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Målrettet skjøtsel av røffene på golf-
baner kan være et viktig bidrag til å 
nå målet om økt biologisk mangfold 
av planter og insekter. Blomstrende 
vegetasjon kan dessuten øke golfba-
nenes estetiske verdier og spilleopp-
levelsen for mange golfere, samtidig 
som tynnere gress gjør det lettere å 
finne igjen og spille baller som har 
havnet i røffen.  
 
NIBIO ledet i 2017-2020 prosjek-
tet ‘Fra grasmark til blomstereng 
/ From dense swards to biodiverse 
roughs’ der målet var å undersøke 
ulike tiltak for å øke artsmang-
foldet i eksisterende grasarealer i 
byparker og engarealer i landbru-
ket. Gjennom medfinansiering fra 
STERF hadde vi også forsøk i røffen 
på Oslo GK, samt demo-felt på Sig-
tuna Golfklubb i Sverige.  

I denne artikkelen presenterer vi de 
viktigste resultatene av betydning 
for golfbaner.

 
Oversikt over prosjektet 

Forsøk ble etablert i august 2017 i 
eksisterende grasmark på seks steder 
i Sørøst-Norge. Det var i røff på Oslo 
GK (Bogstad, bilde 1), i to parker i 
Oslo (Universitetsparken på Blindern 
og Slottsparken), på et gammelt pro-
duksjonsfelt for ferdigplen (Landvik), 
og på marginale engarealer hos to 
norske bønder (Nannestad og Våle).  
 
Seks felt ble inkludert for å undersøke 
i hvor stor grad ulike jordarter, innhol-
det av organisk materiale og nærings-
stoffer i jorda, jorddybde / følsomhet 

Erfaringer fra prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, 
2017-2020

Bilde 1. Feltet på Oslo GK var delt med to gjentak i røffen ned mot Bogstadvannet ved fairway 15 (venstre) og ett gjentak i  
røffen mellom hull 9 og 10 (høyre). Bilder tatt 1.juni 2018. Foto: Trygve S. Aamlid

for tørke, jordpakking, opprinnelige 
grasarter og tettheten av grasbestan-
den har betydning ved omdanning av 
monoton grasmark til blomstereng.  
 
I tillegg til de seks forsøksfeltene ble 
det også anlagt et demonstrasjonsfelt 
med de samme behandlingene på Sig-
tuna GK i Sverige. Forsøket i Slotts-
parken måtte dessverre avbrytes i 
2019 grunnet gravearbeid og er derfor 
ikke med i denne artikkelen.   
 
Prosjektet ble finansiert av STERF og 
ulike offentlige myndigheter i Norge. 
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Fem behandlinger

I august 2017 etablerte vi følgende 
fem behandlinger på 8m x 8m store 
ruter i tre eller fire gjentak i hvert 
forsøksfelt:  

1. Skjøtsel som halvlangt gras:  
Avpussing ca 1.juni og i måneds-
skiftet august/september med slag-
klipper/bioklipper som maler opp 
(‘mulcher’) og tilbakefører avklip-
pet. Dette tilsvarer dagens skjøtsel 
av røffen på mange golfbaner.  

2. En slått med knivbjelkeslåmaskin 
i månedsskiftet august/september. 
Høyet tørker i ca en uke slik at 
frøene drysser av før høyet rakes 
sammen og fjernes. Dette tilsvarer 
den tradisjonelle behandlinga av 
slåtteengene i landbruket.  

3. To slåtter med knivbjelkeslåma-
skin, første gang i månedsskiftet 
mai/juni og deretter i månedsskif-
tet august/ september. Ved første 
slått rakes og fjernes graset umid-
delbart for å magre ut jorda. Ved 
andre slått skal høyet tørke i ca en 
uke og frøene drysse av før raking 
og fjerning. 

