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

ARBORETET

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

Botanisk hage formidler kunnskap
om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. I hagen
kan du oppleve Arkimedes labyrint
utenfor Lønningen lystgård, en stor
Fjellhage, en Japansk hage, Kjøkkenhagen, Biehagen og mye mer.
Vi er en aktiv forskningshage og har
mange arrangementer, kurs og andre aktiviteter gjennom hele året.

Muséhagen er en grønn lunge på
Nygårdshøyden, i Bergen sentrum.
Hagen, som ble anlagt på 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.
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FEBRUAR

MARS

APRIL

SJOKOLADE

GJENBRUK I HAGEN

PLANTESALG

Søndag 2. februar kl. 12.00–15.00
Botanisk hage, Lystgården

Søndag 29. mars kl. 12.00
Botanisk hage

Lørdag 25. april kl 11.00–13.00
Arboretet, Veksthuset

Alle liker sjokolade, men hva
kan du egentlig om kakao og
hvordan lager vi sjokolade?
På dette kurset gir vi deg en
botanisk innføring i tematikken og sammen med dyktige
kursholdere skal vi lage ulike
typer sjokolade.

Hvordan gjenbruke alt det
grønne avfallet og i tillegg
lage godt utgangspunkt for
videre vekst i hagen? Dagens
tema er jord og kompostering!

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

MAT FRA VILLE
VEKSTER
Søndag 26. april kl 12.00
Botanisk hage, Lystgården

Hvilke ville planter kan du spise? Og hvordan kjenner du
dem igjen? Temadag sammen
med Bergen sopp- og nyttevekstforening.

MAI

DYRK SELV
Søndag 10. mai kl 12.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Her får du råd og tips om
hvordan og hva du kan dyrke
selv. Våre erfarne gartnere forteller hva du børe velge for å
få et vellykket resultat.

RHODODENDRONVANDRING
Søndag 10. mai kl 14.00
Arboretet, Artssamlingen

Omvisning i rhododendronsamlingen. Vi ser på artssamlingen som ligger i furuskogen
nord for Mørkevann.

ARBORETETS DAG – BERGEN 950 ÅR
Søndag 24. mai kl 12.00–16.00
Arboretet, Blondehuset

I år er Bergen 950 år tema. Vi vil lage folkefest i våre vakre, grønne omgivelser midt i rhododendronblomstringen. Det blir utstilling om historiske planter, tematiske omvisninger og stands
med ulike foreninger. På scenen blir det underholdning og taler. Aktiviteter som sangleker og andre historiske leker, ansiktsmaling og mye mer. Kafé i Blondehuset og salg av mat fra telt
i hagen. Salg av planter og diverse annet. Arrangementet er et
samarbeid med Fana og Ytrebygda kulturkontor.
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LUNSJVANDRING
I MUSÉHAGEN
Første tirsdag hver måned, fra april til oktober, kan
du være med på en lunsjvandring i Muséhagen
sammen med gartner 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.

6

Muséhagen

Datoer for omvisning
7. april
5. mai

2. juni

4. august

6. oktober

1. september

7. juli

JUNI

VÅR I MUSÉHAGEN

INSEKTENES DAG

VILLBLOMSTENS DAG

SISTE KAPITTEL

Søndag 7. juni kl 12.00–15.00
Muséhagen

Søndag 14. juni kl 12.00–14.00
Botanisk hage, Biehagen

Søndag 14. juni kl 13.00
Botanisk hage, P-plassen ved
Lønningen lystgård

Lørdag 20. juni
Muséhagen

Familiearrangement i Muséhagen med botanisk aktivitetsløype, omvisninger med
botaniker og gartner. Ulike
demonstrasjoner. Du får så
frø i potter som du kan ta
med hjem.

Samspillet mellom blomster
og insekter er spennende og
nødvendig. Hvilke insekter
kan vi finne? Og hva kan du
gjøre hjemme for å hjelpe
insektene?

Bli med på tur for å bli kjent
med villblomstene på Milde.
Villblomstens dag er et årlig,
nasjonalt arrangement i regi
av Norsk Botanisk Forening.
Turen på Milde er et samarbeid med foreningens Vestlandsavdeling.

Festivalen er en feiring av
aldring og livets siste kapitler og er en unik blanding av
forskning, kunst, musikk, dans
og botanikk. Arrangeres i samarbeid mellom UiB, Bergen Nasjonale Opera, KODE og Bergen kommune. Eget program
for dagen vil bli annonsert.
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ARBORETETS VENNER
Foreningen har rundt 600 medlemmer og støtter virksomheten i Arboretet og Botanisk hage, både økonomisk og
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 e-post: styret@arboretetsvenner.no
Tirsdag 17. mars kl 19.00 – Vårmøte
Foredrag ved Eivind Vangdal: «Siderproduksjon i teorien».
Fana kulturhus, Nesttun.

