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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.

I Arboretet, Bergen botanisk hage
og Muséhagen kan du oppleve Bergens fineste hager! Hagene er UiB
sine levende plantesamlinger og
utstillinger. Samlingene brukes til
forskning, bevaring, formidling og
undervisning. Hagene er åpne for
publikum og det er gratis å besøke
oss. Muséhagen stenger portene
om kvelden.

For 2021 planlegges det ulike arrangementer i alle hagene, men gjennomføringen vil være avhengig av
smittesituasjonen på det aktuelle
tidspunkt. På grunn av den uklare
situasjonen vi befinner oss i, må vi
kanskje avlyse noe, men det kan
også være at vi klarer å arrangere
noe mer en det som står i programmet. Slike popup-arrangementer vil
bli annonsert på nettsider og sosiale medier.

På Milde har vi to serveringstilbud:
I Bergen botaniske hage finner du
kafévognen «Icookpopup» ved
Fjellhagen som er åpen hver lørdag
og søndag og i litt varierende grad
i ukedagene. I Arboretet er det kafé
i Blondehuset hver søndag fra palmesøndag 28. mars og ut september (også lørdager i mai og juni).
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LUNSJVANDRING
I MUSÉHAGEN
Første tirsdag hver måned, fra mars 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.
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Datoer for lunsjvandring
2. mars 6. april
4. mai

1. juni

6. juli

5. oktober

3. august

7. september

MAI

RHODODENDRONVANDRING
Søndag 9. mai kl 12.00
Arboretet, Artssamlingen

Omvisning i rhododendronsamlingen. Vi ser på artssamlingen som ligger i furu
skogen nord for Mørkevatnet.
Frammøte ved infotavlen til
artssamlingen.

JUNI

SØNDAG PÅ MILDE

VÅR I MUSÉHAGEN

Søndag 30. mai kl 12.00
Bergen botaniske hage

Søndag 6. juni kl 12.00–15.00
Muséhagen

Tematisk vandring i Botanisk
hage. Omvisningen varer
ca en time. Fremmøte ved
hovedinngangen.

Familiearrangement i Muséhagen når vårblomstringen er på
sitt vakreste. Botanisk aktivitetsløype, omvisninger med botaniker og gartner, demonstrasjoner. Du får så ulike frø i potter som
du kan ta med hjem.
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JUNI

6

JULI

SISTE KAPITTEL – EN ALDRINGSFESTIVAL

SØNDAG PÅ MILDE

ROSENS DAG

Lørdag 19. juni
Muséhagen

Søndag 20. juni kl 12.00
Bergen botaniske hage

Lørdag 3. juli kl 12.00
Arboretet, Rosariet

Festivalen er en feiring av livets siste kapitler, og innledes med et
fagseminar 18. juni. Festivalen er en unik blanding av faglige samtaler, kulturopplevelser og botanikk. Arrangementet er et samarbeid
mellom flere miljøer ved UiB, Bergen Nasjonale Opera og Bergen
sanitetsforening. Eget program for dagen vil bli annonsert på
www.sistekapittel.no og på hagenes facebooksider.

Tematisk vandring i Botanisk
hage. Omvisningen varer ca en
time. Fremmøte ved hovedinngangen.

Vi feirer rosene når blomstringen er på sitt fineste. Omvisninger i Rosariet, Norges største rosesamling med over 500
ulike arter og sorter. Salg av
roser. Arrangeres i samarbeid
med Norsk Roseforening.

JULI

AUGUST

SØNDAG PÅ MILDE

SØNDAG PÅ MILDE

ARBORETETS DAG

Søndag 4. juli kl 12.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 15. august kl 12.00
Arboretet, Blondehuset

Søndag 29. august kl 12.00–16.00
Arboretet, Blondehuset

Tematisk vandring i Arboretet.
Omvisningen varer ca en time.
Fremmøte ved Blondehuset.

Tematisk vandring i Arboretet.
Omvisningen varer ca en time.
Fremmøte ved Blondehuset.

Dagen er flyttet til etter sommerferien av hensyn til smittevernet. Tema for dagen er Arboretets 50-års jubileum. Lansering av
jubileumsboka som handler om historien fra hvordan Arboretet
ble til og utviklingen fram til i dag. På scenen blir det underholdning og taler. Inviterte foreninger vil ha stands. Aktivitetsløype
for barn. Kafé i Blondehuset. Salg av planter og diverse annet.
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SEPTEMBER

8

SOPPENS DAG

HØST I MUSÉHAGEN

LIFE WITH NATURE – JAPANSKE OPPLEVELSER

Søndag 5. september kl 13–17
Arboretet, Blondehuset

Søndag 5. september kl 12–15
Muséhagen

Søndag 12. september kl 12–15
Bergen botaniske hage

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.

Fotografen Lisa K. Bakke har med seg mange samarbeidspartnere i kunstprosjektet «Life with Nature», blant annet flere japanske kunstnere. I tillegg kan du oppleve Japansk kultur og
tradisjon i Japanhagen og utstilling i Lystgården.