4. Som behandling 2, men i tillegg 
tilførsel av 0.5 kg fin sagflistørr-
stoff pr m2 etter at høyet var 
fjernet i august 2017. Målet med 
sagflisen var å binde nitrogenet i 
jorda slik at graset skulle vokse 
mindre og det skulle bli større 
mulighet for andre arter å etablere 
seg. Nitrogenet som bindes av 
mikroorganismene i jorda vil i 

Bilde 2. Småengkall (Rhinantus minor) er en halvparasittisk, ettårig plante som snylter på grasrøttene og dermed bidrar til  
uttynning av graset. I behandling 5 ble en norsk engkallpopulasjon fra Gudbrandsdalen sådd ut med såmengden 0.5 g frø  
(200 frø) pr m2 i oktober 2017. Foto: Trygve S. Aamlid. 

løpet av 4-5 år bli frigjort igjen, 
men i mellomtiden håpet vi at den 
karbonrike sagflisen skulle gi et 
‘vindu’ for de sådde artene til å 
etablere seg.  

5. Som behandling 2, men med såing 
av småengkall (Rhinanthus minor) 
i oktober 2017 (bilde 2).  Dette er 
en ettårig plante som parasitterer 
graset ved å suge næring fra røt-
tene. Småengkall vokser naturlig 
over hele Norden. Frø av småeng-
kall trenger kuldepåvirkning for å 
spire og såing ble derfor utført om 
høsten.



Innsåing av blomsterfrø-
blanding 

Etter at behandlingene hadde virket i 
ett år, ble det i månedsskiftet august/
september 2018 sådd inn en regional 
blomsterfrøblanding for Sørøst-Norge. 
Vi hadde også en kontrollbehandling 6 
tilsvarende behandling 1, men der det 
ikke ble sådd inn frø.  
 

Bilde 3. Innsåing av blomsterfrøblanding med Vredo direktesåmaskin, Oslo GK, 
august 2018. Foto: Trygve S. Aamlid. 

Før såing ble graset pusset til en høyde 
av 2-3 cm, med plenklipper med 
oppsamler, og så ble frøblandingen 
sådd med en Vredo slissesåmaskin, 
såmengde 1.0 g/m2 (bilde 3).  
 
Frøblandingen var komponert av 
18 vanlige arter som til sammen var 
antatt å bidra med pollen og nektar til 
pollinerende insekter gjennom hele 
vekstsesongen (tabell 1).  
 

Sammensetningen var ikke optimal, 
men begrenset av hvilke frø av ulike 
arter som var tilgjengelig i august 
2018. Bare av engtjæreblom, blå-
klokke, prestekrage, rød jonsokblom 
og engsmelle var frøtilgangen rikelig 
(> 100 spiredyktige frø pr m2). Av 
engknoppurt, rundskolm, blåknapp, 
enghumleblom og gulflatbelg var det 
mindre enn ett frø pr m2 (tabell 1).  
 
 
Registreringer 

Utvikling av vegetasjonen ble fulgt 
årlig ved å registrere forekomst av 
ulike karplanter (sådde og usådde) i 
en fastrute på 1 x 1 m per forsøksrute 
(bilde 4).  
 
Samtidig registrerte vi om de ulike 
artene var i blomst. Forekomster av 
pollinatorer (hovedsakelig humler) og 
andre insekter ble registrert ved å gå 
med håv i fire minutter rundt hver rute 
tre ganger i sesongen (tidlig, midt og 
sein sommer, bilde 5).  
 
Registreringene ble utført under gode 
værhold, og de fleste humlene ble 
identifisert til art. I tillegg ble jord-
egenskapene bestemt i prøver tatt re-
gelmessig gjennom prosjektperioden. 

