Ända sedan slutet av 1600-talet har det funnits en
universitetsträdgård i Lund. Till en början låg trädgården i
Lundagård och användes för undervisning i medicin.
På 1860-talet flyttades den till dess nuvarande plats vid
Östra Vallgatan under ledning av botanisten Jacob Georg
Agardh. Hans utformning av trädgården finns kvar än idag.
Botaniska trädgården bedriver en bred verksamhet inom
områdena botanik, trädgård och miljö. I dag odlas drygt
7 000 arter på åtta hektar. Det är en av Sveriges mest
välbesökta trädgårdar och den fungerar som en kunskaps
källa, inte bara för universitetet utan också för skolor,
myndigheter och allmänhet.

Fri entré till trädgården och växthusen.

I växthusens nio avdelningar med olika klimat visas växter
från hela världen.
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ÖPPETTIDER
Trädgården är öppen dagligen klockan 06:00  –20:00.
Växthusen är öppna för besök dagligen klockan 11:00  –15:00.
Här finns även Butik Botan. För öppettider se botan.lu.se.
HITTA HIT
Botaniska trädgården är belägen i Lunds centrum, 800 meter
öster om centralstationen. Närmsta busshållplats är Sölve
gatan. Linje 1 går dit från Lunds centralstation.

Botaniska trädgården
PROGRAM OCH INFORMATION 2021

KONTAKT
E-post: botan@botan.lu.se
Telefon, vardagar klockan 09:00  –15:00: 046  -222 73 20
www.botan.lu.se

Växthusen

tropiskt klimat

Svanenmärkt trycksak, 3041 0903

Allmän information

Tryckt av Media-Tryck, Lund 2021
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Här hittar du exotiska växter som kakao, banan, bröd
frukt och 150-åriga kottepalmer från tropikerna, samt
suckulenter från öknen. I Medelhavshuset finns olivträd,
citrus, papyrus och köttätande växter. Se våra spännande
samlingar av orkidéer och ormbunkar. I orangerierna finns
nakenfröiga växter, palmer och äldre krukväxter.

Besöksadress:
Botaniska trädgården, Lunds universitet
Östra Vallgatan 20
223 61 Lund
STÖD BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Vi behöver dig! Sätt in din gåva på Bankgiro: 5051-  4728.
Märk din gåva med ”Botan”.
Du kan även skänka pengar genom att swisha valfritt belopp
till nummer 123 693 6249 märkt ”gåva till botan”.

Så arbetar vi för miljön
Sedan 1990-talet har Botaniska trädgården varit helt giftfri.
Inga bekämpningsmedel används och allt växtmaterial
komposteras och återanvänds i planteringarna.
Tack vare det miljövänliga arbetet har trädgården ett rikt
insekts- och djurliv. För att ytterligare gynna den biologiska
mångfalden har vi insektshotell, holkar för fladdermöss och
fåglar, och kvarlämnad död ved runt om i trädgården.

LUNDS UNIVERSITET
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
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21. Mammutträd, Sequoiadendron giganteum, och kinesisk
sekvoja, Metasequoia glyptostroboides.
20. Näsduksträd, Davidia involucrata.
19. Katalpa, Catalpa bignonioides.
18. Äkta kastanj, Castanea sativa.
17. Katsura, Cercidiphyllum japonicum.
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16. Tulpanträd, Liriodendron tulipifera, och magnolior,
Magnolia.
15. Sumpcypress, Taxodium distichum.
14. Judasträd, Cercis siliquastrum.
13. Ginkgo. Ginkgo biloba. Det största och äldsta ginkgoträdet i Sverige.
I TRÄDGÅRDEN VÄXER MÅNGA GAMLA OCH
SEVÄRDA TRÄD, TILL EXEMPEL:
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12. Skånes stenar, en samling bergarter från Skåne.
11. Prydnadsväxter. Ettåriga och fleråriga växter.
10. Systematiska kvarteret. Här är växterna placerade efter
inbördes släktskap. Enhjärtbladiga växter i västra delen
och tvåhjärtbladiga i östra delen.
9. Nyttoväxter. Grönsaker, sädesslag och äldre köksväxter.
8. Krydd- och medicinalträdgård. Här växer vardagliga
kryddor och trolldomsväxter sida vid sida.
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7. Stenpartiet. Växter från världens bergsområden, många är
vackert vårblommande.
6. Gamla Botaniska laboratoriet.
5. Gamla Botaniska museet.
4. Kafé Botan, öppet under sommarsäsongen.
3. Toalett.
2. Växthusen (öppet alla dagar klockan 11–15) och butik.
1. Agardhianum: kontor och information.

Karta över trädgården
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Lunchvisningar

Senior i Botan

Barn i Botan

Första onsdagen i varje månad, klockan 12:15–13:00,
kan du gå på en guidad visning i Botaniska trädgården.
En av våra botaniker berättar mer om växterna med
utgångspunkt i ett tema. Pris 60 kronor. Biljett köper du i
vår butik samma dag som visningen.

För dig som är 65 år eller äldre. Andra onsdagen i varje
månad, klockan 11:15–12:00, kan du gå på en guidad visning
eller föreläsning med en av våra botaniker. Kostnad 40 kr,
biljett köper du i vår butik samma dag som visningen.
För mer info gå in på botan.lu.se

Skolor kan boka lektioner med trädgårdens pedagog.
Läs mer om vårt skolprogram på botan.lu.se. Under
skolloven kan barn delta i olika aktiviteter eller få guidade
turer. Anmälan till sommarkonstskolan sker i april.

Botaniska trädgårdens program 2021
Februari

Juni

Oktober

22–24

2

6

Sportlov: Aktiviteter för barn

Lunchvisning: Primörer

Lunchvisning: Höstens färger

9

13

Seniorvisning: Primörer

Seniorvisning: Höstens färger

21–24

20

Sommarkonstskola – i samarbete med Skissernas museum

Barnvagnsvisning

Mars
3
Lunchvisning: Hur långt har våren kommit?

10
Seniorvisning: Sådd

Augusti

November

29–31

4

1–3

Påsklov: Aktiviteter för barn

Lunchvisning: Pollinatörer

Höstlov: Aktiviteter för barn

11

3

Seniorvisning: Pollinatörer

Lunchvisning: Kompostering

18

10

Barnvagnsvisning

Seniorvisning: Kompostering

April
7
Lunchvisning: Lökar och knölar

14
Seniorvisning: Lökar och knölar

September

21

1

Barnvagnsvisning

Lunchvisning: Tid för skörd

Maj
5
Lunchvisning: Träd från Kina

3–5
Orkidéfest

4
Växtmarknad

8
12

Seniorvisning: Tid för skörd

Seniorvisning: Odla mat i kruka

15

19

Barnvagnsvisning

Barnvagnsvisning

18

29–30

Kulturnatten: Aktiviteter för vuxna och barn

Våryra: Växtmarknad och växtbytardag

24

29 maj–17 sep

Förskolans dag. Aktiviteter för förskolor

Sommarutställning – Världen blir vad vi äter

28
Skyltsöndag: Öppet i butiken, invigning av Vinterutställning
”Fantastiska frön – en utställning om överlevnad”

December
28 dec–31 jan
Utställning: Fantastiska frön

1
Lunchvisning: Fantastiska frön

8
Seniorvisning: Fantastiska frön

Botaniska trädgården följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer och därför kan programpunkter
komma att ändras. För aktuell status gå in på
www.botan.lu.se/kalendarium.

