
 

KVANNs Nettverk 

Genressurssenteret og Nordgen har gjort tilgjengelig frø og 

plantemateriale av over 300 norske nytteplanter. Medlemmene får 

både Høstkatalogen (oktober) og Årbok (februar) med opptil flere 

hundre tilbud på plantearven nyttevekster (grønnsaker, urter, 

virusrensete potet, sjalottløk, rabarbra, bær, podekvister av gamle 

frukttrær, stauder, uvanlige grønnsaker og andre nyttevekster)  

KVANN samarbeider også med flere organisasjoner i Norge om å 

fremme plantemangfoldet og inviterer fra tid til annen til seminarer og 

kurs.  

KVANN sine medlemmer inviterer likeens til åpne hager noen dager i 

året eller driver besøkshager. 

KVANN har et omfattende nettverk i utlandet hvor det kan nevnes 

Skandinaviske søsterorganisasjoner som Sesam i Sverige og 

Frøsamlerne i Danmark 

• www.foreningensesam.se 

• www.froesamlerne.dk 

Andre utenlandske liknende foreninger fra Europa er for eksempel 

Arche Noah fra Østerrike og Heritage Seed Library fra UK 

• www.arche-noah.at 

• www.gardenorganic.org.uk 

www.kvann.org  

KVANN arrangerer også kurs i frøsamling og andre spennende tema! 

Kursene annonseres gjennom våre Facebook sidene. 

www.facebook.com/groups/norwegianseedsavers 

www.facebook.com/groups/planteklubben  

Kontakt: post@norwegianseedsavers.no 
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Kvann (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) er et nettverk av interesserte 

dyrkere som deltar aktivt for å ta vare på gamle nytteplanter som ellers står i fare for 

å bli borte. KVANN jobber for et økt plantemangfold i norske hager! Dette er en 

videreføring av Planteklubbene for grønnsaker, urter, potet, roser, stauder og bær 

(2005-2017). 

www.kvann.org 

 

 



Om KVANN 

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) er en 

interesseorganisasjon til fremme av plantemangfold. Foreningen skal 

virke over hele landet. Foreningens virke skal være basert på frivillig, og 

i hovedsak ubetalt innsats.  
Foreningen: 

• har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til privat hobby avl 

i Norge. 

• Tilbyr også bedriftsmedlemskap 

• skal fremme deling av sunt og sortsekte formeringsmateriale mellom 

medlemmene, samt kunnskapsdeling og generelt samarbeide om nytteplanter. 

• tar mål av seg til å være en sentral grasrotsorganisasjon for bevaring av 

plantegenetisk materiale med Norden som hovedfokus. 

• samarbeider med Norsk genressurssenter, og skal være dennes primære 

kontakt til private hobbybrukere av det bevarte norske mangfold av 

nytteplanter. 

• fremmer bruk av plantemangfold som ikke er kommersielt tilgjengelig. Deling 

av materiale tar hensyn til rettigheter og forpliktelser i henhold til norsk 

regelverk. 

• fremmer den internasjonale plantetraktats formål om sikker bevaring, 

bærekraftig bruk og rettferdig nyttedeling av plantemangfold på privat nivå. 

• kan drive prosjekter som fremmer foreningens mål. Nytt mangfold og ny viten 

som måtte fremkomme under foreningens virke, skal sikres bevart gjennom 

samarbeide med Norsk genressurssenter. 

• mottar, formerer og fordeler plantemateriale fra de norske klonarkivene 

mellom foreningens medlemmer. Ved deling av materiale sikres en høy 

plantehelse og at plantenes identitet bevares. Deling skjer maksimalt et 

nærmere angitt antall ganger, eller et nærmere angitt antall år etter mottakelse 

av sunt, sortsekte formeringsmateriale.  

• inngår en fast langsiktig avtale med Norsk genressurssenter om aktiviteter og 

virkemåter. Avtalen omfatter tilgang til bevart plantemateriale. 

Foreningen forplikter seg til å registrere formering, spredning og bruk av bevart 

plantemangfold gjennom plantelister, som rapporteres til Norsk genressurssenter 

minimum en gang i året 

   

 
Vossakvann 

 
Svartpotet fra Vegårshei 

 
Gamle norske jordbær 

 
Håkonseple 

 
Tradisjonshagen i Tromsø: spennende 

stauder fra Nord Norge 
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Brannlilje fra Gamlemorshage på 

Ringve i Trondheim 

  

 

 


