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Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder har et tilbud 
for de fleste. Inne på naturmuseet er det små utsnitt fra norsk natur 
med typiske planter og dyr. Det er bergarter og mineraler, både 
vanlige og spesielle og vakre. Nyeste tilskudd er en lokal sølvklump. 
Årets temautstilling er «Plast – på godt og vondt», om marin 
forsøpling. 

I botanisk hage er det mer enn 2000 plantearter, merket med navn. 
Mange presenteres under ulike temaer. Vi har blant annet en egen 
klosterhage og tusenårshage, fjellhage, historiske og moderne roser, 
sørlandsroser, gamle georginesorter, stauder, peoner, rododendron 
og en bartresamling. Med inngang fra museet har vi en av Norges 
største samlinger av sukkulenter/kaktus.

Mange bruker botanisk hage til avslapping, piknik, leking på en 
av lekeplassene, hilse på hønene eller en tur i joggeløypa. Museet 
har en liten kafé og en museumsbutikk, som følger museets 
åpningstider.



SOMMERAKTIVITETER
MANDAG -FREDAG  25. JUNI – 10. AUGUST: 
kl. 11:00 - 13:00 – Verksted for barn
kl. 13:00 – Omvisning i «Plast – på godt og vondt» på norsk et. 
engelsk
kl. 14:00 - 17:00 – verksted for barn 
Materialkostnader 20,- per person. 

ROSENS DAG
TORSDAG 5. JULI, KL. 18:00 
Omvisninger i rosehagene
Ta med din vakreste rose og bli med i kåringen av publikums favoritt. 
Plantesalg, råd og tips. Samarbeid med Agder Roseforum.

OMVISNING I BOTANISK HAGE
TORSDAG 5. JULI, KL. 13:00
TORSDAG 12. JULI, KL. 13:00 
TORSDAG 19. JULI, KL. 13:00

FLAGGERMUSTUR
FREDAG 24. AUGUST, KL. 22:00
Har du aldri sett eller hørt flaggermus? Da er det kanskje på tide? 
Passer også for litt større barn. Du kan gjerne ta med egen lykt.
Start fra parkeringa ved Søgne Gamle Prestegård. Turen tar ca. 1,5 
time

PROGRAM



ÅPNINGSTIDER 
15. juni-20. august
Alle dager, kl. 11:00 - 17:00

21. august-14. juni
Tirsdag-fredag, kl. 10:00 - 15:00
Søndag, kl. 12:00 - 16:00
Mandag og lørdag, stengt

Botanisk hage er alltid åpen.

BILLETTER
0 – 18: Gratis
Student: Gratis
Voksen: 80-,

BESØKSADRESSE 
Gimleveien 23, Kristiansand
Tlf. 38 05 86 20
www.naturmuseum.no og på Facebook


