
Fascination of
Plants Day

Åpen dag på Ås 18. mai
UMB-parken kl. 11-15

www.umb.no/plantday12
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Kontaktpersoner angående arrangementet:

Professor Trine Hvoslef-Eide

Nasjonal koordinator Fascination of Plants Day   
Universitetet for miljø- og biovitenskap  (UMB)
Mobil: 93 43 37 75 
e-post: trine.hvoslef-eide@umb.no                                                                                              

Dr. Cecilie Mathiesen

Koordinator UMB Fascination of Plants Day
Universitetet for miljø- og biovitenskap  (UMB)
Mobil: 45 69 03 57
e-post: cecilie.mathiesen@umb.no

www.plantday12.eu
Please contact us to become a sponsor of 

the Fascination of Plants Day: epso@epsomail.org



European Plant Science Organisation (EPSO)  
EPSO har tatt initiativet til at 18. mai 2012 er tilegnet fascinasjonen over planter 
(Fascination of Plants Day). Dette startet i Europa, men er nå spredt til hele verden. 
Målet med dagen er at så mange mennesker som mulig rundt i hele verden skal la 
seg fascinere over planter og plantevitenskapens betydning for landbruk, skogbruk 
og alle ikke-spiselige produkter som papir, tømmer, kjemikalier, energi og farmasi. 
Plantenes rolle for miljøet vil også være et viktig budskap.

Universitetet for miljø- og biovitenskap - UMB 
Forløperen til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges 
landbrukshøgskole ble opprettet i 1859. Fra 1. januar 2005 skiftet institusjonen navn 
og status til Universitetet for miljø- og biovitenskap.  
Det moderne universitetet UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og 
biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og 
naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. 
Undervisning og forskning omfatter i dag arealplanlegging og eiendomsfag, 
plantevitenskap, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, 
naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og 
ressursforvaltning og akvakultur.

Norsk institutt for skog og landskap – Skog og landskap
Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt 
for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, 
næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning 
knyttet til arealressursene. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, 
jord, utmark og landskap. Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing 
av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Samtidig ble Norsk 
genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet.

Skog og landskap, Norsk genressurssenter 
Norsk genressurssenter er et rådgivende og utøvende organ for Landbruks- og 
matdepartementet. Senteret initierer og koordinerer aktiviteter innen bevaring og 
bruk av nasjonale genressurser. Senteret er en avdeling ved Norsk institutt for skog 
og landskap.

Bioforsk
Bioforsk har sju forskingssenter med omlag 450 tilsette, og avdelingar frå Agder i 
sør til Finnmark i nord. Dette gjev nærhet til den norske marknaden og til regionale 
utfordringar. Sentera har hovudansvar for kvart sitt fagområde. Bioforsk Plantehelse 
har hovudansvar for forsking og utvikling på plantehelse og plantevern. Vi har 
spesialkompetanse på plantesjukdomar, ugras, bioklima, klimaeffektar, skadedyr, 
pesticid i vatn og vegetabilske matvarer, genetikk og varslingssystem.

Litt om arrangørene av ”Fascination of Plants Day” på Ås



Aktiviteter/stasjoner i UMB-parken
Activeties in the University park  
AKTIVITET STED / PLACE  -  kart nr. ARRANGØR

Møt beitedyr og lær om deres 
rolle for kulturlandskap med mer

IHA
Ku, sau, (3) Gris, (9) Geit (10)

Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA)

Hoppe i høyet IHA (9) Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA)

Natur- og kultursti Fra museet (39) og rundt i 
parken

Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Omvisninger

Historisk vandring i UMB-parken 
(varer 45 min.) 

kl.12:30 Fra museet (39) Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Matplanter av ugress Fra museet (39) rundt 
Andedammen (40)

Nyttevekstforeningen

Korsmos ugrashage Kirkejordet (67) Bioforsk Plantehelse



Aktiviteter på Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP) 
Actevities at SKP (kart nr.61)
AKTIVITET STED / PLACE  ARRANGØR

Foredragsserie, hvert av varighet 
20 min. 
se detaljer nedenfor

 SKP auditoriet Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM)

Lysbildeserie: Plantenes 
betydning for vårt daglige liv

SKP foajeen Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM)

Visning fremavl av planter SKP Veksthusene Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM)

Smak på mikroalger / Taste of 
Microalges

SKP Veksthusene Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM)

Salg av utplantingsplanter til 
publikum: 
blomster og grønnsakplanter
OBS! Ingen plante kan 
medbringes inn på SKP.

