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MAGER RUFF

är lättare att spela från och
möjliggör ökad biologisk mångfald
Av:Trygve S. Aamlid, Hans Martin Hanslin, Ellen Svalheim, Eveliina Kallioniemi, Agnar Kvalbein och Bert
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Mager ruff är lättare att spela från och
möjliggör ökad biologisk mångfald
intresserad av projektet och kommer
att etablera fältförsök på en golfbana
utanför München till nästa år.

Försöker efterlikna
slåtteräng

Försöket på Sigtuna GK ligger nära hål åttas tee. Här har delar av ytan blivit slagen och delar av vegetationen ligger och väntar på att samlas upp och föras bort.

Ett vanligt problem på golfbanor
är att det är ett dåligt flyt i spelet
eftersom golfarna tillbringar för
mycket tid på att leta efter bollar
i ruffen. Därför är en öppnare och
mer spelbar ruff ett viktigt mål för
det nya STERF-projektet: ”Från tät
gräsmark till öppen ruff”. Projektet
startade denna höst på Sigtuna GK,
Oslo GK, på NIBIO’s forskningscentrum i Landvik vid Grimstad i
Norge och på Herning GK i Danmark. Projektet har dock flera syften, där det viktigaste målet är att
nordiska golfbanor ska bidra mer
till ökad biologisk mångfald i form
av blomrikedom och pollinatörer.
Försöken på Sigtuna GK, Oslo GK
och i Landvik är en del av ett fyraårigt
projekt som också omfattar stadsnära parker och marginalmarker ute
i landskapet. Förutom Nordic Golf
Associations forskningsstiftelse STERF (Scandinavian Turfgrass and
Environment Research Foundation)
är projektet finansierat av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og
Aust- og Vest Agder fylkeskommuner
i Norge. Förutom Sigtuna GK, Oslo

GK, forskningscentrum i Landvik
och på Herning GK, ligger parallella
experiment vid Universitetet i Oslo
och i Slottsparken i Oslo. Två försöksområden ligger hos jordbrukare i Nannestad och Borre i Norge. Brukarna
var intresserade av försöken för att
gynna pollinatörer. Båda gårdarna har
fröodlingar av rödklöver och de hoppas på att kunna får större skördar om
mängden pollinatörer ökar. Det tyska
Golfförbundet har också blivit

För greenkeepers, parkförvaltare,
trädgårdsmästare eller jordbrukare
som vill göra om enformiga gräsytor till blomsterängar är ogödslade
ängsmarker en viktig inspirationskälla.
Slåtterängarna är en av de mest artrika
miljöerna som finns i Skandinavien,
men det finns bara omkring 9 000
ha slåtteräng i Sverige. I Norge har
Miljødirektoratet ca 600 st slåtterängar inom sin egen handlingsplan
för slåttermarker. Dessa ytor är som
små ”öar” i landskapet och det är
oftast stora avstånd mellan dem. Det
är därför viktigt att möjligheterna för
mångfalden att överleva i ”vardagslandskapet” förbättras så att det skapas
spridningsvägar (konnektivitet) för
blommande växter och pollinerande
insekter mellan värdekärnor.
Detta är särskilt viktigt för pollinatörer
som kanske kräver mer än en slåtteräng för att kunna överleva. Arter som
är viktiga i detta sammanhang och

Försöket på Oslo GK ligger dels i ruffen mellan hål nio och tio, dels i ruffen i slänten ner mot Bogstadvannet på hål 15. På bilden syns Eveliina Kallioniemi i gång med att inventera och samla insekter i
håven.
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Klipping/mulching av ruffen på Oslo GK. Den kraftiga bioklipparen var lånad av Svenningsen maskin v/Kåre Martin Grasmo.

som har hittats vid inventeringarna är
den i både Sverige och Norge rödlistade klöverhumlan (Bombus distinguendus) och den i Norge rödlistade
vallhumlan (Bombus subterraneus).
Gynnandet av dessa hotade arter är en
av de högst vägande anledningarna till
att offentliga myndigheter beslutade
att stötta detta projekt.
Det är dock inte så lätt att bara etablera ängsmark var som helst eller hur
som helst: många gräsytor ligger på så
bördig mark eller är så uppgödslad att
det kommer att ta lång tid att magra ut
vegetationen och öka den biologiska
mångfalden. Vissa gräsarters konkurrenskraft i näringsrik mark är kanske
det största hindret för att kunna öka
blomrikedom och artmångfald av
växter i ruffar.

