter som kan
forventes i framtiden.

Negative aspekter ved dagens drift var fremfor alt motvilje blant medlemmene for å gjøre forandringer.
Det var vanskelig å skaffe folk som ønsket å utdanne seg til spesialister.
Folk har ikke tid til å delta og har ingen formell utdannelse.
De lærerne de har er ikke gode nok.
Hvordan forbundet presenterer seg utad, som dårlige websider med manglende og feilaktig informasjon.

Positive aspekter var bl.a at de fleste land har websider og flere kan tilby opplæringsprogram online,
Studieturer
Konkurranser internt og mellom hagene
Hotline for spørsmål, konferanser
Bihold
Åpne hager.

Framtidige aspekter
Sikkerhet i hagene: Sikker bruk av sprøytemidler, verktøy, kunstgjødsel ( midler om inneholder antibiotika)
Jordbehandling (mange har for sur jord, for mye nitrogen, finne balansen)
Vann. Mange har forurenset vann, andre steder er det mangel på vann, bruk så lite som mulig, test for
tungmetaller
Klimaendringer (hva kan kolonihager gjøre)
Flere virus/bakterier, Neobioter. Ikke ta med planter fra andre land
Biodiversity: Viktig å forbedre og fremme.
Beskyttelsesmetoder mot skadedyr og sykdommer
Kan vi ha parsellhager inne i kolonihagene ( kan store parseller avse område for parsseller?)
Hagene gir psykisk god helse for folk.
England og Frankrike har kun parseller for matauk
Prosjekt i samarbeid med skoler, barnehager, handicappede
Lokal integrering- sosiale aspekt
Fokus på barn- lære dem hvor maten kommer fra.

Denne workshopen var forstudiet for neste års Internasjonale kongress i WIEN

LØRDAG:
Studietur.
1. Første besøk var utdanningshagen i Kayl. (Lærehage for ung og gammel )
Dette var et samarbeid mellom skolene i Kayl kommune, Senter for arbeidstrening for langtidsledige og
Coin du Terre.
Området var ikke stort, ca 500 kvm, men var bygd opp med ideer om hva som kan dyrkes på en parsell.
Den hadde også et hjørne med ville bærplanter slik at barna skulle kjenne igjen planter fra naturen.
Senteret var bygd opp av arbeidsledige, og flere hadde kommet seg i jobb etter prosjektet.

2.

Neste besøk var i parsellhagen Merl- Belair som lå midt i sentrum av Luxembourg by.
Her var det ca 60 parseller. Ingen kunne bo her. Det ble dyrket grønnsaker og bær. Noen hadde vindruer.
De hadde egen birøkter som passet et område med ca 10 bikuber. De produserte egen honning.
Her ble det delt ut hele 15 diplomer. Tyskland fikk flesteparten. Diplomene ble gitt på forskjellige kriterier
som økologisk dyrking, nyskapning og velstelthet.
Siden vi var her på den internasjonale hagedagen, ble det gitt et villkirsebærtre til hagen som ble
høytidelig plantet.

Konklusjon.
Vi snakket litt om økt fokus på dyrking istedet for hyttebygging og komfort. I Østerrike er det nå In med
svømmebasseng på parsellene. Vi snakket også om fremveksten av hager (bydelshager) utenfor kolonihagene og om
dette kunne være en trussel eller kanskje et godt supplement. Tyskerne poengterte at det er VI som er " The urban
farmers!"
Det legges stor vekt på økologisk dyrking og bihold i Europa. De merker kanskje enda mer enn oss fraværet av
pollinerende insekter.
Ettersom dette var en Workshop som skulle legge grunnlaget for diskusjonene på neste internasjonale kongress i Wien
2016,så ble mye av tiden brukt til å se på positive og negative sider ved dagens drift og muligheter i fremtiden. Vi fem
som var på kongressen kommer fra hager av ulik størrelse og beliggenhet, men vi fikk mange fine impulser med oss
hjem, og disse kan vi forhåpentligvis få videreført til våre hager.

Takk for at vi fikk dra.
Monica, Pernille og Anne Kathrine (Tine)
Kjell og Rolf Erik