Utenfor SKP Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM)

Foredragsserien i SKP Auditoriet (kart nr.61):
Populærvitenskaplige foredrag på 20 minutter, starter hver hele og halve time hele dagen.

kl Tittel Foredragsholder

11:00 Fascinasjon av planter - hjelper det mot depresjon? Marianne Thorsen Gonzalez

11:30 Gress – verdens viktigste plante! Odd Arne Rognli

12:00 Planter på vei opp og ned fra Kilimanjaro Trine Hvoslef-Eide

12:30 Hva er så fascinerende med planter? Trine Hvoslef-Eide/EPSO

13:00 Planter: Verdens viktigste energikilde   Cristel Munster

13:30 Planter fra Edens Hage til planeten Mars   Trine Hvoslef-Eide

14:00 Fascinasjon av planter - hjelper det mot depresjon? Marianne Thorsen Gonzalez

14:30 Gress – verdens viktigste plante!    Odd Arne Rognli  



Utstillinger på/ved Landbruksmuseet (kart nr.39)
TITTEL STED / PLACE ARRANGØR  

Forming med vegetasjon – 
studentprosjekter

Inne på museet Institutt for landskapsplanlegging (ILP)

Aktiviteter i teltet til Skog og landskap ved SKP (kart nr.61)
TITTEL STED / PLACE ARRANGØR

Plakatserie om trær i Norge Telt v/ SKP Skog og landskap

Lysbildeserie:  Vegetasjonens påvirkning 
av landskapet/
Landskap i endring

Telt v/ SKP Skog og landskap

Quiz om frø Telt v/ SKP Skog og landskap, Genressurssenteret

Brosjyre om plantemangfoldets 
betydning

Telt v/ SKP Skog og landskap, Genressurssenteret

Plakat(er) om plantenes betydning i 
klimaregnskapet   

Telt v/ SKP Skog og landskap

Sansehagen på Moertunet kl. 14.00 - 16.00 
(Tunveien 2, 1430 ÅS)

TITTEL STED / PLACE ARRANGØR  

Omvisning i Sansehagen Moertunet Ås Rotary



Nærmere beskrivelse av aktivitetene

UMB parken - plantenes betydning for parkens historie og dagens opplevelse  
(Historisk parkvandring og Natur og kultursti/quiz) 
UMB park - the relevance of plants for its history and the experience nowadays

Bli kjent med det flotte historiske parkanlegget ved UMB! Det er mange forskjellige grønne rom, små hager 
og skjulte skatter fra ulike perioder å oppdage.

Korsmos ugrashage - Ugras på frøbladstadiet og tidlig rosettstadium 
The weed garden of prof. Korsmo

Smak på mikroalger  
Taste of Microalges

Hva er alger egentlig? Hvorfor forske på dem og hva kan de brukes til? Smaksprøve!

Visning fremavl av planter 
Propagation of plants

Hvor lite/liten kan et helt tre eller en grønnsak være? Kan det/de vokse i reagensrør?

Salg av utplantingsplanter til publikum: blomster og grønnsakplanter

Studenter ved Institutt for plante- og miljøvitenskap har lært om planter ved selv å dyrke dem frem på 
ulike måter (fra frø eller fra stiklinger). Resultatet, bugnende blomster og grønnsaker, selges til publikum. 
Inntektene går til et veldedig formål.
OBS! Ingen planter kan medbringes inn på Senter for klimaregulert planteforskning (SKP).

Forming med vegetasjon – studentprosjekter 
Planting design - student work

Planter bidrar til å forme og strukturere våre omgivelser. Utstillingen viser studentprosjekter fra 
studieprogrammet ”Master i Landskapsarkitektur” v/ Institutt for landskapsplanlegging (UMB).
Møt dyr på beite og lær om deres rolle for kulturlandskapet med mer. Hopp i høyet!  Ved Institutt for husdyr- 
og akvakulturvitenskap (IHA)

Sansehagen på Moer sykehjem (Tunveien 2, 1430 ÅS)

Denne hagen er anlagt av Ås Rotary til glede for beboerne på Moer. Den er vanligvis ikke åpen for publikum, 
men denne ene dagen er det mulig å besøke hagen mellom kl 14 og 16. Det vil være folk tilstede der som kan 
vise rundt og forklare bruken av de ulike plantene.

Veibeskrivelse:  Drøbakveien/ Rv152 – Skoleveien (inn ved Åsgård skole) - til høyre og inn på Sagaveien - 
Fortsett på Tunveien -  Tunveien 2 blir på venstre side.
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Korsmos ugrashage

SKP  Aktiviteter, foredrag og plantesalg

Norsk Landbruksmuseum med kafé, 
utstilling (studentarbeid), omvisninger 
i parken, natur og kultursti

Ku og sau

Geit

Gris
Hoppe i høyet


