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Sammendrag

Hvidkløver

White Clover

Valkoapila

Hvítsmàri 

Trifolium repens

Hvitkløver anses som et ugress på 
golfbaner og andre plenarealer av  
flere grunner: 

• Hvitkløver har en kortere vekstse-
song enn gress og går i hvile om 
høsten. Dette senker kvaliteten  
på spilleflatene.  

• Kløveren bærer ikke ballen på 
samme måte som gress gjør.  
Dette resulterer ofte i at det  
kommer plantedeler mellom  
ballen og golfkøllens slagflate,  
slik at kontakten blir dårligere.  
Resultatet kan bli annerledes 
ballflukt og dårligere mulighet for 
å stoppe ballen, spesielt på harde 
greener.  

• Strukturen på spilleflaten endres 
fordi kløveren er annerledes enn 
gress i vekstform og veksthastig-
het.  Dette bidrar også til dårligere 
spillekvalitet. 

• Høyvokst hvitkløver gjøre det 
vanskelig å finne igjen ballen i 
semi-rough / klippet rough.  

• I blomstringssesongen tiltrekkes 
bier til kløveren, og spillerne kan 
være redde for å bli stukket.

Med de mekaniske metoder som vi 
kjenner i dag, er det vanskelig å redu-
sere hvitkløverbestanden på spillefla-
tene i særlig grad.  
   Den mest effektive tiltaket er gjøre 
gressmatta på fairway og i rough så 
tett og frisk som mulig, slik at  gresset 
konkurrerer effektivt mot hvitkløveren.

Hvitkløver er et av de mest vanlige 
og brysomme ugress vi har på golf-
banen. Mye hvitkløver på fairway og 
i semirough påvirker kvaliteten på 
spilleflatene og gjør det vanskelig å 
finne ballen, spesielt i semi-rough.
   Hvitkløver forekommer i forskjellige 
utgaver, fra helt lave og småbladete 
planter som overlever på greener, til 
flere desimeter høye og kraftige planter 
som blomstrer i semi-rough. Hvitkløver 
kan også skape problemer på fotballba-
ner. I små mengder har den ikke så stor 
innflytelse på spillekvaliteten, men mye 
kløver kan gjøre banen glatt.
   Hvitkløver finnes oftest på områder 
som sjelden stelles og gjødsles. Den er 
en flerårig plante som består av utlø-
pere (stoloner), røtter, blader, stengler 
og blomster. Blomstringen foregår 
normalt fra juni til september. Sto-
lonene, de overjordiske utløperne, har 
flere leddknuter. Fra hver leddknute 
vokser det ut en stengel med blader. 

Der hvor bladstengelen begynner, er 
det et vekstpunkt. Avhengig av omgi-
velsene vil vekstpunktet enten forbli i 
hvile, danner en ny (side)stolon eller en 
blomsterstengel med blomst.  Fra ledd-
knutene vokser det også ut overfladiske 
og relativt slanke trevlerøtter.  Dette 
gjør at hvitkløver lett brer seg til steder 
med skader i gressmatta, eller til steder 
med en sparsom gressbestand. Det gjør 
også at hvitkløver ikke påvirkes negativt 
av f.eks. vertikalskjæring, da avskårne 
stoloner med leddknuter kan bli til nye 
planter.
   Hvitkløver er ikke glad i tørke, og i 
tørre perioder kan man få en kraftig 
reduksjon i kløvermengden. Derimot 
ser det ut til at et høyt innhold av fosfor 
i jorda kan fremme kløveren. Mange 
golfbaner er plassert på gammel land-
bruksjord der det er en stor frøbank av 
hvitkløver i jorda. Hvitkløverfrø harde 
skall som gjør at de overlever lenge i 
jorda uten at det går utover spireevnen.

Nytteplante og brysomt ugras
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Vitklöver



Gode lysforhold og varme stimulerer 
stolontilveksten og blomsterdannel-
sen hos hvitkløver. Høy luftfuktighet 
er også positivt. 
   Kløver og andre planter i erteblomst-
familien har evnen til å danne symbiose 
med jordboende Rhizobium-bakterier. 
Bakteriene sitter som små klumper på 
røttene og kan fiksere nitrogen (N₂) 
fra lufta. Kløverplanten blir dermed 
selvforsynte med nitrogen gjennom 
mesteparten av vekstsesongen. Denne 
egenskapen er verdsatt i landbruket, for 
det sparer kostnader til gjødsel. Men på 
golfbanen fører nitrogenfikseringa til 
sterke, hardføre planter som er vanske-
lige å fjerne.

Det finnes en rekke mer eller mindre 
effektive metoder for å holde kløve-
ren i sjakk på golfbaner, fotballbaner 
og i parker, uten å bruke kjemisk 
bekjempelse.  

