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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.

Botanisk hage formidler kunnskap
om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. I hagen kan du se en stor Fjellhage, en
Japansk hage, Kjøkkenhagen og
mye mer.

Muséhagen er en grønn lunge på
Nygårdshøyden, i Bergen sentrum
fra slutten av 1800-tallet. Hagen har
rike plantesamlinger, og er en blomstrende perle. Mange av plantene er
opprinnelig viltvoksende, men hagen har 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 og undervisningsaktiviteter gjennom hele året.
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FEBRUAR

4

MARS

APRIL

SØNDAG I JAPANHAGEN KOMPOSTERING

PODING AV FRUKTTRÆR MATLAGING I HAGEN

Søndag 25. februar kl. 12.00
Botanisk hage, Tepaviljongen

Fredag 16. mars kl. 12.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Fredag 13. april kl. 13.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Søndag 22. april kl. 12.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Omvisning sammen med
Anne Tafjord Kirkebø med
samtaler om japansk hagedesign og kultur. Servering av
ulike typer te i Tepaviljongen.

Varmkompostering, kaldkompostering, bokashi og jord. Få
inspirasjon og kunnskap om
hva du kan få til hjemme og
hvilken jord du skal bruke.

Lær å pode dine egen epleog pæretre. Vi har grunnstammer og podekvist, strikk
og podevoks. Pris: kr 300 for
to podinger. Salg av «familietre» av eple, produsert av Jåstad planteskule. Påmelding:
skjemaker.app.uib.no/view.
php?id=4784720

Benedikte fra Vegan Pop Up
Cafe viser hvordan du kan lage
smakfull og næringsrik mat og
snakker om hvordan du setter
sammen balanserte veganske
måltider. Minikurs og deilig
Buddha Bowl til lunsj kr 150.
Påmelding: skjemaker.app.
uib.no/view.php?id=4792466

APRIL

MAI

PLANTESALG

RHODODENDRON

MOSEVANDRING

GRØNNSAKER

Lørdag 28. april kl. 11.00
Arboretet, Veksthuset

Søndag 29. april kl. 12.00
Arboretet, Artssamlingen

Tirsdag 8. mai kl. 18.00
Arboretet, Rosariet

Fredag 25. mai kl. 13.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

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

Vandring og omvisning i den
store flotte artssamlingen av
rhododendron. Omviser er
botaniker Bjørn Moe.

Vi ser på mosefloraen i
Arboretet, med særlig fokus
på vanlige arter som er greie
å bestemme i felt. Turledere
er Anders Lundberg og Bjørn
Moe. Ta med håndlupe.

Vi viser hvordan du kan dyrke
ulike grønnsaker og hva som
skal til for å få et vellykket
resultat.
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LUNSJOMVISNING
I MUSÉHAGEN
Første tirsdag hver måned, fra mars til oktober,
kan du være med på lunsjomvisning i Muséhagen
sammen med gartner eller botaniker fra hagen.
Omvisningen starter kl 11.30 varer ca 30 min og
tar utgangspunkt i aktuelle tema i hagen til en
hver tid.
Oppmøte er midt i hagen, utenfor Gartnerboligen.
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Muséhagen

Datoer for omvisning
6. mars 3. april
8. mai

5. juni

3. juli

2. oktober

7. august

4. september

Arboretet
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MAI

JUNI

JULI

ARBORETETS DAG

VÅRYR MUSÉHAGE

FNs BÆREKRAFTMÅL

ROSENS DAG

Søndag 27. mai kl. 12.00–16.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 3. juni kl. 12.00–15.00
Muséhagen

Søndag 17. juni kl. 12.00
Botanisk hage

Lørdag 7. juli kl. 12.00–16.00
Arboretet, Rosariet

Stort arrangement under
rhododendronblomstringen.
Aktivitetsløype for barn, musikk og underholdning ved
Blondehuset. Flere utstillere,
salg av planter og akvareller.

Familiearrangement i Muséhagen med omvisning, aktivitetsløype for barn og frøsåing.

Stor kunnskapsfest i hagen
hvor Universitetets mange
fagmiljø presenterer seg og
sin forskning innen alle FNs 17
bærekraftmål.

Rosevandring når Rosariet er
på sitt fineste, tidlig på sommeren. Salg av roser og kunsttrykk. Arrangeres i samarbeid
med Roseforeningen, avd.
Hordaland.

AUGUST

SEPTEMBER

MEDISINPLANTER

SVARTELISTEPLANTER SOPPENS DAG

HØST I MUSÉHAGEN

Søndag 19. august kl. 12.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Søndag 2. september kl. 12.00
Botanisk hage, Fjellhagen

Søndag 2. sept. kl. 13.00–17.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 9. sept. kl. 12.00–15.00
Muséhagen

Vi får besøk av Rolv Hjelmstad, forfatter av boken
Medisinplanter i Norge og
mangeårig foredragsholder
og kursarrangør gjennom
Urtekilden. Han snakker om
urter og urtemedisin med
utgangspunkt i plantene i
Botanisk hage.

