
 

MULIGHEDERNE FOR 

HUNDEHVENE PÅ GREENS 
I NORDEN



HUNDEHVENE, BOTANISKE OPLYSNINGER 
OG BRUGSOMRÅDE

 KRYBEHVENE ALM. HVENE HUNDEHVENE

Billede 2 Hentet fra N. E. Christians lærebog, 2007.Billede 1 Blade og planter af Hundehvene. Foto: Agnar Kvalbein.
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Hundehvene (Agrostis canina L.) er en flerårig græsart, 
som vokser naturligt på enge og græsarealer i næsten 
hele Europa. På golfbaner kan Hundehvene anvendes 
på greens på grund af  dens lave vækstform og evnen 
til at danne et tæt græstæppe.

Andre, mere almindelige, hvenearter, som anvendes 
på greens er Krybehvene (Agrostis stolonifera L.) og alm. 
Hvene (Agrostis capillaris L.). Typisk for Hvene er, at 
bladene har tydelige bladribber og spidse blade, men 
Hundehvene har de smalleste blade. I overgangen 
mellem bladplade og bladskede findes en spids skede-
hinde, som er typisk for Hundehvene. 

Skedehinden hos Alm. Hvene og Krybehvene er korte-
re og mere afskåret (Billede 1 og 2). Hundehvene har, 
til forskel fra Krybehvene, kun svagt krybende over-
jordiske udløbere (stoloner), og ved lave klippehøjder 
opfører den sig mere som en tuedannende græsart.

Disse egenskaber, i sammenhæng med en langsom 
vækst, fører til en dårlig reparationsevne i hundehve-
negreens. Nedslagsmærker og andre skader kan være 
synlige i forholdsvis lang tid.



GOD SPILLEKVALITET, MEN MEGET LIDT ANVENDT

Greens med Hundehvene giver en speciel oplevelse – 
Hundehvene danner et græstæppe, der er tæt som fløjl 
og den lysegrønne farve er intens og særpræget.

Den høje skudtæthed og den lave højdevækst giver 
”et godt boldrul”. Hundehvene kan klippes ned til 
2,5-3 mm. Stimpmetermålinger på greens har vist, 
at Hundehvene har mellem en halv og en hel fod (1 
fod=30,48 cm) bedre boldrul end andre græsarter 
dagen efter klipning. Dette stemmer godt overens med 
de erfaringer som golfspillere har gjort, og i praksis 
vælger mange greenkeepere med Hundehvene kun at 
klippe 3-4 gange om ugen.

Den første skriftlige omtale af  den gode spillekvalitet 
på hundehvenegreens er fra 1930’erne. Da vurdere-
de flere professionelle golfspilere spillekvaliteten på 
greens i Virginia i det østlige USA. De fandt, at Hun-
dehvene var bedst sammenlignet med Krybehvene 
og Alm. Hvene. Hundehvene blev introduceret på 
greens i Nordamerika i begyndelsen af  1900-tallet i en 
blanding, der blev omtalt som ”South German Bent”. 
Det var 15 % Hundehvene, 75 % Alm. Hvene og 10 
% Krybehvene. Efterhånden blev Hundehvene den 

dominerende græsart på disse greens. I dag bruges 
Hundehvene på nogle få baner i det nordøstlige og det 
nordvestlige USA.

I de skandinaviske lande er Hundehvene meget lidt an-
vendt, men i Finland har de hundehvenegreens på ca. 
10-15 % af  golfbanerne. De finske greenkeepere har 
høstet nogle ret dyrekøbte erfaringer med denne græs-
art. En bane, som var rangeret som en af  de flotteste 
i Europa, kollapsede efter omfattende vinterskader og 
sygdomsproblemer på grund af  manglende kontrol 
med filt. Men der er også eksempler på golfbaner, som 
har været i stand til at opretholde en jævn og høj stan-
dard med Hundehvene på greens i flere år.

På golfbaner i Norge, Sverige og Danmark findes 
Hundehvene på mindre en 2 % af  greens. I Danmark 
har to baner etableret en blanding af  Hundehvene og 
Rødsvingel (Festuca rubra L.) på greens. Denne blanding 
kan være lige så aktuel som den traditionelle med Alm. 
Hvene og Rødsvingel, men da Hundehvene er så tæt, 
kan den let udkonkurrere andre arter. Det positive er 
her, at selv Enårig Rapgræs (Poa annua L.) har proble-
mer med at etablere sig i en hundehvenegreen.

