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VELKOMMEN TIL UNIVERSITETSHAGENE
Arboretet, Botanisk hage og Muséhagen er Universitetsmuseets levende plantesamlinger
og utstillinger. Samlingene brukes til forskning, bevaring, formidling og undervisning.

ARBORETET

BOTANISK HAGE

MUSÉHAGEN

Arboretet er en samling av trær og
busker med arter fra hele verden.
Vårt Rosarium har Norges største
rosesamling, og vi er stolte av å ha
Nordens største Rhododendronsamling. I Arboretet kan du gå på
tur omgitt av spennende arter.

I hagen formidler vi kunnskap om
plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. I Bergen
Botaniske hage kan du oppleve
Akrimedes Labyrint utenfor Lønningen Lystgård, en stor Fjellhage, en
Japansk hage, Kjøkkenhagen og
mye mer.

Muséhagen er en grønn lunge på
Nygårdshøyden, i Bergen sentrum.
Hagen fra slutten av 1800-tallet, har
rike plantesamlinger, og er en blomstrende perle for studenter, fastboende og turister. Mange av plantene
er opprinnelig viltvoksende, men
her finnes også kulturplanter. Hagen
var tidligere UiB sin botaniske hage,
og ble fredet i 2013.

Arboretet drives av Universitetet i
Bergen i samarbeid med Stiftelsen
Det norske arboret.

Vi er en aktiv forskningshage og
har mange arrangementer, kurs
og andre arrangementer gjennom
hele året.
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MARS

4

APRIL

KOMPOST I HAGEN

ARTSOBSERVASJON

PODING AV FRUKTTRÆR PLANTESALG

Søndag 24. mars kl. 12.00–14.00
Botanisk hage

Søndag 31. mars kl. 15.00–19.00
Botanisk hage, Lystgården

Fredag 5. april kl 12.00–15.00
Botanisk hage

Lørdag 27. april kl 11.00
Arboretet, Veksthuset

Hvordan gjøre hage- og
kjøkkenavfall til en ressurs? Vi
får besøk av flere aktører som
demonstrerer og forteller hva
du med enkle grep kan gjøre
for å forbedre jorden i hagen.

Lær deg å bruke databasen
for artsobservasjoner i Norge
(www.artsobservasjoner.no).
På kurset går vi gjennom databasen og går ut i hagen for
å finne arter vi kan registrere.

Epler, pærer og plommer –
Lær deg å pode egne frukttrær. Vi har grunnstammer
og podekvist og alt som
trengs til kurset. Instruktør
er forskningstekniker Jostein
Ulgenes fra NIBIO Ullensvang.
Pris for kurs med 3 trær er kr 750.

Vi arrangerer salg av overskuddsmateriale fra Arboretet.
Kun for medlemmer av Arboretets venner, men du kan bli
medlem på salgsdagen.

MAI

VILL MAT

DYRK MATEN SELV

BOTANISK TEGNEKURS

PRØVEROMMET

Søndag 5. mai kl 12.00
Botanisk hage, Lystgården

Fredag 10. mai kl 13.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Lørdag 11. mai kl 12.00–16.00
Botanisk hage, Lystgården

Mandag 13. mai kl 20.00–23.00
Botanisk hage

Her kan du lære hvordan
du kan bruke ville planter.
Sammen med Sopp og nyttevekstforeningen i Bergen, byr
vi på mange ulike aktiviteter.

Her kan du få tips til hvordan
du kan dyrke ulike grønnsaker
i din egen hage. Vi forklarer
hva som skal til for å få et vellykket resultat.

Lær deg botanisk illustrasjonstegning med kunstner Katrin
Berge. Vi henter inspirasjon til
kurset i hagen, diskuterer motiv og bruker dagen til å tegne. Kursavgift kr 300, som dekker materiell og lett servering.