SEPTEMBER

OKTOBER

DESEMBER

SØNDAG PÅ MILDE

SOPPTUR

JULENS BOTANIKK PÅ MILDE

Søndag 19. september kl 12.00
Bergen botaniske hage

Søndag 3. oktober kl 12.00
Arboretet, Dalsmyra P-plass

Desember

Tematisk vandring i Botanisk
hage. Omvisningen varer ca
en time. Fremmøte ved hovedinngangen.

Kort orientering om sopp og
info om turen fra 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.

Planter er en viktig del av den tradisjonelle julefeiringen vår, og
i hagene kan du lære mer om hva de er blitt brukt til. Nærmere
informasjon om utstilling, kransebinding og julemarked og andre arrangement vil bli annonsert på våre nettsider og sosiale
medier.
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JUBILEUMSBOK – ARBORETET 1971–2021
Det har gått 50 år siden Kronprins Harald plantet en eik
(«kongeeika») den 27. mai 1971, og dermed markerte
den offisielle åpningen av Arboretet.
Forut for dette, lå det flere års arbeid med planlegging
og utredninger, og det var Fritz C. Rieber som hadde
regien. Hvorfor ble det etablert et arboret på Milde, og
hva skulle det inneholde? Dette er beskrevet i detalj i
jubileumsboka.
Arboretet er kanskje mest kjent for rhododendron, og
det er naturlig at den har fått en grundig omtale. Boka
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tar for seg de ulike årstidene, og hva du kan oppleve av
planter, attraksjoner og hvordan området kan brukes
til rekreasjon og friluftsliv. Boka forteller historien til
Arboretets venner og betydningen av det frivillige
arbeidet. Hvordan er samarbeidet mellom Stiftelsen Det
norske arboret og Universitetet i Bergen, og hvorfor ble
Botanisk hage flyttet til Milde?
Disse spørsmålene og mye mer får du svar på i boka som
skal være ferdig til sommeren og lanseres på Arboretets
dag 29. august.
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BERGEN BOTANISKE HAGE
Bergen botaniske hage er 25 år i 2021, men alderen til
tross, er vi fortsatt en ung hage i utvikling. I hagen har vi
vitenskapelige samlinger med ulike tema som brukes i
undervisning, forskning, bevaring og formidling.
Et hovedmål for oss er å opplyse og inspirere folk til å
være bevisst på plantenes rolle i utviklingen av en mer
bærekraftig verden. Det er en hage som produserer og
bevarer plantekunnskap for en fremtid i balanse. Hele
hagen kan ses på som et stort, levende klasserom hvor
alle kan lære om planters bruk til mat og medisiner,
praktisk hagebruk og få tips om økologiske næringskilder.
Hagen er inndelt i de ulike hagerommene; Fjellhagen,
Kjøkkenhagen,
Biehagen,
Japanhagen,
Fægris
vannvisjon og Trua og truende arter.
Hagen ved Lønningen lystgård er et naturlig møtested.
Her er det fint å sette seg ned, mens barna går seg
vill i Arkimedes’ labyrint eller du kan ta en matbit ved
kafevognen «icookpopup» som står rett bak Lystgården.
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MUSÉHAGEN
Muséhagen ligger som en grønn lunge på Nygårds
høyden, i Bergen sentrum. Hagen er en blomstrende
botanisk perle og en levende plantesamling tilhørende
Universitetsmuseet. Hagen er ikke veldig stor, men det

er plass til kjøkkenhage med matplanter, krydderurter
og medisinplanter, fjellhage og steinhage, et systematisk
arboret med over hundre trær, vannhage med tre
dammer, et tropisk veksthus og et lite «viktoriahus».
Muséhagen er en fredet botanisk hage med vitenskap,
forsking og formidling som fokusområde. Utvalget av
planter er stort og variert med omtrent 3000 ulike sorter.
Hagen er et resultat av mer enn 120 års utvikling, med
stadig utprøving av nye arter og sorter. Mange er hentet
inn som frø fra viltvoksende arter i Norge og andre
deler av verden, men det finnes også kulturformer av
økonomisk viktige arter og særlig vakre sorter.
Plantehuset i Muséhagen er for tiden stengt fordi det
er i dårlig stand og utgjør en risiko for besøkende.
Hvis alt går etter planen, vil universitetet bygge et nytt
plantehus på samme sted. Huset vil ha tre deler; en
tropisk avdeling med palmer, bananer og orkideer, en
ørkenavdeling med kaktus og andre sukkulenter, og en
middelhavsavdeling.
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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. Medlemskap (kr 300 pr. år) kan tegnes ved å kontakte styret på e-post:
styret@arboretetsvenner.no
Onsdag 16. juni kl 18.00 – Årsmøte
Årsmøtet holdes i Lystgården i Bergen botaniske hage. Etter møtet blir det omvisning i Fjellhagen.
Tirsdag 19. oktober kl 19.00 – Høstmøte
Høstmøte. Foredrag ved Eivind Vangdal: «Siderproduksjon i teorien». 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 2020 eller 2021.

• Bruk jpg-format, og det skal ikke være bildekollasj.
• Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til:
styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2021.

Resultatet blir offentliggjort på høstmøtet 19. oktober og på nettside/Facebook. Vinnerne blir kontaktet på forhånd.

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.
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.
Kontakt oss
universitetshagene@uib.no
Facebook: Arboretet og Botanisk hage, Milde / Muséhagen
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