FÅ SORTER OG BEGRÆNSET VIDEN

Imjelt Golf, Norway. Foto: Tatsiana Espevig
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Hvorfor bruges Hundehvene så lidt? Det er der flere 
grunde til. For det først er der mangel på erfaringer og 
viden om pleje, specielt når det gælder filtdannelsen. 
Også en begrænset forædling af  sorter af  Hundehvene 
kan forklare, hvorfor arten ikke er blevet mere popu-
lær.

Den første nye sort af  Hundehvene ”Kingstown” 
blev markedsført i 1962 af  forskere på universitetet 
på Rhode Island med Dr. C.R. Skogley i spidsen. I de 
seneste år er interessen for Hundehvene taget til flere 
steder i verden, og i dag er der flere amerikanske sorter 
af  Hundehvene på markedet.

En af  de mest anvendte sorter er ”Avalon” som blev 
udviklet i et samarbejde mellem universitetet på Rhode 
Island og ”Seed Research of  Oregon”. På Rutgers Uni-
versitet i New Jersey, USA har Hundehvene været en 
del af  forædlingsprogrammet i de sidste 10-20 år, og 
det har resulteret i sorterne: ”Greenwich”, ”Legenda-
ry”, ”Venus”, ”Vesper” og ”Villa”.

Forædling af Hundehvene ved Rutgers University, USA.



UDFORDRINGEN ER SKADELIG FILT

Den største ulempe ved Hundehvene er tendensen 
til at opbygge filt. Hundehvene danner mere filt end 
andre græsarter (Billede 4). For det første øges tykkel-
sen af  mat1)-laget hurtigt. Et moderat dresset mat-lag 
kan vokse 1 cm pr. år. Men problemet er ikke først og 
fremmest tykkelsen af  mat-laget, men det store ind-
hold af  filt i dette lag.

Filt i et græstæppe er en ophobning af  organisk mate-
riale i jordoverfladen, som består af  døde og levende 
udløbere, buskningsknuder og rødder. Den mest an-
erkendte måde at beskrive indholdet af  filt i mat-laget 
er at finde vægtprocenten af  organisk materiale ved 
en glødetabsbestemmelse. Denne bør ikke være højere 
end 4,5 %.

Foruden den gode spillekvalitet har Hundehvene flere 
fordele sammenlignet med de andre hvenearter. Hun-
dehvene bevarer kvaliteten under tørre forhold. Den 
klarer sig ganske godt i skygge og har lavere nærings- 
og vandingsbehov.

Hundehvene egner sig til at vokse i en sur jord og den 
konkurrerer godt imod Enårig Rapgræs. Med fokus på 
miljøvenlig pleje af  golfbaner er Hundehvene et godt 
alternativ til Krybehvene. Blandt andet har Hundehve-
ne et mindre vandings- og gødningsbehov.

For en græsart, som skal anvendes i det nordiske klima, 
er vinterstyrke en af  de vigtigste egenskaber. Hunde- 
hvenes vinterstyrke blev testet i den første sortsafprøv-

Billede 3 Vinteroverlevelse på sortsgreen på Apelsvoll, april 2005. 
Foto: Frank Enger og Bjørn Molteberg.

ning på greens i 2003-06 både på Bioforsk Landvik 
(nær Kristiansand længst syd i Norge) og på Bioforsk 
Apelsvoll (nord for Oslo, 250 meter over havet). Det 
var resultaterne fra denne test, som skabte interesse 
for Hundehvene blandt skandinaviske forskere og 
greenkeepere.

I vinteren 2004-05 på Apelsvoll, hvor der lå sne og 
delvis isdække fra november til april, havde Hunde- 
hvene en bedre vinteroverlevelse end de andre græsar-
ter i testen. Forsøgsfelterne med Hundehvene klarede 
sig godt, og de var samtidig tætte, grønne og pæne 
(Billede 3). Disse resultater fik STERF til at finansiere 
et større forskningsprojekt om Hundehvene.

Billede 4: Prøver som viser mat1)-laget. Udtaget fra en 1 år gammel sortsgreen på Landvik. Foto: Trygve Aamlid..