Latinsk navn Norsk navn Vekt%   
i frøblanding

Spireevne Antall spiredyktige  
frø sådd pr m2

Viscaria vulgaris Engtjæreblom 11.8 81 1571
Campanula rotundifolia Blåklokke 5.1 70 729
Leucanthemum vulgare Prestekrage 17.5 96 317
Silene dioica Rød jonsokblom 14.2 63 149
Silene vulgaris Engsmelle 6.1 83 118
Achillea millefolium Ryllik 1.4 89 56
Lotus corniculatus Tiriltunge 16.2 35 51
Lychnis flos-cuculi Hanekam 1.9 43 46
Hypericum maculatum Firkantperikum 5.1 36 42
Carum carvi Karve 6.1 44 12
Solidago virgaurea Gullris 1.1 52 7
Hieracium umbellatum Skjermsveve 0.6 32 3
Knautia arvensis Rødknapp 2.9 40 2
Centaurea jacea Engknoppurt 0.8 13 <1
Antyllis vulneraria Rundskolm 2.9 7 <1
Succisa pratensis Blåknapp 1.4 5 <1
Geum rivale Enghumleblom 0.6 7 <1
Lathyrus pratensis Gulflatbelg 4.1 2 <1
SUM 100 3104

4

Tabell 1. Frøblanding sådd ut i feltene i månedsskiftet august/september 2018. 
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I feltet på Oslo GK ble spillbarheten 
av røffen bedømt i august 2017 og 
august 2020 av den tidligere profes-
jonelle golfspilleren Marius Thorp.  
Marius stod utenfor ruta og snudde seg 
bort idet en hjelper kastet en golfball 
tilfeldig inn i ruta. Deretter ble stoppe-

Bilde 4. Fastrute for registrering av arter i røffen 
på Oslo GK.  Foto: Ellen Svalheim.

Bilde 5.  Registrering av pollinerende insekter forsøket i Universitetsparken 
på Blindern, Oslo. Foto: Geir K. Knudsen. 

klokka satt i gang og tida som Marius 
brukte for å finne ballen registrert. 
Marius ble deretter bedt om å slå 
ballen mot et målpunkt ca 80 m unna 
på fairway. Avstanden fra målpunktet 
til der ballen stoppet ble tatt som en 
indikasjon på presisjonen i slaget, og 

Bilde 6a,b. Ved starten og avslutningen av prosjektet testet Marius Thorp spillbarheten av de ulike røffrutene på Oslo GK.  
Mange steder lå ballen godt gjemt nede i graset. Foto: Trygve S. Aamlid. 

dermed på spillbarheten av røffen. 
Samtidig gav Marius en subjektiv 
vurdering av hvor vanskelig røffen var 
å spille fra på en skala fra 1 til 9, der 1 
var lettest og 9 vanskeligst (bilde 6). 
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Resultater

Jamført med det usådde kontrolleddet 
(ledd 6) førte innsåing av blomste-
rengfrø til en klar økning av i antall 
plantearter i de fleste forsøkene. Figur 
1 viser dette for Oslo GK og i middel 
for fem felt. Av de 18 artene i blomster-
engblandinga etablerte i gjennomsnitt 
5,5 nye arter seg i hvert av fem fel-
tene.  Dette var noe færre enn vi hadde 
håpet på, men for mange av artene kan 
mangelen på etablering forklares med 
det lave antallet spiredyktige frø som 
var sådd ut pr m2 (tabell 1). 

Flest nye individer ble observert av 
prestekrage etterfulgt av tiriltunge, 
ryllik, blåklokke, firkantperikum, eng-

smelle, karve, hanekam, engknoppurt, 
rød jonsokblom og rundskolm. Ved 
avslutning av forsøka i 2020 var ryllik 
den arten med desidert mest blomst-
ring (se f.eks. bilde 5); denne var 
riktignok til stede i mange av feltene 
på forhånd, men økte også som et re-
sultat av behandlingene og innsåinga. 
Et overraskende resultat var at vi fikk 
svært liten etablering av engtjæreblom 
til tross for at denne utgjorde mer enn 
halvparten av antall spiredyktige frø 
i frøblandinga (tabell 1). Vi kjenner 
ikke årsaken til dette, for engtjære-
blom spirer som regel villig når vi sår 
den alene i bar jord. 

