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Lokala klonarkiv

De lokala klonarkiven är en viktig del av Nationella 
genbanken. De är ansiktet ut mot allmänheten, här kan 
man se och läsa om de växter som bevaras. 

Varje klonarkiv visar upp växter från sin region. De har 
också en mycket viktig uppgift att vara en säkerhetskopia 
mot de växterna som bevaras i genbanken på Alnarp.

Idag har Nationella genbanken avtal med 23 trädgårdar 
som visar upp och berättar om köks- och 
prydnadsväxterna i genbanken, samt med 14 trädgårdar 
som bevarar drygt 300 mandatsorter för frukt.

Trädgårdarna är ofta i en historisk trädgårdsmiljö där 
växterna kommer till sin rätt. Som odlingsvärdar för de 
lokala klonarkiven fungerar museer, botaniska trädgårdar, 
trädgårdsskolor och kommunala anläggningar.



Bokpublikationer
Boken tar upp 75 mandatsorter som odlas och bevaras i 
de lokala klonarkiven. Bland de porträtterade sorterna 
finns svenska lokalsorter, sorter framtagna av svensk 
växtförädling och utländska sorter med svensk 
odlingstradition. 

Nästa år lanseras böcker och skrifter om pelargoner, 
rosor, popplar, jordgubbar (och kanske lite till…)

Instagram - Följ oss!
instagram.com/nationellagenbanken

JUBILEUM!
20 + 5 ÅR



Programmet för odlad mångfald, Pom 20 år

Programmet omfattar alla sorters 
verksamheter som har med den odlade
mångfalden att göra. Under de 20 år som 
gått sedan Pom startade har
olika delar fått olika fokus.

Under mer än tio år inventerades hela 
landet och växter samlades in
från en rad olika växtgrupper. 

Av de inventerade växterna valdes runt 
2300 sorter/accessioner ett antal ut som 
bevaras i Nationella genbanken som 
invigdes 15 juni 2016.



Varumärket Grönt Kulturarv

• Lansera och saluföra växtmaterial 
som samlats in genom Programmet 
för odlad mångfald

• Hög försäljningspotential 

• Ca 100 olika växter märks idag 



Svensk kulturväxtdatabas - SKUD

• Huvudman för SKUD är SLU, 
Programmet för odlad mångfald

• Uppdaterad databas, nya versionen 
lanserades 10 december 2020


