
Velkommen til arrangementer  
i Arboretet og de Botaniske hager

Vi ønsker å gjøre turen din litt mer spennende og 
lærerik ved å formidle mangfoldet i våre botaniske 
anlegg. Ansatte viser rundt og forteller om plantene 
i hagene og gir deg tips om hvordan du kan lykkes 
med din hage eller terrasse.

Tidspunkt for arrangementene om søndager er 
tilpasset buss 53 med ankomst Milde kl. 11:06. 

Hagene på Milde har alltid åpent og det koster 
ingenting å besøke oss.

Muséhagen har åpent: 1. juni til 31. aug. 06:30–
20:00 og 1. sept. til 31. mai 06:30–18.00.

Mars 
Trærne før våren 
Kurs i bestemmelse av treslag før lauvet kommer. Vi 
ser på vinterknopper og barken til lauvtrærne, samt 
kongler og baret til de mange bartrærne som finnes i 
Arboretet.  
Veksthuset i Arboretet, lørdag 7. mars kl. 10. 

Åpent plantehus i Muséhagen  
Plantehuset er vanligvis stengt i helgene, men denne 
søndagen kan du komme inn i tropevarmen å se 
bananplanter, orkideer, mandariner og papaya. 
Muséhagen, søndag 8. mars kl. 12-15.

Mai 
Vår i Botanisk hage 
Tulipaner, påskeliljer og annen vår-inspirasjon til 
årets sesong. 
Botanisk hage, inngang sør, søndag 3. mai, kl. 11:30

Lag din egen grønsakshage i pallekarmer 
Vi viser hvordan du selv enkelt kan lage din egen 
grønsakshage med pallerkarmer, hva og hvordan du 
kan beplante dem, og tips til videre stell. 
Botanisk hage, Nytteveksthagen, fredag 8. mai, kl. 13.

Våryr Muséhage 
Arrangement i hagen med omvisninger, aktiviteter 
for barn og åpent plantehus. 
Muséhagen, søndag 10. mai, kl. 12–15.

Arboretets dag 
Stort familiearrangement når rhododendron-
blomstringen er på topp i Arboretet. Aktivitetsløype 
for barn og underholdning fra scenen ved 
Blondehuset. Salg av planter og akvareller. 
Blondehuset i Arboretet, søndag 31. mai, kl. 12-16.

Juni 
Rhododendronvandring 
Vi ser på rhododendronblomstringen i Arboretet. 
Blondehuset i Arboretet, søndag 7. juni, kl. 11:30. 

Villblomstens dag 
Dagen markeres med turer i hele landet. Vi ser på ville 
blomster i skog og mark i Arboretet og i Botanisk hage.   
Botanisk hage, inngang sør, søndag 14. juni, kl. 11:30.

Bier og humler i Botanisk hage 
I Botanisk hage har vi planter som bier og humler 
liker, slik at de kan finne tilholdssted hos oss. Få tips 
til hva du kan plante i din hage og se våre bie-hotell.
Botanisk hage, inngang sør, søndag 28. juni, kl. 11:30.

Juli 
Rosens dag  
Rosariet i Arboretet står på det fineste tidlig på 
sommeren. Bli med på en rosevandring. Salg av roser. 
Arr.: Roseforeningen  
Rosariet i Arboretet, lørdag 4. juli, kl. 12-16.

August 
Sumpplanter i Vågeelva – Mildevatnet 
Vågeelva har en artsrik flora av store stauder, 
vannplanter, starr og gras. Vi ser på artene som 
vokser i sumpen og følger elva inn til flytebryggen i 
Mildevatnet. Ta med gummistøvler!! 
Botanisk hage, inngang sør, søndag 16. august, kl. 11:30.

Fisk i Mildevatnet 
Mildevatnet og Vågeelva har et rikt fiskeliv. Vi fanger 
fisk og ser på de ulike artene som lever her. 
Botanisk hage, inngang sør, søndag 23. august, kl. 11:30.

Hvordan lykkes med stauder? 
Vi viser hvordan vi best steller med staudene våre, 
slik at de forblir friske og blomstrende. 
Botanisk hage, inngang sør, fredag 28. august, kl. 13.

November 
Julens botanikk 
Åpning av utstillingen Julens botanikk med  tema 
om julen fra plantenes verden i Blondehuset og i 
hagen utenfor. Servering av gløgg, klementiner og 
pepperkaker.  
Blondehuset i Arboretet, søndag 29. november kl. 12. 

 
Desember 
Lyktevandring i Japanhagen 
Lykter er viktige innslag i japanske hage, og dette 
markere vi med en lysfest. Vi tenner lys i lyktene og 
lager stemning i hagen m/ omvisning. Enkel servering 
i Tepaviljongen. Arrangementet er et samarbeid med 
Krokusbakken barnehage, men alle er velkommen. 
Japanhagen, i begynnelsen av desember, dato ikke 
bestemt - se nettside.