Lørdag 13. juni – Tur til Os
Tur til Os med hagevandringer og lunsj.
Påmelding og mer informasjon kommer seinere.

Lørdag 25. april kl 11.00–13.00 – Plantesalg
Kun for medlemmer. Fremmøte ved veksthuset i Arboretet.

Tirsdag 20. oktober kl 19.00 – Høstmøte
Geir Nagelsen og Bodil Myklestad holder foredrag
om bruk av høybed til glede og nytte.
Fana kulturhus, Nesttun.

Tirsdag 12. mai kl 18.00 – Årsmøte
Blondehuset i Arboretet.
Etter møtet blir det rhododendronvandring i artssamlingen.

Fotokonkurranse

Venneforeningen inviterer til fotokonkurranse!
• Konkurransen er åpen for alle.
• Fritt motiv fra Arboretet eller Botanisk hage på Milde.
• Bilde må være tatt i 2019 eller 2020.

• Bruk jpg-format, og det skal ikke være bildekollasj.
• Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til:
styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2020.

Resultatet blir offentliggjort på høstmøtet 20. oktober og på nettside/facebook. Vinnerne blir kontaktet på forhånd.
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JULI

AUGUST

ROSENS DAG

ARBORETUM TOUR

Lørdag 4. juli kl. 12.00–16.00
Arboretet, Rosariet

Søndag 19. juli kl 12.00
Arboretet, Blondehuset

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

Discover some of the hidden
gems in the collections, and
hear how they are being used
for scientific research and
conservation. The tour will be
held in English.

BOTANICAL GARDEN
TOUR
Søndag 26. juli kl 12.00
Botanisk hage, Tepaviljongen

Take a stroll through the Botanical garden at Milde and
learn more about our plants
and the history of the University gardens. The tour will be
held in English.

HAGEFEST
Søndag 30. august kl 12.00–15.00
Botanisk hage

Stor fest i Bergen botaniske
hage med mange ulike aktiviteter. Eget program for dagen
vil bli annonsert.
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SEPTEMBER

10

OKTOBER

SOPPENS DAG

HØST I MUSÉHAGEN

EPLEDAG

SOPPTUR

Søndag 6. sept. kl 13.00–17.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 6. sept. kl 12.00–15.00
Muséhagen

Søndag 27. sept. kl. 12.00–15.00
Botanisk hage

Søndag 4. oktober kl. 12.00
Arboretet, Dalsmyra P-plass

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

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

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.

Kort orientering om sopp og
info om turen fa kl. 11.30. Deretter går vi på innsamlingstur
i skogen i Arboretet, og vi møtes til soppkontroll ved Veksthuset kl 14.30. Ta med matpakke og termos. Arrangeres i
samarbeid med Bergen soppog nyttevekstforening.

Rhododendron kaempferi i Arboretet
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OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

FRØ OG LØK

KAFFE

JULENS BOTANIKK PÅ MILDE

Søndag 18. oktober kl 12.00
Botanisk hage

Søndag 15. november kl 12.00
Botanisk hage, Lønningen Lystgård

Høsten er tiden for å samle frø
og sette løk. Denne dagen lærer vi mer om hvordan vi kan
bruke årstiden til å planlegge
neste års sesong.

En spennende dag med kaffe
som tema. Lær mer om både
planten og drikken.

Flere arrangementer knyttet til julefeiringen i desember som
julemarked, utstilling, undervisning og kurs er under planlegging. Nærmere informasjon vil bli annonsert senere, blant annet på våre facebooksider og nettsider.

Bergen botaniske hage

13

14

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).
Plantehuset i Muséhagen er for tiden stengt.
På Milde må du ha hunden din i bånd, mens i Muséhagen
er hunder og sykler ikke tillatt.
Plantene i hagene må få stå i fred. Du kan ikke høste av
samlingene eller samle frø. Bruk av ild er ikke tillatt.
Offentlig transport til Milde
Buss nr 53 fra bybanestoppet Birkelandsskiftet til
Hjellestad-Milde. 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.
Kontakt oss
universitetshagene@uib.no
Facebook: Arboretet og Botanisk hage, Milde / Muséhagen
Twitter: @BergenGardens
Khiphofia uvaria – rakettblomst i Fjellhagen
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