Mekanisk bekjempelse 
Noen greenkeepere har god erfaring 
med å kjøre med en børste eller verti-
kalskjærer i perioder da hvitkløveren er 
stresset på grunn av tørke.

klipping 
Avhengig av ambisjonsnivået for banen 
er det mulig å redusere klippehøyden i 
semi-rough slik at spillerne lettere finner 
ballen, selv det er mye hvitkløver. Klø-
veren fjernes altså ikke med klippingen, 
men spillkvaliteten på arealet blir bedre. 
Mange golfspillere kan leve med hvit-
kløver bare de finner ballen sin!

beiting 
Beitende dyr kan ha en viktig funksjon 
i ugressbekjempelsen på golfbaner (se 
eget faktablad om beiting). Hvitkløver 
er en attraktiv beitevekst både for sau 
og storfé. En del golfbaner har sett at 

er blitt variert med tanke på å optimere 
gressets vekst og dermed konkurranse-
evnen. 
   Resultatet var at den «rette mengden» 
med nitrogen favoriserte gress fremfor 
hvitkløver. Hva «rett nitrogenmengde» 
er avhenger av jordtype, gressart(er), 
mengde hvitkløver og flere andre for-

Hvitkløver på golfbaner er som regel 
mest problematiske i områder som 
klippes. Dette skyldes at de horisontale 
utløperne sjelden blir fjernet ved klip-
ping. Dermed bevarer hvitkløveren sine 
næringsreserver og gjenvekstevne, og 
den konkurrerer godt med gresset etter 
klipping.  
   I høyrough med få klippinger pr se-
song blir hvitkløveren lettere utkonkur-
rert av høyvokst gress.

Forhold som gir mye hvitkløver

Foto: Jouko Lehmuskallio/NatureGate 

Slik kan hvitkløver reduseres

beiting med sau reduserer forekomsten 
av hvitkløver.

Gjødsling
Det er gjort enkle forsøk med gjøds-
lingsnivåer og ugress. Det er først og 
fremst nitrogenmengden på fairway som 
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hold.  Skrinne og næringsfattige arealer 
favoriserer kløveren på bekostning av 
gresset. 
   I Danmark gjødsles fairwayene i gjen-
nomsnitt 5,0 kg N pr daa pr år. Ved 
dette nivået er det mange baner som 
sliter med kløver på fairway. I Sverige 
har noen greenkeepere forsøkt å gjødsle 
med over 10 kg N pr ha pr år, og de har 
hatt suksess med å redusere kløveren 
kraftig. Men når gjødselnivået økes, må 
man også forvente å klippe oftere.
En høyere gjødselmengde fjerner ikke 

hvitkløveren, men plantene utsettes for 
hardere konkurranse og hver plante blir 
mindre. Når gresset styrkes og blir tet-
tere, er det også vanskeligere for hvitklø-
verfrø å spire og bli til nye planter.

Herbicider
En siste utvei mot hvitkløver kan være 
å bruke et kjemisk ugressmiddel. Velg 
det minst miljøbelastende midlet som er 
tilgjengelig, og optimer sprøytingen (se 
eget faktablad om sprøyteteknikk).

Forfatter 

anne Mette dahl Jensen
Københavns Universitet

Oversettelse:  
Trond Pettersen, NIBIO
Form: Karin Schmidt

SJekklISte
• Lag et ugresskart over anlegget, 

og oppdater det hvert år, spe-
sielt med tanke på hvitkløver. 
På den måten kan man følge 
utbredelsen og se om eventu-
elle tiltak har vært vellykket. 

• Med de mekaniske metoder 
som vi kjenner i dag, er det 
vanskelig å redusere hvitkløver 
på spilleflatene i særlig grad. 
Det meste effektive tiltaket er 
å holde gresset på fairway og 
semi-rough så tett og friskt som 
mulig for at det skal konkurrere 
effektivt med hvitkløver.

lesetips

Pesticidfri pleje af fodboldbaner 
og golfbaner. Skov & Landskab og 
Miljøstyrelsen.
http://forskning.ku.dk/find-en-fors
ker/?pure=files%2F20651133%2F
graes.pdf

• Friskt, tett gress får vi ved å sørge 
for at gressplantene har tilgang 
til lys, vann og næring, og ved å 
utføre behandlinger som vertikal-
skjæring, ettersåing og topdres-
sing under optimale forhold. 

• Mye kløver indikerer et lavt 
nitrogeninnhold i jorden og betyr 
dermed at vekstbetingelsene for 
gresset ikke er optimale.

Nordiske greenkeepere 
(IPM ambassadører) som har 
kvalitetssikret denne teksten og 
som kan hjelpe med gode råd om 
bekjemping av hvitkløver
 

daniel kristiansen
Fana GK, Norge
daniel@fanagolf.no
Tlf. +47 982 55 627
 
thomas Pihl
Furesø GK, Danmark
greenkeeper@fggolf.dk
Tlf. +45 22120148

PG Peterson
Hofgård GK, Sverige
kansli@hofgård.se  
Tlf. +46 70 5236620 
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Trifolium repens

Beitende dyr kan ha en viktig funksjon i ugressbekjempelsen. Smørum Golfcenter, Danmark.  
Foto: Karin Schmidt