Det er rimelig å tro at tørkesommeren 
2018 reduserte grasveksten og bidrog 
til bedre etablering etter innsåing i 
månedsskiftet august/september 2018. 
I de følgende åra ble imidlertid mange 
av frøplantene utkonkurrert av gras 
før de rakk å danne store, blomstrende 
planter. Overgangen fra frøplante til 
etablert, blomstrende plante er derfor 
en viktig begrensing ved innsåing 
av blomstrende urter i eksisterende 
grasbestand. 

Sammen med etableringa av nye arter 
observerte vi også en del spontan- 
etablering av ikke-sådde arter (bilde 7). 
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Figur 1. Antall arter i 
august 2020 etter ulike 
behandlinger perioden 
fra forsøksstart i august 
2017 i forsøket på Oslo 
GK (a) og i middel for 
fem felt (b). 
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Bilde 7. Blomstrende urter på 
rosettstadiet sommeren 2019 
etter innsåing i august 2018 i  
Universitetsparken i Oslo.  
Sandarve (Arenaria serpyllifolia) 
og vanlig arve (Cerastium fonta-
num) har etablert seg spontant, 
de andre var med i frøblandinga 
(se tabell 1).  
Foto: Ellen Svalheim

Disse kan enten ha vært til stede i 
frøbanken i jorda, eller frø kan ha kan 
ha blitt spredt inn fra omgivelsene. 
Vi antar at tett klipping og raking før 
såing var med og stimulerte spiring fra 
frøbanken i jorda, også i den usådde 
behandling 6.  

Sammenlikning av figur 1a og 1b viser 
at tilslaget etter såing var mindre på 
Oslo GK enn i middel for alle fem 
forsøksfelt. Dette skyldes at røffen 
på Oslo GK for det meste var ei tett 
engkveineng med innslag av røds-
vingel, timotei og sølvbunke. Jamført 
med de andre feltene var jorda på 
Oslo GK tørkesterk, noe som viste seg 
ved nesten like stor grasavlinger i det 
tørre året 2018 som i 2017, 2019 og 
2020. Best etablering av nye arter var 
det i universitetsparken på Blindern 

og i engfeltet i Nannestad, som også 
var de mest tørkeutsatte lokalitetene 
(grunnlendt mark på Blindern og sand-
jord i Nannestad).  

Ved siden av tørkesterk jord kan den 
tette røffen på Oslo GK også skyldes 
at dette området fanger opp avrenning 
fra omkringliggende spilleflater. Dette 
gjaldt særlig røffen ned mot Bogstad-
vannet på hull 15. Den 15-20 m breie 
kantsonen med røff er her viktig for å 
hindre utlekking av nitrogen og fosfor 
til Bogstadvannet, men næringstil-
gangen gjør det også vanskeligere  å 
etablere et stort artsmangfold i røffen. 
Ut fra en totalvurdering av jordana-
lysene i alle felt kan det likevel se 
ut som om vannfaktoren var mer 
avgjørende enn næringstilgangen for 
artsmangfoldet.  

At det er lettere å etablere blomstereng 
på bar jord enn ved innsåing i etablert 
grasbestand visste vi fra før, og ved 
en tilfeldighet ble dette også bekreftet 
i feltet på Oslo GK.  Her prøvde vi 
før såing i august 2018 å fjerne mest 
mulig av graset med en traktormontert 
Amazone slagklipper. På grunn av 
ujamn overflate gikk ikke dette særlig 
bra, og etter noen skalperinger (bilde 
8a) gav vi opp og klipte i stedet røffen 
helt ned med en sjølgående rotorklip-
per, som beskrevet tidligere. Året etter 
kunne vi imidlertid observere langt 
bedre etablering av innsådde arter 
i de skalperte flekkene enn i røffen 
rundt (bilde 8b). Dette viser at en i 
praksis neppe kan bli for handhendt 
med graset før innsåing av blomster-
frøblanding!