Julens botanikk 
Utstillingen med tema om julen er åpen hver dag i 
desember frem til 20. desember.  
Blondehuset i Arboretet, hverdager 9-16 og helger 11-16.

September 
Soppens dag 
Stor utstilling av sopp fra nærområdet, soppkontroll 
og salg av soppsuppe.Arr.: Soppforeningen i Bergen.
Blondehuset i Arboretet, søndag 6. september, kl. 13–17.

Magiske urter 
Vi ser på den nye utstillingen av medisin- og 
nytteplanter, og forteller historier om disse. 
Botanisk hage, Nytteveksthagen, søndag 20. september, 
kl. 11:30.

Høsting i Nytteveksthagen 
Årets avling av poteter, kålplanter, chili og mye mer, 
blir høstet. Kom og smak! 
Botanisk hage, inngang sør, fredag 25. september, kl. 13.



Gjennom hele året 
Min favoritt 
En mandag i måneden vil ansatte ved Arboretet og 
de Botaniske hager vise frem sin favorittplante. 

18. mai, 22. juni, 27. juli, 24. august, 28. september, 
26. oktober, 23 .november, 14. desember, hver gang 
kl. 14. Sted vil variere, se nettside og Facebook.

Arboretet og de Botaniske hager  
Arboretet og Botanisk hage ligger vakkert til på 
Milde, 2 mil sør for Bergen sentrum. Her finner 
du Universitetsmuseets levende samlinger 
og utstillinger. I samlingene inngår over 5000 
planteslag og formålet med samlingene er 
forskning, forvaltning, formidling og undervisning. 
I Arboretet er Rhododendron og Rosariet verdt 
å få med seg. I Botanisk hage er Fjellhagen, 
Japanhagen, Nytteveksthagen og Solåkeren de store 
attraksjonene. 

I Bergen Sentrum finner du Muséhagen, den gamle 
Botaniske hagen til Universitetet i Bergen. Hagen 
er en rolig oase midt i universitetsområdet på 
Nygårdshøyden med et variert utvalg av utstillinger 
og det gamle Plantehuset med spennende eksotiske 
vekster.

Arboretet og 
de Botaniske hager 

Program 2015
Venneforeningen  
Venneforeningen har som formål å gjøre Arboretet 
og de Botanisk hager stadig mer attraktive. 
Foreningen har ca. 600 medlemmer og støtter 
virksomheten ved hjelp av midler, frivillig arbeid og 
arrangementer. Som medlem får du anledning til å 
være med på omvisninger, kurs, foredrag, plantesalg 
og turer. Du får hvert år Årringen – en årbok for 
Arboretet og Botanisk hage. Årskontingenten er kr 
200,- og medlemskap kan tegnes ved å kontakte  
styret@arboretetsvenner.no

Årsmøte 
Venneforeningen holder årsmøte og arrangerer 
omvisning etterpå. 
Blondehuset i Arboretet, tirsdag 12. mai kl. 19.

Tur til Lyngheisenteret 
Turen går til Lyngheisenteret i Lindås der det blir 
omvisning og lunsj. 
Avreise fra Nesttun med privatbiler, søndag 13. 
september kl. 9. Se nettside.

Høstmøte 
Tre i din hage på mange måter. Praktisk og fornuftig; 
lekkert, lekent og smakfullt. Foredrag v/ Anne 
Tafjord-Kirkebø.  
Fana kulturhus, Nesttun, tirsdag 20. oktober kl. 19:30.

Kurs i plantelatin 
Hva betyr de latinske plantenavnene? Dette lærer du 
mer om på kurset til Tor Jan Ropeid som går over tre 
kvelder i Arboretet på tirsdagene 29. september, 13. 
og 27. oktober.  
Mer informasjon, se nettside og Facebook. Påmelding. 

Vårmøte 
Blomster, bier og pollinering. Foredrag v/ 
avdelingsgartner Alf Helge Søyland.  
Fana kulturhus, Nesttun, tirsdag 14. april kl. 19:30. 
 
Plantesalg 
Ved Veksthuset, lørdag 25. april, kl. 11-13.

Teservering i Japanhagen 
En tirsdag i måneden blir det smak og omtale av 
tesorter. Teseremonien starter kl. 14 i Tepaviljongen. 
12. mai, 9. juni, 7 .juli, 11. august, 8. september, 13. 
oktober, 10. november, hver gang kl. 14.

Les mer på www.uib.no/arboretet og følg oss på 
Facebook.

Kontakt oss: 
epost: post@arboretet.uib.no 
tlf:  55 58 72 60


