På vegne av Nettverk for gartnere i historiske anlegg, ønsker

velkommen til seminar!

Program

19. og 20. april 2018, Lade i Trondheim

Dag 1: Lystgårdene på Lade.

(Adresse for dagen: Ringve botaniske hage (RBH), Lade Allé 58)
Første dag av seminaret fokuserer vi på hager og parkanlegg i det historiske lystgårdslandskapet på
Ladehalvøya.
Fra kl. 08.30: Registrering med kaffe. Foregår i
driftsbygningen til Ringve botaniske hage, og
dette er basen for dagens aktiviteter. Plass til
å sette fra seg bagasje og annet.
Kl. 08.50
Velkomst og presentasjon av seminaret,
deltakerne og de ulike nettverkene som deltar.
Kl. 09. 10

10. min. spasertur til Lade gård

Kl. 09.20
På Lade gård får vi en presentasjon av gårdens
hageanlegg fra Grønt Vedlikehold AS, som har
ansvaret for skjøtsel og drift.
Lades lystgårder og landskap i historisk perspektiv
presenteres av lokal historiker.
Kl. 10.20

20. min. spasertur til Ringve

Kl. 10.40
Tilbake på Ringve ser vi på Renessansehagen.
Vibekke Vange forteller om boken Horticultura
(1694), forfatter Christian Gartner, og om
hvordan boken danner bakgrunn for anlegget.
Stefan Patrick Nilsen tar for seg anlegget,
skjøtsel, problemstillinger, vurderinger og
løsninger knyttet til drift. Vi ser også på
elementer og metoder fra den aktuelle
tidsepoken. Diskusjon og innlegg fra gruppen.
Kl. 11.30
Østmarka sykeshus ligger i nær tilknytning til
Ringve og Ringvebukta. Siv Nilsen Gilde
presenterer anlegget og gir oss innblikk i historie,
bruk og skjøtsel fra parkanlegget der.
Kl. 12.00
Enkel lunsj i driftsbygningen til Ringve botaniske
hage.
Kl. 12.45 15 min. spasertur til Leangen

Kl. 13.00
Omvisning på Leangen gård.
Den neste lystgården vi besøker er Leangen gård.
Anlegget ble fredet i 1923. Trondheim
bydrift gir oss omvisning i hageanlegget. Vi
fokuserer også her på historie, utforming og
dagens skjøtsel.
Kl. 13.45

15 min. spasertur til Ringve

Kl. 14.00
Forfriskninger i driftsbygningen til Ringve
botaniske hage.
Kl. 14.30
Ringve gård i et historisk perspektiv med
hovedvekt på landskapsparken med det
nordeuropeiske beitelandskapet som forbilde.
Anlagt på 1850 tallet med store trær, slyngende
stier, underbeplantninger og prydbed.
Ringve botaniske hage har ansvaret for
hageanlegget, og i denne økten dukker vi ned i
historien, utforming, elementer, skjøtsel,
problemstillinger mm. Innspill og diskusjon
ønskes velkommen.
Kl. 16.00
Kollektiv transport til byen for dem som vil det
kl. 16.16 fra Inngang nord i Ringve botaniske
hage (kart m/holdeplasser og busstider kommer)
For dem som ønsker å bli i området fram til
middag, kan vi selvfølgelig være behjelpelig med
det, bare ta kontakt.
Kl. 19.00
Vi samler oss for sosial hygge i historiske
omgivelser og avslutter dagen med en 3-retters
Herregårdsmeny på Louiselyst Gård.

Dag 2: Anlegg, jord, kompost og vekstmedier generelt
(Adresse for dagen: Ringve Musikkmuseum, Lade Allé 60)

Kl. 09.00
Oppbygning av anlegg i Tromsø arktisk-alpine
botaniske hage
Kl. 10.00
Plantesystemet i RBH. Presentasjon av et
omfattende anlegg, nå under omlegging i
henhold til ny systematikk. Vi ser på utforming,
grunnforhold, jord, oppbygning, problemstillinger
og løsninger. Gartner Steinar Gagnås tar oss inn i
Plantesystemets verden. Diskusjon og innlegg fra
gruppen.
Kl. 11.00
Jord og vekstmedier:
Vi presenterer noen ulike produkter og åpner for
diskusjon og innlegg rundt valg og bruk av
vekstmedier til produksjon og anlegg.
Kl. 11.30
Ugressbekjempelse uten bruk av
plantevernmidler. Er håndluking eneste
alternativ?
Demonstrasjon av ugressbekjempelse med Heat
Weed fra LOG.