En multikunstnerisk begivenhet i regi av BIT-Teatergarasjen, som skal fylle hagen med
kunst og kultur. Prøverommet
er et nomadisk visningsrom
som tar i bruk ulike steder, gallerier og institusjoner i Bergen.
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April  Mai

LUNSJVANDRING
I MUSÉHAGEN
Første tirsdag hver måned, fra april til oktober, kan
du være med på en lunsjvandring i Muséhagen
sammen med gartner eller botaniker fra hagen.
Omvisningen starter kl 11.30, varer ca 30 min og
tar utgangspunkt i aktuelle tema fra hagens ulike utstillinger. Oppmøte er midt i hagen utenfor
Gartnerboligen.
Datoer for omvisning
2. april
7. mai
6. august
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Muséhagen

4. juni

3. september 1. oktober

2. juli

MAI

JUNI

RHODODENDRON

ARBORETETS DAG

VÅR I MUSÉHAGEN

JAPANDAG

Søndag 12. mai kl 12.00
Arboretet, Artssamlingen

Søndag 26. mai kl 12.00–16.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 2. juni kl 12.00–15.00
Muséhagen

Søndag 16. juni kl 12.00–15.00
Botanisk hage, Japanhagen

Omvisning i Rhododendronsamlingen. Vi ser på artssamlingen som ligger i furuskogen nord for Mørkevann. Det
er gode anlegg av knopper
som indikerer at årets blomstring kommer til å bli fin.

Stort, årlig arrangement i en
fin ramme av rhododendronblomstring. Aktivitetsløype for
barn og underholdning ved
Blondehuset. Flere utstillere,
salg av planter, kunst mm.
Kafé med salg av vafler og
lapper.

Familiearrangement i Muséhagen med botanisk aktivitetsløpe, omvisning med botaniker, demonstrasjoner. Du
får så ulike frø i potter som du
kan ta med hjem. Salg av deilig mat fra Vegan PopUp Café.

Bli kjent med japansk kunst
og kultur. Ulike aktiviteter som
teservering i Tepaviljongen,
auksjon av planter som passer i japaninspirerte hager og
omvisning i Japanhagen.
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ARBORETETS VENNER
Foreningen har rundt 600 medlemmer og støtter virksomheten i Arboretet og Botanisk hage, både økonomisk og
med ved hjelp av frivillig arbeid. Venneforeningen arrangerer foredrag (vår- og høstmøte), omvisninger, plantesalg,
fotokonkurranse og turer. Som medlem får du tilsendt Årringen – årbok for Universitetshagene med botaniske og
hagerelaterte artikler. Medlemskap (kr 300 pr år) kan tegnes ved å kontakte styret på: styret@arboretetsvenner.no
Tirsdag 12. mars kl 19.00 Vårmøte
Arild Breistøl: Fuglene i hagen.
Lystgården i Botanisk hage.

Lørdag 15. juni Tur til Askøy
Nærmere opplysninger om turen og
påmelding vil bli gitt seinere.

Tirsdag 7. mai kl 19.00 Årsmøte
Etter årsmøtet, foredrag av Brita Toppe: Sykdommer
og skadedyr på hageplantene. Blondehuset i Arboretet.

Tirsdag 15. oktober kl 19.00 Høstmøte
Egil Asbjørn Sæle: Nordsjøhagen på Nordre Sæle
i Øygarden. Fana kulturhus.

Fotokonkurranse
Venneforeningen inviterer til fotokonkurranse!
• Konkurransen er åpen for alle.

• Bruk jpg-format, og det skal ikke være bildekollasj.

• Fritt motiv fra Arboretet eller Botanisk hage på Milde.

• Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til:

• Bilde må være tatt i 2018 eller 2019.

styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2019.

Resultatet blir offentliggjort på høstmøtet 15. oktober og på nettside/facebook.
Vinnerne blir kontaktet på forhånd.
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JUNI

JULI

AUGUST

FOTODAG I HAGEN

ROSENS DAG

FISK I MILDEVANNET

PRØVEROMMET

Søndag 30. juni kl. 12.00
Botanisk hage

Lørdag 6. juli kl 12.00–16.00
Arboretet, Rosariet

Søndag 11. august kl. 12.00
Botanisk hage

Lørdag 17. august kl 20.00–23.00
Botanisk hage

Bli med på tur i Botanisk hage
sammen med fotografer fra
Biofoto Hordaland. Her kan
du få gode tips til hvordan du
kan bli en bedre fotograf og få
større glede av bildene du tar.

Roseblomstringen er på sitt
fineste i begynnelsen av juli.
Rosens dag arrangeres i samarbeid med Roseforeningen.
Det blir omvisninger og salg
av roser.

Mildevannet i Botanisk hage,
har et rikt fiskeliv. Vi setter
garn og ser på fangsten vi får
sammen med zoologer fra
Rådgivende biologer og Institutt for biovitenskap.