Bilde 8.  Skalpering av graset førte til langt bedre etablering av innsådde arter. Foto: Trygve S. Aamlid. 
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Mellom behandlingene 2-5 var 
forskjellene i etablering av nye arter 
forholdsvis små, men det var en del 
variasjon mellom feltene (Fig. 1). Oslo 
golfklubb skilte seg ut med best eta-
blering av småengkall i ledd 5 (bilde 
9), noe som bekrefter at de nyetablerte 
engkallplantene ble lite rammet av 
tørken i 2018. På de andre stedene var 
tilslaget av småengkall variabelt, og 
vi oppnådde i liten grad den ønskede 
dynamikken der småengkall, som en 
ettårig art, blomstrer og sår seg sjøl 
hvert år. I Universitetsparken gikk 
småengkallen helt ut på grunn av tør-
ken i 2018. Resultatene fra Oslo GK 
er likevel så lovende at denne arten 
bør prøves videre i nye forsøk, og da 
gjerne med større såmengde.   

I middel for feltene var artsmang-
foldet ved slutten av prosjektet litt 
bedre i behandling 3 med to slåtter pr 
år jamført med behandling 2 med en 
sein slått pr år, begge med fjerning av 
avklippet (figur 1b). Dette samsvarer 
med at vi ved omlegging av monoton 
grasmark til blomstereng, i tillegg til 
den seine høyslåtten, vanligvis anbe-
faler å ta en tidlig slått i de første to 
tre åra for å redusere konkurransen 
fra graset. I behandling 1 med tilbake-

føring/mulching var etableringen av 
nye arter dårligere, og det er derfor 
ingen tvil om at avklippet skal fjernes 
dersom man ønsker å konvertere rein 
grasmark til blomstereng. 

I behandling 4 ble det ikke bedre 
etablering av innsådde arter etter til-
førsel av sagflistørrstoff. Høsten 2017, 
etter utdryssing av sagflisen, kunne vi 
noen steder se en lysere grønnfarge 
på graset, men jordanalysene viste 
små utslag for C/N forholdet.  For å 
få virkning av denne metoden måtte 
vi sannsynligvis ha tilført betydelig 
større mengder enn 0,5 kg tørrstoff pr 
m2, eventuelt gjentatt tilførselen flere 
ganger i prosjektperioden. I praksis 
vil dette være både usikkert og ar-
beidskrevende, og vi kan derfor ikke 
anbefale metoden.  

Insektregisteringer

Vi observerte minst 12 humlearter i 
feltene, pluss en del solitære bier og 
tambier. Vanlige arter som jordhumle 
(først og fremst Bombus terrestris), 
steinhumle (Bombus lapidaries) og – i 
mindre grad - åkerhumle (Bombus 
pascuorum) stod for mesteparten av 

observasjonene. Forskjellene i humle-
registreringer mellom behandlingene i 
2020 var ubetydelige, men det var stor 
forskjell mellom ulike lokaliteter.  
Et par av stedene (Universitetsparken 
og Landvik) hadde en stor økning i 
humleregistreringer i 2020, men på 
Oslo GK var antallet stabilt gjennom 
prosjektperioden. Dette var ikke uven-
ta ut fra den marginale blomstringa av 
innsådde arter i dette feltet. 

 
Røffens spillbarhet 

Observasjonene på Oslo GK i au-
gust 2017 viste sikker sammenheng 
mellom stående biomasse og tida som 
Marius Thorp brukte på å finne igjen 
ballen (figur 2). Tre år seinere var 
ikke forskjellene i tid til å finne igjen 
ballen, spillers subjektive vurdering 
av vanskelighetsgrad eller presisjon 
ved innspill på fairway, statistisk sikre. 
Middeltalla i tabell 2 gir likevel en 
indikasjon på den positive virkningen 
av småengkall i denne røffen. 