Ny svarteliste og strengere
oppfølging av denne er en utfordring for mange hageeiere.
Her kan du få vite hvilke planter det gjelder og hvordan du
skal håndtere dem. I samarbeid med Hageselskapet Hordaland og Bergen kommune.

Stor utstilling av sopp fra
Bergensområdet, soppkontroll og salg av sopp
suppe.
Arrangeres
i
samarbeid
med Sopp- og nyttevekst
foreningen i Bergen.

Vi ser på mangfoldet av stauder i hagen. Omvisning med
gartner og botaniker med
særlig vekt på høstblomstrende stauder. Generelt om stell
av stauder. Vi ser også på vinterblomstrende busker.

9

ARBORETETS VENNER
Foreningen har rundt 600 medlemmer og støtter virksomheten økonomisk og ved hjelp av frivillig arbeid.
Venne
foreningen arrangerer omvisninger, kurs, foredrag, plantesalg og turer. Du får tilsendt Årringen –
årbok for Universitetshagene med botaniske og hagefaglige artikler. Medlemskap kan tegnes ved å kontakte:
styret@arboretetsvenner.no
Tirsdag 13. mars kl 19:00 Vårmøte
Kjersti Bergesen: Hagedesign – før og etter.
Fana kulturhus, Nesttun.
Tirsdag 15. mai kl 19:00 Årsmøte
Med foredrag av Tor Jan Ropeid: Vår i hagen.
Arboretet, Blondehuset.

Lørdag 2. juni Tur til Osterøy
Nærmere opplysninger vil bli gitt via e-post.
Tirsdag 16. oktober kl 19:00 Høstmøte
Bjørn Moe: Vårblomstring i Alicante, Spania.
Fana kulturhus, Nesttun.

Fotokonkurranse
Venneforeningen inviterer til fotokonkurranse!
• Konkurransen er åpen for alle.
• Fritt motiv fra Arboretet eller Botanisk hage på Milde.
• Bilde må være tatt i 2017 eller 2018.
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• Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til:
styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2018.
• Resultatet annonseres på høstmøtet 16. oktober og
på nettside/Facebook. Vinnerne vil bli kontaktet på
forhånd.

BLONDEHUSET
Måtte rives da Haukeland sykehus skulle utvide, og ble gjenreist i Arboretet i 1992. Huset er fra 1840-årene og
pusset opp innvendig anno 1880.
Det er kafé i Blondehuset fra påsketider og ut september. Søn- og helligdager: kl 11.00–16.00, lørdager (åpen
april, mai og delvis juni): kl 12.00–16.00. Åpen også 10. mai og hele pinsehelgen.
11

12

SEPTEMBER

OKTOBER

HAGEFEST

SOPPTUR

POTETDAG

EPLEDAG

Søndag 30. sept. kl. 12.00–15.00
Botanisk hage

Søndag 7. oktober kl. 12.00
Arboretet, Dalsmyra

Søndag 14. oktober kl. 12.00
Botanisk hage, Kjøkkenhagen

Søndag 28. oktober kl. 12.00
Botanisk hage, Fjellhagen

Stor fest i hagen med mange
ulike aktiviteter. Eget program
vil bli annonsert.

Vi går tur i små grupper i
Arboretet og møtes til sopp
kontroll ved Veksthuset kl
14.30. Arrangeres i samarbeid
med Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen.

Årets avling av våre spesielle
potetsorter vises frem i en
egen utstilling. Vi snakker om
poteter, viser frem og smaker
på potetprodukter. Salg av
poteter.

Smak på epler og vær med på
å kåre årets beste eple. Vi får
besøk av epleprodusenter og
epleforskere med utstilling av
gamle eplesorter. Få navn på
ditt ukjente eple av fagfolk.
Eplerelaterte aktiviteter for
store og små. Salg av epler.

NOVEMBER

DESEMBER

SOPPDYRKING

SOPPDYRKING

JULENS BOTANIKK

Lørdag 17. nov. kl. 12.00–14.00
Botanisk hage, Lystgården

Søndag 18. nov. kl. 12.00–15.00
Botanisk hage, Lystgården

Fredag 2. desember kl. 12.00
Botanisk hage, Lystgården

Inspirasjonsforedrag om alt
du ikke visste du kan bruke
kaffegrut til med Siri Mittet
fra oslobaserte Gruten AS
Hun snakker bla om bruk av
kaffegrut i hagen, til dyrking
av østerssopp og til å lage en
god hudskrubb.

Lær deg metoden for å dyrke
østerssopp i kaffegrut og få
med deg din egen dyrkningspakke hjem. I løpet av 5–7
uker kan du høste deilig østerssopp til egen matlaging.
Kursavgift som dekker alt av
materialer og ingredienser kr
650. Kurset krever påmelding.

Åpning av utstilling om
julen sett fra plantenes verden. Utstillingen er åpen hver
dag frem til 21. desember.

JUL PÅ MILDE

Flere arrangement knyttet til
julefeiringen i desember er
under planlegging.
Nærmere informasjon vil bli
annonsert senere, blant annet
på våre Facebook-sider.
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Botanisk hage

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 s. 2.
På Milde må du ha hunden din i bånd, mens i Muséhagen
er hunder og sykler ikke tillatt.
Plantehuset i Muséhagen er 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

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