
PLANTEARVEN-prisen 2023

For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke norske plantegenetiske 
ressurser er PLANTEARVEN–prisen opprettet. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer 
bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge. Norsk genressurssenter 
koordinerer plantearven-prisen og har en jury som bistår i arbeidet. Juryen ledes av Kristin Børresen
(Graminor) og består av Ellen Johanne Svalheim (NIBIO), Mari Marstein (Gamle Hvam museum, nå 
pensjonert), Kari Clausen (Norges Vel) og Stephen Barstow (KVANN) - alle med svært god kjennskap til 
genressursarbeidet på planter i Norge.  

Hvem kan få prisen?

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig 
fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av bevaringsverdig, norsk plantemateriale. Ved 
bedømmelsen legges det vekt på innsats innen ett eller flere av disse områdene:

• Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling, vedlikehold og dokumentasjon av
samlinger.

• Aktiv bevaring gjennom vedvarende bruk av plantegenetisk mangfold, inkludert bruk av historisk
plantemateriale i nye sammenhenger.

• Aktiv innsats for å opprettholde eller restaurere verdifulle voksesteder in situ og/eller overvåke og ta
vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.

• Særlig viktig forskning og foredling av nye sorter gjennom bruk av norsk plantemateriale.
• Opplysnings- og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for bevaringsverdig plantemateriale

på en positiv måte.
• Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Foreslå kandidater:

Nominasjon av kandidater til prisen kan gjøres av alle. Flere personer kan også gå sammen om å foreslå en 
kandidat. Vennligst send ferdig utfylt nominasjonsskjema (og foto) til Norsk genressurssenter på epost: 
linn.nilsen@nibio.no innen fredag 2. juni, 2023. 

Årets pris deles ut i forbindelse med et seminar i Ringve botaniske hage 7. september 2023.

Prisen består av et unikt PLANTEARVEN-trykk av Ås-
kunsteren Otto Østenstad og et diplom. 
PLANTEARVEN-trykket er et nummerert grafisk trykk 
med et opplag på 50. Foto: M. Rasmussen, NIBIO



Skjema til nominasjon av kandidater til Plantearvenprisen 2023

Nominert kandidat (person eller organisasjon)
Navn:
Stilling/funksjon:
Organisasjon:

Kontaktinformasjon
Adresse:
Postnr:
Poststed:
E-postadresse:
Telefonnummer:

Avsender av nominasjon (kontakt)
Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Kjennskap til
nominerte:

Kort beskrivelse av nominerte person/organisasjon

Beskrivelsen må inneholde: Litt om nominertes bakgrunn og historie, samt nåværende funksjon og engasjement. 
(Max 250 ord)

NB! Husk å lagre dokumentet før  du fyller det inn.



Begrunnelse for nominasjonen

Tittel:
Begrunnelsen i én setning (Max. 15 ord)

Begrunnelse:

Begrunnelsen må inneholde en beskrivelse av innsatsen/arbeidet, inkludert relevante resultater.
 (Max. 1000 ord)

Vedlagt foto av kandidaten (person/organisasjon) og arbeidet 

Det må legges ved minst ett bilde, helst også av kandidaten. Alle innleverte bilder må kunne brukes av Norsk genressurssenter 
i forbindelse med PLANTEARVEN-prisen og helst være på minst 300 dpi. 

Bildettekst og fotokreditering
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