En multikunstnerisk begivenhet i regi av BIT-Teatergarasjen, som skal fylle hagen med
kunst og kultur. Prøverommet
er et nomadisk visningsrom
som tar i bruk ulike steder, gallerier og institusjoner i Bergen.
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AUGUST

SEPTEMBER

HARRY POTTER DAG

SOPPENS DAG

STEINDAG

HØST I MUSÉHAGEN

Lørdag 24. august kl 14.00
Botanisk hage

Søndag 1. sept. kl 13.00–17.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 8. sept. kl 12.00–15.00
Botanisk hage

Søndag 15. sept. kl 12.00–15.00
Muséhagen

Mye av det vi finner i Harry
Potters rike er knyttet til botanikk. Hva skulle trollmenn og
hekser gjort uten busker og
trær til å lage tryllestaver og
sopelimer av, med planter til å
lage ulike eliksirer av? Mer info
kommer på Facebook.

Stor utstilling av ferske sopper
fra Bergensområdet, soppkontroll, soppquiz for barn
og salg av soppsuppe. Arrangeres i samarbeid med Soppog nyttevekstforeningen i
Bergen.

Geologiens dag feires denne
helgen i hele landet og i år
kan du lærer om stein i Botanisk hage. Kom og se de
vanligste bergartene og mineralene i vår lille utstilling. Få
dine krystaller og mineraler
bestemt av en geolog. Geologisk aktivitetsløype i hagen.

Vi ser på mangfoldet av stauder i hagen på slutten av
sesongen. Omvisning med
gartner og botaniker. Ulike aktiviteter og demonstrasjoner.
Soppkontroll med Soppog nyttevekstforeningen i
Bergen.

Side 11

Rosariet i Arboretet

Bilde fra Arboretet

11

12

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

EPLEDAG

SOPPTUR

SJOKOLADE

JUL PÅ MILDE

Søndag 29. sept. kl. 12.00–15.00
Botanisk hage

Søndag 6. oktober kl. 12.00
Arboretet, Dalsmyra P-plass

Søndag 3. november
Botanisk hage, Lystgården

Smak på deilige epler og bli
med på å kåre årets beste
eplesort. Vi får besøk av epleprodusenter og epleforskere.
Salg av epler og epleprodukter. Eplerelaterte aktiviteter for
store og små.

Turen starter med gjennomgang av en liten sopputstilling på Dalsmyra. Inndeling
i små grupper som går på
innsamling i Arboretet fram til
kl 14.30. Avsluttes med soppkontroll. Arrangeres i samarbeid med Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen.

Alle liker sjokolade, men hva
kan du egentlig om kakao og
hvordan lager vi sjokolade? På
dette kurset gir vi deg en botanisk innføring og sammen
med dyktige kursholdere skal
vi lage ulike typer sjokolade.
For påmelding og pris; sjekk
facebookside til høsten.

I løpet av desember blir det ulike aktiviteter på Milde. Utstilling, juletresalg, jule
verksted
– planene er mange – så følg
med på vår facebookside og
nettside for mer informasjon
når desember nærmer seg.

Lønningen Lystgård i Botanisk hage
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Velkommen
inn i
Arkimedes
labyrint!
Hvor
Skipanesveien 45

Gratis
inngang

Alltid
åpent

BESØKSINFORMASJON
Hagene på Milde er alltid åpne.
Muséhagen har åpent kl. 06.30–20.00 fra 1. juni til
31. august (kl. 06.30–18.00 fra 1. september til 31. mai).
Søndagsarrangementene på Milde er tilpasset
ankomst kl. 11.28 for buss nr. 53 med avgang kl. 11.10 fra
Birkelandsskiftet.
Parkering på Milde
Dalsmyra, Botanisk hage og Mildevågen. Se kart side 2.
På Milde må du ha hunden din i bånd, mens i Muséhagen
er hunder og sykler ikke tillatt.
Plantehuset i Muséhagen er for tiden stengt.
Plantene i hagene må stå i fred. Du kan ikke høste av samlingene eller samle frø.
Bruk av ild er ikke tillatt.
Kontakt oss
post@arboretet.uib.no
Facebook:
Arboretet og Botanisk hage, Milde
Muséhagen

15

Design: Kommunikasjonsavdelingen, UiB Foto: Forside: Rune W. Molnes. Universitetsmuseet i Bergen Trykk: Allkopi

uib.no/arboretet

Universitetsmuseet i Bergen | post@arboretet.uib.no
Facebook: Arboretet og Botanisk hage, Milde | Muséhagen

