INBJUDAN
Kulturväxter att odla och bevara
Temadag om det gröna kulturarvet

Möt experter på Nationella genbanken och NordGen som
samlar in växter och fröer för ett långsiktigt bevarande och
odling. Tag gärna med egna skrifter, fröer och dokumentationer om det gröna kulturarvet.

Tisdag 4 september 2018 kl 8.45-16.00. Plats: Alnarp

Fotograf: Linnea Oskarsson

Hur bevarar och dokumenterar vi kunskap om äldre kulturväxter? Vad vet vi om de växter som finns i den egna täppan eller balkonglådan, i närmiljön runt hembygdsgården
eller vid gårdar, kyrkogårdar och i stadsmiljöer? Hur kan vi,
som förening och privatpersoner, bidra till att sprida kunskap om odlingar av äldre växtmaterial som t.ex. perenner,
köksväxter, träd och buskar?

			

Program
8.30-9		

Samling i lokalen Myllan. Registrering med kaffe.

9-9.15		

Välkomna! Dagens upplägg.

9.15-10.15
		

Trädgårdsväxter med historia. Nationella genbanken bevarar och 		
sprider växter från förr. Karin Persson, Linnea Oskarsson

		
NordGen - bevarande och nyttjande av äldre kulturväxter.
		Ulrika Carlson-Nilsson
10.15-10.45 Syrener i ruiner, Sven Jensén och Pia Sander
10.45-11

Paus. Vatten och frukt

11-12.15
Vård- och underhållsplaner och dokumentation av kyrkogårdar,
		Alice Öberg
		
Från gård till grav – om äldre trädgårdsväxter på kyrkogårdar,
		Henrik Morin
12.15-13.30 Lunch. Öppet i Lantbruksmuseet.
13.30-15.30 Visning av Nationella genbankens odlingar.
15.30-16
		

Frågor och idéer kring samverkan från föreningarna.
Sammanfattning. Försäljning av skrifter.

		
Medverkande
Nationella genbanken: Karin Persson, genbankskurator, Linnea Oskarsson,
genbankskurator, Henrik Morin, konsulent. www.slu.se/pom
NordGen: Ulrika Carlson – Nilsson, växtexpert, www.nordgen.org
Skånes hembygdsförbund: Sven Jensén, biolog, ordförande, Pia Sander, etnolog
Länsstyrelsen Skåne: Alice Öberg
Skånska lantbruksmuseet i Alnarp håller öppet i samband med lunchen.

Arrangörer
Nationella genbanken och Skånes hembygdsförbund. Temadagen genomförs med
stöd från Region Skåne.
Avgift: 200 kr/person inkl. för- och eftermiddagsfika, frukt, lunch och skrifter utgivna
av Nationella genbanken och NordGen. Gäller medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund samt medlemsföreningar i andra hembygdsförbund.
Övriga 400 kr/person.
Anmälan: pia.sander@skaneshembygdsforbund.se senast 28.8. Anmälan är bindande och betalning sker per faktura. Vänligen ange faktureringsadress.
Välkommen med din anmälan!