Merk at det kan komme endringer i programmet

Kl. 12:00
Lunsj på Ringve Musikkmuseum
Kl. 13.00
Britta From fra Vea - Norges grønne fagskole,
foredrag om kompost i et historisk perspektiv.
Kl. 14.00
Kompostering i Ringve botaniske hage.
Anleggsgartner Bård Jensen Skavlan og gartner
Stefan Patrick Nilsen presenterer et prosjekt som
tar for seg kompostering i stor skala i hagen.
Innledende presentasjon i plenum. Deretter
presentasjon av den praktiske komposteringen
ute i hagen inkludert erfaringer, problemstillinger
og våre sluttprodukter. Diskusjon og innlegg fra
gruppen
Kl. 15.30
Avslutning med evaluering av seminaret og
tanker rundt framtidige fellesarrangementer.

Praktiske opplysninger
Tema for første dag er Lystgårdene på Lade, den andre dagen tar vi for oss Anlegg, jord, kompost og
vekstmedier generelt. (Se program)
Påmelding/Seminaravgift: Vi har satt et tak på 45 deltagere, så her er det førstemann til mølla-prinsippet
som gjelder. Vi setter stor pris på tilbakemelding så snart du/dere vet om deltakelse er aktuelt. Bindende
påmelding ved innbetaling av seminaravgift.
Seminaravgift på kr. 1000,- innbetales til konto 2801 49 20538, "Seminar Ringve" innen mandag 9. april.
Merk innbetalingen med ditt navn og send en e-post til reidun.mork@ntnu.no hvor du oppgir navn,
bedrift, mailadresse. Skriv også hvilken meny du ønsker på middagen 19.4, og eventuelle mathensyn.
Fellesmiddag 19. april Kl. 19.00: Første kveld er det duket for tre-retters herregårdsmiddag på Louiselyst
Gård. Se meny på siste side.
Seminaret dekker en del av middagen. Egenandelen blir kr 475,-. Den enkelte står for drikke til maten.
Overnattingsmuligheter:
Trondheim har et godt utvalg av hoteller og overnatting.
Noen tips kan være:
 Nidaros Pilgrimsgård, som ligger i tilknytning til Nidelven og Nidarosdomen.
 Scandic Nidelven, som reklamerer med Norges beste frokost
 Trondheim Vandrerhjem – et rimeligere alternativ utenfor sentrum
 Scandic Bakklandet – ved inngangen til Trondheims «Gamleby»
Transport:
• Flybuss fra Værnes kommer og går fra Trondheim sentrum. Nærmeste stopp til Ringve blir
Strindheim (Sirkus Shopping) ca 20 minutter gåtid til Ringve.
• Trondheim sentralstasjon ligger i umiddelbar nærhet til sentrum.
• Fra sentrum til Ringve kan den spreke spasere på egne ben, regn da med 40 min gåtid.
• Buss nr 3 og 4 går fra sentrum til Ringve. Bussbillett kan kjøpes hos ATB via SMS, Mobilapp,
automat eller kontant på buss.
• Taxi fra sentrum til Ringve vil ligge på ca. kr. 200-250,- (Trøndertaxi: Mobilapp eller tlf. 07373)
Kontaktperson på Ringve er Reidun Mork tlf: 45 45 75 57 eller Stefan Patrick Nilsen tlf: 416 38 652

Herregårdsmenyen fra Louiselyst Gård

Meny 1

Meny 2

Forrett

Forrett

Kjøpmann Owesens favoritt

Hvit asparges, chorizopølse og serranoskinke

Butterdeigterte fylt med strimlet røkt ørret,

Rødløk, balsamico og husets toast

krepsehaler og avokado, toppes med urterømme

Allergener: Gluten, paprika og hvitløk

Allergener: Gluten, skalldyr og laktose

Hovedrett

Hovedrett

Johan Wingaard Finnes Reinsdyrfilet

Stekt torskeloins på "Ballysjångens" vis

Helstekt Reinsdyrfilet

Pannestekt, saftig fiskestykke

Skogsopp, ristede kastanjer

Servert med karamellisert blomkål og bacon

Honningglasert eple og gulrøtter

Grønn squash, sukkererter og gulrøtter

Mandelpotet puré og viltsaus

Amandine poteter og rømmesaus

Allergener: Sopp, laktose

Allergener: Fisk, laktose

Dessert

Dessert

Bally Shannons Karamellpudding

Bally Shannons Karamellpudding

med cognackrem og karamellsaus

med cognackrem og karamellsaus

Allergener: Egg, laktose

Allergener: Egg, laktose

