Utställning om odlad mångfald/vårt levande kulturarv
Utställningen består av 15 postrar i
storleken 90x70 cm med bilder och
text samt 5-9 postrar i storlek
70x50 cm med bilder. Postrarna är
indelade i 6 delar; Sorter med
historia, Historisk bakgrund, Bevara
för att använda, Fröförökning,
Grönt kulturarv® och POM. En viss
anpassning kan ske efter lokal.
Postrarna är inramade med glas
vilket gör transporten känslig. Om
den som hyr själva kan transportera
på ett hållbart sätt är detta
tänkbart, annars transporteras den mot en restidskostnad på 350 kr/tim plus moms samt för
eventuell övernattning.
Hyran är 8 000 kr plus moms första veckan därefter 500 kr per vecka. En viss hjälp med upphängning
ges. Utställningen kan eventuellt utökas med fröutställning, sortbeskrivningar och böcker.
Kontakta Agneta Börjeson, Röttle natur och kultur
070-572 66 77
rottlenaturkultur@gmail.com
Sorter med historia
2-4 postrar. En beskriver i allmänna ordalag om sorter med historia. Tre är sortpresentationer som
delvis kan anpassas efter den ort där utställningen visas.
Historisk bakgrund
4 postrar; Trädgårdsodling före 1850, Trädgårdsodling 1850-1900, Trädgårdsodling efter 1900 samt
Åkerbruket. Dessa postrar sätter, mycket övergripande, sorterna i ett historiskt sammanhang.
Bevara för att använda
1 poster som ger en ingång i att bevara för att använda. Denna poster kan placeras tillsammans med
Fröförökning, Grönt kulturarv® eller POM.
Fröförökning
3 postrar. En beskriver fröodling för utsäde, de två andra tar upp hur långt vi kommit med
användning genom exemplen ’Rättvik’ gråärt och ’Säfstaholm’ vitkål.
Grönt kulturarv®
5-9 postrar. Visar bilder 50X70 cm med sorter som idag kan märkas med Grönt kulturarv® samt en
textposter som beskriver vad Grönt kulturarv® innebär. Antalet kan anpassas efter behov. Önskemål
om lokala sorter kan diskuteras.
POM
3 postrar. En tar upp vad Programmet för odlad mångfald är, de andra två beskriver genbankerna;
NordGen Växter och Nationella genbanken för vegetativt förökat material.

