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Miljöoptimerad Banskötsel  
Vad är det? 
 Banan sköts utan kemiska bekämpningsmedel  
 Ett numera nordiskt nätverk bildades 2002. 
 Medlemmarna får inte eller vill inte använda 

bekämpningsmedel 
 Möten 2 gånger årligen. Telefon & mailkontakt i 

övrigt 
 Minnesanteckningar finns på 

www.golf.se/sgf/miljö/golfanläggningen 
 

http://www.golf.se/sgf/miljö/golfanläggningen�


 Miljöoptimerad banskötsel - grundsyn  

 Istället för att ensidigt använda 
bekämpningsmedel försöker gruppen med 
olika skötselåtgärder stärka gräsets 
egenförsvar mot olika typer av 
skadegörare – ett ”annorlunda” tankesätt 
där gräsplantan sätts i centrum – dock inte 
till priset av sämre spelbarhet 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Grundförutsättningar för att lyckas 

 
 Torra greenytor ett grundkrav 
 Rätt utformade – god ytdränering  
 Optimerat ljus och luftinsläpp  
 Rätt uppbyggd – sandbaserad,  

väldränerad – USGA rekommendationer? 
 



 



Samtliga äldre jordgreener  nu ombyggda 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener 

 Val av gräsart 
Poa, Ven eller Svingeldominerat? 

 Rödsvingel – mindre svampangrepp och 
mindre resurskrävande 
 
 Hjälpså ofta – särskilt aug-sep 

 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener 
 Övervintring ännu en grundförutsättning 
 Invintringen – vintertäckning - vårtäckning  

 
 Optimering av gödsel och bevattning 
 Generellt en minskning av båda 
 Särskilt rödsvingel där mycket små mängder skall försämra 

förutsättningarna för Poa Annua.  
 Gödsla ofta med små mängder –men framför allt efter behov 
 En del mikronäringsämne håller nere svampförekomsten 

– Järnsulfat, kaliumkarbonat, Svavelblomma 
 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener 

 Avdaggning  
 Missgynnar skadesvampar 
 Gräset gynnas om man klipper torrt 
 Särskilt viktig aug-okt 
 Biostimulanter – liten eller ingen effekt 
 Biologiska bekämpningsmedel? 

 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener 
 3 skötselåtgärder som påverkar både 

gräs och spelbarhet positivt 
 Singelklippning 

 
 Vältning 

 
 Alltid vassa knivar 

 

 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener - klippning 
 Klipphöjden av avgörande betydelse 
 Extremt korta (< 3 mm) ger stora problem 
 Singelklipp – fördelar 
 Vältar vid klippning. Jämnare yta –kan höja 

klipphöjden – bibehåller bollrull 
 Motion - hälsovård 
 Banskötaren kommer ”närmre” gräset 
 Använd alltid välslipade och rätt inställda 

klippaggregat 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Knivskärpans betydelse 

 Slöa och dåligt inställda knivar ger: 
 Högre närings och vattenbehov 
 Mer svampskador 
 Minskad rotutveckling 
 Sämre jämnhet på greenerna och kortare 

bollrull 
 Ojämnheter och skalperingar 
 (Stephen Bernhard,  Bernhard & Co Ltd GCSAA Seminars 

San Diego 2004) 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener  
 Välta som ersättning för klippning – 

Fördelar: 
 Snabbare greener utan att klippa kortare 
 Spar tid & klippaggregat 
 Skonar gräset 
 Mindre svamp & mossa 
 ”Jag vältar var dag och klipper när jag 

behöver” myntat av en i gruppen 
 

 



Ytlutftning – Filtbearbetning 
 Hålpipelufta  
 Djupvertikalskär 

(Scarification) 
 Tag analyser på mullhalt 
 De översta 5 cm max 3% 

mullhalt. Mer än 5% problem. 
Andelen makroporer blir för liten.   
(Prof Keith J. Karnok univ. Georgia) 

 Hur mycket skall bearbetas?  
– tumregel 20% av ytan/år vid 
jämviktsläge 
(Hartwiger & Obrien USGA Green section record jul/aug 
2001) 

 När? Sen vår – tidig höst – 
När det är bäst rottillväxt 

 Efterföljande kraftig 
dressning absolut nödvändig 
för att skapa/bibehålla 
makroporer. (Prof Keith Karnok Univ. Of 
Georgia) 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener - dressning 
 Mycket viktigt att dressa ofta –ren sand 
 Ger en torrare, snabbare och jämnare spelyta 
 Skyddar gräsets rothalsar 
 Blandar in mineral det organiska skiktet vid ytan 
 Utan inblandning ökar filtbildning vid bearbetning 
 För att hålla jämn takt med filtbildningen – 10-15 mm/år 
 (Annual Bluegrass Management Frank S. Rossi 2004,  

 När - Vid varje tillfälle man gör hål i greenen 
 Plus lättare dressningar var vecka 
 Plus kraftigt lager 2-3mm som skydd före vintern och 

samma tidig vår efter is och snö om gräset lever 



 



Sandslitsning på sportytor 



Miljöoptimerad banskötsel 
Skötsel av greener 

 Djupluftning för rotutveckling 
 Vid upprepade tillfällen särskilt vår/höst 
 Grövre bearbetning (tenar/skär eller hålpipor) när 

rottillväxten är optimal Sen maj eller tidig september 
 Lättare bearbetning under spelsäsong vid behov 
 Verti-drain 8mm tenar, Hydro-ject m.m……. 

 



Miljöoptimerad banskötsel - Övriga spelytor 
 Det största problemet med att inte få lov att 

använda pesticider är ogräset, särskilt i 
greenområden, på fairway och i semiruff 
 
 



Miljöoptimerad banskötsel - Ogräs 

 Vertikalskärning och/eller ogräsharvning har 
inte givit önskat resultat så här långt 

 Handplockning fungerar på vissa arter 
 Salt-rör effektivt mot groblad och maskros 
 Klipp semiruff kortare än 35 mm 
 Ökad N-gödslingen till 100-150 kg/ha har givit 

bästa effekten – mindre doser ofta. 
 



Miljöoptimerad banskötsel 
Sammanfattning 

 Banor utan bekämpningsmedel måste vara duktigare på 
att stärka gräsets egenförsvar – d.v.s. ha torrare ytor och 
stressa gräset minimalt 

 Något ökad frekvens av svampangrepp – upplevs dock 
inte som något större problem (minst angrepp på 
rödsvingel) 

 Det största problemet är ogräs på alla ytor utom greener 
 Viktigt att dokumentera alla skötselåtgärder 
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