Hur man kan minska konkurrenskraften för gräs?
I fältförsöken har följande behandlingar etablerats:
1. Klippning i slutet av maj / början
av juni + i slutet av augusti med
slaghack / ”mulching” med retur
av klipp, klipphöjd 5 cm.
2. Årlig klippning i slutet av augusti
med en slåtterbalk eller lie, klipphöjd 5 cm. Materialet får ligga på
slag för att torka i en vecka för att
fröna skall kunna spridas innan
materialet krattas ihop och tas
bort.
3. Slåtter två gånger per år (slutet
av maj + i slutet av augusti) med
en slåtterbalk eller lie, klipphöjd
5 cm. Vid den första slåttern tas
materialet bort för att magra ut
marken medan materialet får ligga
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på tork en vecka vid slåttertillfället i augusti innan det krattas ihop
och tas bort.
4. Som behandling 2, men med tillsats av 0,5 kg/m2 sågspån under de
första två åren. Detta tillförs efter
slåttern i slutet av augusti. Målet
med sågspånet är att binda kvävet
i jorden så att gräset blir mindre
produktivt och så att det ger större
möjligheter för att andra arter skall
kunna etablera sig. I fältförsöket
som ligger i Slottsparken i Oslo
ser vi redan exempel på detta (i
slutet av september) då gräset redan har ljusare färg och har lägre
tillväxt där sågspånet spridits.
Kvävet som binds av mikroorganismer i jorden under ca. 4-5 år
kommer att släppas igen, men under tiden hoppas vi att blommande
växter har getts ett ”fönster” för
att etablera sig och på så sätt klara
sig under en lång tid.

Spelkvalitet
Projektet innebär regelbunden provtagning eller inventering av jordprover, biomassaproduktion, botanisk
sammansättning och förekomst av
pollinatörer. I ruffarna på Oslo GK och
i Landvik registreras också spelkvaliteten i försöksyorna. Detta görs genom
att en golfboll kastas in i en behandlingsruta (8 x 8 m), sedan registreras
tiden som det tar för en golfare att
hitta den. Efter att bollen hittas så ska
spelaren slå den mot en angiven plats
på fairway.
Ängsskallra (Rhinanthus minor) sås på hösten för
att parasitera på gräset och på så sätt tunna ut
ruffen. Foto: Roger Svensson.

På Oslo GK kunde en professionell
spelare, Marius Thorp, anlitas för
projektet. Han letade upp bollarna

i ruffrutorna och slog dem med en
wegde till ett angivet mål ca 80 m bort
sedan noterades hur långt bort från
målpunkten bollen hamnade. Gräset i
ruffen vid hål 15 och mellan hålen 10
och 9 på Oslo GK var ganska tjockt,
men det var imponerande att se hur
nära målpunkten Marius lyckades
placera bollen. För oss som arbetar
med projektet var det intressant att se
ett tämligen tydligt samband mellan ruffens biomassa och hur länge
Marius spenderade på att hitta bollen i
de olika behandlingsrutorna (diagram
1a). Liknande resultat kunde ses för
försöken i Landvik (diagram 1b) där
testet av ruffens spelbarhet utfördes av
Agnar Kvalbein och Bert Sandell.

5. Som behandling 2, men med
insådd av ängsskallra (Rhinanthus
minor). Detta är en ettårig växt
som parasiterar på gräs genom
att ta näring från gräsrötterna.
Ängsskallra växer naturligt i hela
Skandinavien och klarar sig inte i
klippta ytor (ingen risk för spridning till andra delar av banan).
Efter att utmagringsförsöket pågått i
ett år, i augusti / september 2018, skall
en ängsfröblanding sås ut på samtliga
lokaler. Vi hoppas kunna se effekter av
de olika behandlingarna och kvantifiera skillnaderna under de sista två
projektåren 2019 och 2020. I allmänhet är det mycket svårt för ängsväxter
att klara sig förbi groddplantsstadiet
sig i en permanent grässvål, men vi
hoppas att några av de behandlingar vi
gjort, åtminstone, kommer att försvaga
gräset så mycket att det blir möjligt
för ängsväxterna att etablera sig. I en
sjätte behandling, som fungerar som
kontroll, görs ingen behandling eller
insådd.
I Norge, på NIBIO i Landvik, har man
uppmärksammat bristen på tillgång på
ängsfrö och har därför etablerat fröodlingar av ett stort antal ängsväxter.
Dessa frön skall finnas tillgängligt för
detta projekt men kommer också att
vara till försäljning för andra intressenter från och med 2019. Tillgången
på ängsfrö är större i Sverige och
därför har inga etableringar av sådana
odlingar varit nödvändiga.

Diagram 1a och b. Samband mellan stående biomasse och tidsåtgång för att hitta bollen i ruffen på
Oslo GK och på NIBIO i Landvik.
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NIBIO-tekniker Thor Einar Nytræ i färd med slåttern i Slottsparken i Oslo.

Marius Thorp letar efter bollen i en av rutorna på Oslo GK.

Agnar Kvalbein gör sig klar för att slå ut bollen från ruffen
på NIBIO i Landvik. Ruffen i Landvik hade mycket mindre
stående biomassa än den på Oslo GK.

Landskapsarkitekt Thor Johansen vid Kgl. Hofet sprider ut sågspån i en av rutorna
i Slottsparken, Oslo.

Marius Thorp slår bollen mot en ”målpunkt” ca 80 m ut på fairway.

