PLANTEARVENS STAUDER
Plant en PLANTEARVEN-staude i hagen din. Da bidrar du
til å bevare våre gamle plantesorter for framtida.
SPESIELLE STAUDER
PLANTEARVENS stauder er planter med
spesielle egenskaper og en lang historie
i norsk kultur. De har gjennom mange år
tilpasset seg norske
forhold, og har vist at
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de er robuste nok
til å klare seg i
vårt klima, ofte
på tross av
manglende
skjøtsel og
skiftende
moter og
trender.
Akeleie er en
nokså vanlig staude,
men historien er svært
lang. Akeleien på bildet er
funnet på Tautra kloster, der
funn av akeleie er dokumentert
så langt tilbake som til 1700-tallet, og det er sannsynlig at den
har blitt innført dit som en
klosterplante allerede flere
hundre år før det.

HVOR SELGES STAUDENE?
Interessen for gamle og historiske planter
har økt mye de siste årene. I samarbeid med
PLANTEARVEN har flere gartnerier derfor
begynt med produksjon av noen av de gamle
staudene, og selger dem direkte eller via
hagesentre. Målet er at mange av sortene
skal komme i salg, og etter hvert også andre
planteslag.

De som
bodde ved fyrene
langs kysten hadde gjerne
hager både til pryd og nytte.
Med flytting og automatisering
av fyrene ble plantene overlatt
til seg selv, og bare de mest
robuste, som påskelilje, har
overlevd. Bildet er fra
Ryvingen Fyr i VestAgder.

HVOR KOMMER
STAUDENE FRA?
Gjennom de siste årene er gamle
stauder kartlagt og tatt vare på.
Mange institusjoner og enkeltpersoner
har vært involvert, og flotte gamle
stauder er funnet
• i villahager i byer og tettsteder
• på gårder og i fiskevær
• på prestegårder og kirkegårder
• på nedlagte fyr langs kysten
• i privathager der stauder har gått
i arv fra generasjon til generasjon

• registrerte planter med historie
og informasjon.
• samlinger av gamle stauder på ulike
steder rundt om i landet.
• salg av visse staudesorter under
varemerket PLANTEARVEN®.
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Arbeidet har resultert i at
PLANTEARVEN i dag består av

DINE BIDRAG
Bevaring av mangfoldet oppnås best ved at
plantene brukes. Privatpersoner, bedrifter,
lokale lag og institusjoner er viktige
samarbeidspartnere. Hvis du vil være med i
dette arbeidet, kan du bidra på flere måter
ved å
• prioritere planter merket
PLANTEARVEN® til hagen din.
• ta vare på de gamle plantene i hagen din,
Gullknapp
og gjerne dele frø eller plantedeler med
er et av PLANTEandre.
ARVENs store klenodier. Det eneste kjente
• være med og registrere planter.
eksemplaret av gammel fylt
Planter av nyttevekster, enten spiselige
engsoleie er fra apoteker
planter eller prydplanter, som man
Per Svendsens hage,
kjenner historien til og vet er over 50
kjent fra ca. 1900 i
år gamle, er spesielt interessante.
Tromsø.

FOTO: ÅSMUND ASDAL

HVORFOR PLANTEARVEN?
Med modernisering av landbruket,
globalisering av handel og produksjon
og et press på leveområdene til mange
planter er mye av genetisk mangfold og
variasjon i fare for å bli borte.
Genressursutvalg for planter er opprettet
av Landbruks- og matdepartementet
for å koordinere vårt nasjonale
program for bevaring og bruk av
plantegenetiske ressurser for mat og
landbruk. Dette omfatter kartlegging,
bevaring, dokumentasjon, informasjon
og bærekraftig bruk av mangfoldet av
nytteplanter i Norge.
PLANTEARVEN er etablert som et
navn for dette arbeidet, og er også et
varemerke. Varemerket kan brukes
av bedrifter som vil produsere og
selge gamle planter. Det må søkes om
godkjennelse fra Genressursutvalget.

VIL DU VITE MER?
Les om PLANTEARVEN og
genressursforvaltning på
http://www.plantearven.no og
http://www.genressurser.no/planter
Her finner du blant annet informasjon om:
• PLANTEARVEN-stauder som er til salgs
• produsenter og omsetning
• hvordan du kan registrere planter
• samlinger av stauder og beskrivelse av
sorter
• mer om varemerket PLANTEARVEN®
Du kan også ta kontakt med
Genressursutvalget for planter
Bioforsk Øst Landvik • 4886 Grimstad
e-post: genressurser@bioforsk.no
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Ubebodde
hus har gjerne
gamle hager preget
av manglende skjøtsel.
Kun de mest hardføre og
tilpasningsdyktige plantene
klarer seg, og utgjør
en viktig del av vår
kulturhistorie.

