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GUNNEBO SLOTT: Beskjæring av hekk 
etter tradisjonell metode. Foto: Sarah 
Heithausen

Å ivareta kulturminneverdiene i historiske grønt- 
anlegg krever både kunnskap og kompetanse.  
Grøntanleggstimen den 1. juni skal handle om hvilken 
rolle gartneren spiller, og hvilken betydning gartne-
rens kompetanse har for bevaring av hager, parker 
og andre grøntanlegg med spor etter tidligere tiders 
hagebruk og hagekunst. Hvorfor trenger vi gart-
nere med kunnskap om historisk plantebruk og med 
kompetanse på tradisjonelle metoder og materialer? 
Hvordan kan vi sikre at det tradisjonelle gartnerhånd-
verket blir holdt i hevd? 

Det historiske gartnerhåndverket har siden slutten 
av 1900 hatt vanskelige levekår, og gartnere med 
kunnskap om tradisjonelle metoder og materialer har 

etter hvert blitt en sjeldenhet. Også andre euro-
peiske land har utfordringer med tilstrekkelig tilgang 
på kompetente gartnere til historiske anlegg. For å 
øke forståelsen for og nødvendigheten av kunnskap 
om tradisjonell skjøtsel, initierte Norges grønne 
fagskole Vea det europeiske prosjektet Craft Skills 
for Garden Conservation. Prosjektet har som mål å 
styrke bevissthet, ekspertise og ferdigheter innenfor 
bevaring av historiske hager som kulturarv.  For mer 
informasjon om prosjektet se: gardenconservation.eu

Norges grønne fagskole Vea har en historie som 
strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en 
hagebruksskole for kvinner på gården Vea i Moelv. 

Gartnerens betydning for 
bevaringen av historiske hager 
og parker 

Grøntanleggstimen 1. juni 2022 kl. 1400-1500

https://gardenconservation.eu/


Vea tilbyr i dag fagskoleutdanning for både gartnere, 
anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Fagstu-
diet Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig 
utdanning som gir studenten spesialkompetanse som 
gartner med teoretisk og praktisk bakgrunn for å 
arbeide med historiske grøntanlegg.

Ingeborg Sørheim og Marit Myrstad, begge fra Norges 
grønne fagskole Vea, deltar på denne grøntanleggs- 
timen. Sørheim er fagansvarlig for fagskoleutdannin-
gen Historiske gartnerfag og underviser i kunst- 
historie og kulturforståelse. Myrstad som er gartner 
og fagtekniker, underviser i vegetasjonslære. For mer 
informasjon om Vea se: vea-fs.no 

Joakim Seiler er prosjektleder ved Institutionen för 
kulturvård ved Göteborgs universitet. Seiler arbeider 
spesielt med skjøtsel av historiske grøntanlegg og har 
utgitt flere publikasjoner med dette temaet. I 2021 
disputerte Seiler med avhandlingen Management 
Regimes for Lawns and Hedges in Historic Gardens. 
For mer informasjon se gu.se 

Både Joakim Seiler, Ingeborg Sørheim og Marit  
Myrstad vil svare på spørsmål og delta i diskusjonen 
etter innleggene på denne grøntanleggstimen.

Grøntanleggstimen vil foregå som et Teams-møte, 
og du deltar ved å bruke Teams-møtelenken du får 
tilsendt etter påmelding. 

Vi ber om at mikrofoner og video er skrudd av under 
møtet. For å stille spørsmål kan du skrive i chatten 
eller sende inn spørsmål i forkant. 

Spørsmålene vil leses opp av møteverten etter  
innleggene. 

Velkommen til Grøntanleggstimen! 

Neste Grøntanleggstime er 10. november 2022, kl. 
09:00-10:00. Den vil handle om gravplasser som et 
historisk grøntanlegg, kulturminneverdier og verne-
planer.

14.00 Innledning, ved Linda Veiby, seksjonssjef hos Riksantikvaren

14.05 Innlegg om gartnerhåndverkets betydning for bevaringen av historiske  
 grøntanlegg og om studiet Historiske gartnerfag, ved Ingeborg Sørheim,  
 lektor/kunsthistoriker ved Norges grønne fagskole Vea.

14.15 Innlegg om betydningen av tradisjonell skjøtsel av historiske grøntanlegg  
 med eksempler fra blant annet Gunnebo slott, ved Joakim Seiler, prosjekt- 
 leder ved Göteborgs universitet

14.40 Spørsmål fra kulturmiljøforvaltningen/diskusjon.

14.55 Kort oppsummering ved May Britt Håbjørg

AGENDA FOR GRØNTANLEGGSTIMEN DEN 1. JUNI 2022, KL. 14:00-15:00: 

https://www.vea-fs.no
https://www.gu.se/

