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Forskning

En av trädgårdens uppgifter är att tillhandahålla 

växtmaterial och odlingsbetingelser för forskning vid 

universitetet. Många av trädgårdens växter har samlats in 

under expeditioner runt om i världen och är mycket 

ovanliga i odling. De används av forskare för bland annat 

DNA-studier. 

Folkbildning och undervisning

Botaniska trädgården används i undervisningen både på 

grundskolenivå och på universitetet. Hit kommer 

studenter för att lära sig mer om botanik, farmakologi, 

ekologi, evolution och kulturväxter. Samlingarna fungerar 

som ett levande museum med mer än 7 000 arter från 

hela världen, olika växtmiljöer och alla delar av växtriket. 

Bevarande

I trädgården odlas också utrotningshotade växter, bland 

annat hittar du här en unik samling av vilda saintpaulior 

och ett sortiment av ovanliga kulturväxter. De botaniska 

trädgårdarna har en viktig funktion att fylla när det gäller 

att bevara och skapa förståelse för den biologiska 

mångfalden.

Inspiration

Trädgården präglas av 350 års mode från 1600-talets 

trädgårdsterrasser och 1700-talets barockträdgård till 

senare tiders vindlande stigar bland träd och buskar. 

Hemmaodlaren kan hämta inspiration till såväl växtval 

som sin trädgårds utformning i rabatter, sten- och 

torvpartier.

Rekreation och turism

Inom trädgårdens programverksamhet ordnas visningar 

för små och stora, konstutställningar och andra evene-

mang. Du kan också ströva omkring på egen hand och 

njuta av blomsterprakten eller varför inte komma hit 

bara för att läsa tidningen, fika eller sola.

Information

www.botan.uu.se

Information och bokningar:

tel 018-471 28 38, bokning@botan.uu.se

Botaniska frågor: botanical.garden@botan.uu.se

Adress: Villavägen 8, 752 36 Uppsala

Öppettider

Trädgården, Orangeriet och Tropiska växthuset är öppna 

året runt. Se www.botan.uu.se eller årets tryckta 

program för aktuella öppettider och priser.

Odlingsförhållanden 

Odlingszon: 3

Läge: 59°51.5’ n. lat. 17°37,5’ ö. long.

Minimitemperatur: -30,3°C

Maximitemperatur: 37,4°C

Medelnederbörd: 550 mm/år 

Storlek: 10 ha

Statligt byggnadsminne

Barockträdgården och Linneanum med orangeriet är 

statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av 

Statens fastighetsverk.

Uppsala linneanska trädgårdar

Botaniska trädgården utgör tillsammans med Linnés 

Hammarby och Linnéträdgården de linneanska 

trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet 

med bidrag från Uppsala kommun.

Botaniska
   trädgården
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1.  Kastanjer
2.  Lönnar
3.  Rudbeckskvarteret
4.  Äldre perenner
5.  Taklöksrundel
6.  Petterssons stenparti från ca 1870
7.  Pionkvarteret
8.  Roskvarteret
9.  Rudbecks mur, skuggväxter
10.  Schersmin, benved
11.  Spirea, havtorn, pimpernöt, deutzia
12.  Pinetum, barrväxter
13.  Buskrosor, ek
14.  Olvon, berberis, kornell, körsbär och hägg
15.  Vedartade ärtväxter
16.  Trollhassel, hassel
17.  Hagtorn
18. Try
19.  Damm med röd näckros.
20.  Ask

21.  Syrener, fläder
22.  Björkar, bok, hassel, avenbok
23.  Rönnar och oxlar
24.  Popplar, valnötsträd, almar
25.  Torvpartiväxter
26.  Perennplanteringar
27.  Kryddgård
28.  Vattenväxter
29.  Skandinaviskt fjällparti
30.  Blomväxternas släktträd, växtsystematisk plantering
31.  Skolträdgård och sommarblommor
32.  Undervisningsrabatter
33.  Torrmarksväxter och stäppväxter
34.  Träd från Europa, Nordamerika och Asien
35.  Nyttoväxter 
36.  Stenpartiväxter 
37.  Oasien, växter från östra Asien
38.  Kinesiska buskar ur Harry Smiths samling
39.  Magnolior

Botaniska trädgården i Uppsala 
är Sveriges äldsta botaniska 
trädgård. I 350 år har vi förenat 
botanik och hortikultur till en 
skön och lärorik blandning. 

Historia

Den första botaniska trädgården, idag kallad Linnéträd-

gården, anlades 1655 och låg på Svartbäcksgatan i 

Uppsala. Där verkade storheter som Olof Rudbeck d.ä. 

och Carl von Linné. Mot slutet av 1700-talet behövde 

trädgården flytta och 1787 beslöt Gustav III att donera 

Uppsala slotts trädgård till universitetet att användas som 

ny botanisk trädgård. 

Linneanum

År 1807, till 100-årsminnet av Linnés födelse, stod 

Linneanum klart för invigning. Byggnaden är ett äre-

minne över Linné och rymmer orangeriet och den prakt-

fulla Linnésalen. Orangeriet är ett av de få i Sverige som 

fortfarande används till sitt ursprungliga ändamål. Där 

finns Linnés lagerträd och andra orangeriväxter samt en 

stor kaktussamling. På sommaren används de praktfulla 

salarna till utställningar och fester.

Gamla trädgården

Genom Botaniska trädgården löper Norbyvägen som delar 

in den i en äldre och en yngre del. Gamla trädgården 

består till stor del av slottsträdgården, anlagd i barock stil 

efter Carl Hårlemans plan från 1744. Raka gångar, väl-

ansade rabatter och klippta häckar möter besökaren. För 

den nyfikne finns mycket att upptäcka innanför de 

strama häckarna, exempelvis ros- och pionsamlingarna.

I den gamla delen av trädgården finns också omfattande 

samlingar av träd och buskar. På våren fylls gräsmattor 

och blomsterlister av blommande lök- och knölväxter.

Nya trädgården

På södra sidan av Norbyvägen har trädgården en moder-

nare prägel. Den är ett populärt besöksmål under hela 

växtsäsongen med blommande magnolior, köksträdgård, 

perennplanteringar och arboretum. I Blomväxternas 

släktträd illustreras växternas släktskap enligt de senaste 

forskningsrönen. Bland stora stenblock odlas fjällväxter.  

I hjärtat av nya trädgården ligger det tropiska växthuset. 

Där samsas kulturväxter från jordens varmare områden 

med växter från regnskog och öken. Ljuset flödar över 

planteringar och gångstråk och får växthuset att lysa som 

en grön juvel även vintertid.

Dag Hammar  skjölds väg
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Villavägen

Linneanum med orangeriet och Linnésalen

Tropiska växthuset 

Café Victoria, sommarcafé

Trädgårdskontor 
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