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Forslag til uttalelse fra Sogn Hagekoloni: 

La kolonihagene leve - etabler flere parsell- og kolonihager 

En kolonihage er en gruppe parseller innenfor et avgrenset område i bynære strøk. Området er 
eid av kommunen eller privat. I kolonihagene er det hytter der det er mulig å bo i 
sommersesongen, parsellhagene har ikke hytter. Hver hage drives som et fellesskap av 
leietakerne, hver parsell drives og stelles av den enkelte kolonist. Det er vedtatt regler for drift 
og stell av parsell. Kolonihager er svært populært, og i Oslo er det ca. 7000 på venteliste. For 
parsellhager er det også flere tusen på venteliste. 
Det er et stadig press på kolonihagenes eksistens oppgjennom historien. Disse angrepene har 
vi sammen klart å slå tilbake hver gang. Men det er et stort behov for vern av kolonihagene 
gjennom lovverket. Det har så langt ikke skjedd i Norge. I Danmark, er det en lov om 
kolonihager.  

Kolonihaveloven tredde opprinnelig i kraft fra 2001, og loven innebar bl.a. at størstedelen av 
kolonihagene i Danmark fikk varig vern. Formålet med loven er å sikre at kolonihageområder 
fortsatt kan være en vesentlig del av bybefolkningens mulighet for rekreasjon og 
beskjeftigelse i fritiden. Med loven ønsket man å fastholde kolonihagene i bymiljøet, og å 
innlemme de i byens grønne trekk i samspill med byens andre friluftsaktiviteter og å bidra til 
å øke kvaliteten livet i byen, også for den lavere lønnede del av befolkningen. Loven formål 
skal dermed være å sikre kolonihagenes sosiale, kulturelle, rekreative og miljømessige verdier 
– som indikerer at en av kolonihagens primære funksjoner, er selve hagen.  

Kolonihageloven definerer, hva som forstås ved et kolonihageområde, og når det er snakk om 
et varig kolonihageområde. Loven sikrer, at den langt overveiende del av 
kolonihageområdene forblir varige kolonihager. Kolonihagene legges ikke ned som et ledd i 
kommunenes alminnelige kommune og byplanlegging. Varige kolonihageområder kan kun 
nedlegges under visse forutsetninger mot at det stilles til rådighet nytt kolonihageområde og 
kun etter tillatelse fra kommunen. 

Norsk Kolonihageforbund ber partiene fremme sak på Stortinget om en Kolonihagelov som 
sikrer de eksisterende kolonihagene i Norge, og at det legges til rette for flere kolonihager i 
kommunes planarbeid. 

Vedtaket sendes de politiske partiene som er representert på Stortinget. 

Link til den danske Kolonihavelov: 

https://www.elov.dk/kolonihaveloven/ 

http://kolonihaveforbundet.dk/media/1366/lovomkolonihaver.pdf 


