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KVANN –  

Kunnskap og Vern Av Nyttevekster i Norge 

Norwegian Seed Savers 

http://kvann.org 



Seed Savers Exchange 
 

The world’s first Seed Saver Organisation was founded in the USA in 1975 by 

Diane Ott and Kent Whealy. Today, it has more than 13,000 members 

worldwide, passing on more than one million seed samples and distributing 

over 20,000 varieties of endangered seeds.   

 

                                                                                      

Atriplex hortensis / hagemelde kultivarer fra 

Norge og Bulgaria 
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Europeiske Frøsamler Organisasjoner 
 

UK: Heritage Seed Library 

Frankrike: Association Kokopelli 

Østerrike: Arche Noah 

Sveits: ProSpecieRara 

Danmark: Frøsamlerne 

Norge: KVANN 

Sverige: Sesam 

Finland: Landrace Association Maatiainen 

Tyskland: 3 forskjellige organisasjoner                                                                          
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Norwegian Seed Savers 

PLANTEKLUBBENE / KVANN 
Etablert i 2005 for a) å ta vare på gamle Norske grønnsaker  

ved aktiv dyrking; b) øke grønnsaksmangfoldet i Norge 

Genressurssenteret/Nordgen “seeded” Planteklubben for 

grønnsaker med over 200 frø og vegetativt formerte sorter 

 

 

 

 

Samarbeid med 

Genressurssenteret, 

Nordgen  

og Svalbard 
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Norwegian Seed Savers 

Fra oppstarten i 2006  vokste medlemsmassen raskt drevet frem av de 

sosiale mediene og vi kom opp i over 700 medlemmer over hele landet 

KVANNs FB grupper har over 8000 medlemmer! 

• Etter opprettelsen av foreningen KVANN i april 2017 hadde 

over 500 meldt seg inn frem (slutten av 2018) 

• Nesten 70% er kvinne 

• Alle aldersgrupper er godt representert med mange unge 

mennesker! 



KVANN – Kunnskap og Vern Av Nyttevekster i Norge 

Norwegian Seed Savers 

KVANN produserer en Høstkatalog og Årbok  

+++Frødyrkingshefte, rapporter, artikler, nettverk av åpne hager osv. 
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KVANNs mulige nytteplante-reservater 
INSPIRASJON: Lawrence Hills (HDRA, UK) foreslo for snart 40 år siden (1979) at man 

bør etablere “vegetable sanctuaries” over hele Europa for å ta vare på mangfoldet! 

Fredrik Christian Schübeler  

Professor Frederik Schübeler fra Botanisk Hage i Oslo 

er et av de viktigste personene i Norge gjennom tidene 

når det gjelder matsikkerhet. Han  avet nettverk 

frivillige forsøksstasjoner over hele landet for å teste ut 

nye mat og prydplanter….deriblant prestegårdshagene! 

KVANNs Schübeler hagenettverk? 

Væres Venner er den første! 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Fredrik_Christian_Sch%C3%BCbeler.jpg


KVANNS VERDENSHAGE PÅ VÆRES VENNER  
Inspirert av Ringves geografisk samling av bartrær hvor Ringvedammen representerer Nordpolen 

 



2017: Verdenshagen tar form 



2017 



Det er planlagt  ca 80 spiselige flerårige planter i Verdenshagen 



3. oktober 2017 KVANN treff i Trondheim, juni 2018 

15. oktober 2018 



Verdenshagen planter som allerede 

er på plass 



Verdenshagen planter som allerede 

er på plass 



Verdenshagen høsten 2018 

Vi trenger flere med på 

laget i 2019!!!! 



KVANNs Nyttevekstreservat 



Midlertidig bed for et mangfold av spiselige vekster: 

ca 125 forskjellige vekster, sommeren 2018 



KVANN / Norwegian Seed Savers kjøpte og plantet på Være våren 2018 følgende  

matvekster /skogshageplanter: 

 

Valnøtt Broadview*2, Bright Pit og Lotko 

Storhassel  4 sorter 

Tindved (hann og hunn planter) 

I tillegg ble det plantet følgende fra Stephens samling: 

Stikkelsbær, rips, solbær, Kinesisk Toon (Toona sinensis), Asimina (papaw), Prunus virginiana, 

svartrips, Sorbus spp (*4, rogn), goji, Aronia, bringebær, Malus spp. (*2 epler), 

Amelanchier (*3, med store bær), Rosa spp. (*3), Elaeagnus multiflora (*2) 

Matskog/Skogshage: Et godt sted for oss, insekter og fugl 



KVANNs hage ble utvidet i slutten av juli! 



Bondebønner (7 sorter), Quinoa “Stephe” og 10 gamle potetsorter 

Første avlingen var et mangfold av bondebønner: august 2018  Bondebønner falafel! 



Gamle Norske potet 



Et mangfold av bondebønner høstet på Være 



Tistlene tiltrekket pollinerende 

insekter. Marina jobber med 

oldemorshagen der fokus er på 

biologisk mangfold og gamle 

prydplanter 



Vi fikk selskap i høst når en utstilling laget av  

Irene DM and the Transformers ble flyttet  

fra byen til Være! 



Siste utvidelsen i midten av oktober: 

området ble senere dekket av høy! 



KVANN TRENGER FLERE FRIVILLIGE MEDHJELPERE  

TIL SESONGEN 2019 

 

Ta kontakt med Stephen  

 

Møt oss i KVANN hos Væres Venner søndagen 5. mai  

(vi skal besøke hagen under KVANNs årsmøtet helg 

 i Trondheim og Malvik 