 

Bilde 9. Etablering av småengkall i engkveindominert røff på Oslo GK.  Foto: Trygve S. Aamlid.



Konklusjoner

• På grunn av konkurranse fra graset 
er konvertering av eksisterende 
monoton grasmark til artsrik 
blomstereng mye vanskeligere enn 
å etablere blomstereng på bar jord.  

• Golfklubber som vil prøve å 
konvertere røff til blomstereng må 
være selektive med valg av area-
ler. Velg røffer på skrinn, tørke-
svak jord, gjerne høyereliggende, 
solrike arealer uten næringssig fra 
omkringliggende spilleflater. 

• Innsåing av artsrik blomstereng-
blanding bør forberedes i minst ett 
år gjennom fjerning av graset for 
å reduserte biomassen og unngå 
oppbygging av strølag. Tett slått 
to ganger i sesongen før og etter 
innsåing og en gradvis overgang 
til en slått på seinsommeren når 
sådde arter er etablert, er en god 
strategi. 
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Stående biomasse, g tørrstoff pr m2

Figur 2. Sammenheng mellom stående biomasse 
i røffen og tidsbruk til å finne igjen golfball på en 
8 m x 8 m stor rute.  Data fra Oslo GK i august 
2017. 

Behandling Stående biomasse,  
g tørrstoff pr m2

Tid for å finne ballen i  
8 m x 8 m rute, sek.

Spillers vurdering av hvor 
vanskelig det var å slå 
ballen (1-9, 9 er mest 

vanskelig)

Avstand fra målpunkt til der 
ballen stoppet etter innslag 

på fairway, meter

2. En sein høyslått 320 48 6.8 17.5
5. Som behandling 2 pluss 
innsåing av småengkall 

285 32 3.3 8.7

Tabell 2. Virkning av innsåing av småengkall høsten 2017 på røffens spillbarhet før slått i august 2020. 

 

• Innsåing av den halvparasittiske 
arten småengkall gav variabel  
effekt, men var lovende på Oslo 
GK. Småengkall må sås om høs-
ten, og metoden egner seg kanskje 
best på arealer som ikke er svært 
utsatt for forsommertørke.  

• Frø må alltid ha jordkontakt 
for å spire, men overgangen fra 
frøplante til voksen, blomstrende 
plante er minst like kritisk som 
selve spirefasen.  Svekking av 
grasvegetasjonen før såing ved lav 
kutting og gjerne vertikalskjæring 
/ fysisk forstyrrelse av grasdekket 
er derfor viktig. Slissesåmaskin 
anbefales som ved annen innsåing 
i eksisterende grasbestand.  

• Bruk en regional (mest mulig 
lokal) frøblanding med nøkkelar-
ter som til sammen sikrer blomst-
ring gjennom hele sesongen. 

Hvilke arter som etablerer seg 
best vil variere mellom lokalite-
ter, men det er viktig å ha med 
noen robuste og kraftigvoksende 
arter, f.eks. prestekrage, tiriltunge, 
engknoppurt, engsmelle og karve. 
Ryllik og prestekrage kan fort bli 
dominerende, og såmengden bør 
derfor begrenses.  
 

Etterord 

Avslutningsvis vil vi takke Oslo GK 
for godt samarbeid og hjelp til utføring 
av forsøksarbeidet, Marius Thorp for 
hjelp med vurderingene av røffens 
spillbarhet, Øystein Nøkland, Global 
Turf Solutions for utlån av Vredo så-
maskin og STERF for medfinansiering 
av prosjektet. Sluttrapport (på engelsk) 
og et faktaark om etablering av mer 
artsrik vegetasjon i røffer (på engelsk 
og skandinaviske språk) vil i løpet av 
våren bli tilgjengelig på www.sterf.
org. 