For meget filt er problematisk for spillekvaliteten. Gre-
ens bliver bløde. Ved indspil stopper bolden for let, 
nedslagsmærkerne bliver store og dybe og spor efter 
golfspillere og maskiner gør overfladen ujævn.

Græsplanterne trives heller ikke, da et tæt filtlag kan 
forhindre udvekslingen af  vand og luft mellem græs- 
overfladen og jorden derunder. Filten holder godt på 
fugtigheden, og det kan medføre flere svampesyg-
domme. Men hvis filten tørrer helt ud, kan den også 
være vanskelig at opfugte igen, og der vil være fare for 
udvikling af  tørkepletter.

1) Mat er et engelsk udtryk, som beskriver blandingen af det organiske mate-
riale (filt) og det dressmateriale, som er i filten.
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HUNDEHVENES VÆKSTFORHOLD



Vinterskader er et stort problem på de nordiske golf-
baner. Ca. 70 % af  golfbanerne lider økonomiske tab 
hvert år. Skaderne kan reduceres ved at anvende vin-
terstærke arter og sorter af  græs. Forskellige arter og 
sorter til greens blev testet fra 2003 på flere forsøgssta-
tioner i Norden (Billede 5).

Resultaterne fra sortsafprøvningerne i Norge viser, 
at vinterskader på Hundehvene i gennemsnit er min-
dre end de er på Krybehvene både i et indlandsklima 
(Apelsvoll) og under strenge vintre i kystområder 
(Landvik). Se tabel 1.

Græssets vinterstyrke er en sammensat egenskab. I 
vinterens løb kan græsset blive udsat for flere 
stressfaktorer og forskellige kombinationer af  disse. 
Det mest skadelige er et lag af  is, som ligger lang tid 
ovenpå græsset, og som skaber mangel på ilt og en 
ophobning af  giftige gasser. Et snedække før jorden er 
frossen medfører stor risiko for angreb af  sneskimmel. 
Hård barfrost kan slå græsset ihjel og kombineret med 
vind kan græsplanterne dø af  udtørring. Evnen til at 
tåle disse forskellige vinterskader både hver især og i 
forskellige kombinationer kalder man for vinterstyrke. 
Denne egenskab er genetisk nedarvet, og der er for-

Apelsvoll 2003-06 Apelsvoll 2007-10 Landvik   2007-10
Hundehvene 25 48 15
Krybehvene 54 64 17
Rødsvingel 30 40 4

HUNDEHVENES VINTERSTYRKE

TABEL 1:  Procent vinterskader i hvert forsøgsfelt

LANDVIK

APELSVOLL

skelle mellem arter af  græs og mellem sorter indenfor 
en bestemt græsart. Hvenearterne og Rødsvingel reg-
nes normalt alle for at være vinterstærke i modsætning 
til f.eks. Enårig Rapgræs.

Vinterstyrken udvikles om efteråret ved påvirkning af  
lave temperaturer og ændrede lysforhold. Denne pro-
ces kaldes for hærdning. Under hærdningen tilpasser 
græsset sig til at fungere under vinterforhold og til at 
modstå forskellige stressfaktorer. Vinterstyrke udvik-
les når planterne oplever temperaturer mellem 2 og 5 
grader C i mindst to uger om efteråret. En vellykket 
hærdningsproces er også afhængig af  lyset. De lave 
temperaturer fører til, at græsset gror meget langsomt, 
men at fotosyntesen opretholdes, så der stadig dannes 
sukker.

I selve vækstsæsonen bruger græsset meget af  sukkeret 
til bladvækst, men ved hærdning omdannes sukkeret til 
fruktaner, som er græsplanternes oplagringsstof  (kul-
hydrat). Reserverne af  fruktaner anvendes til at opret-
holde livsfunktionerne gennem vinteren og de har stor 
betydning for græssets genvækstevne om foråret.
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Billede 5: De forskellige græsarter og sorters vinterstyrke testes blandt andet på Bioforsk Landvik og Apelsvoll. Resultaterne fra sortafprøvningen i Norge viser, at vinterskader på Hundehvene 
i gennemsnit er mindre end på Krybehvene både i indlandsklima (Apelsvoll) og i strenge vintre i kystklima (Landvik).. 



Oplagring af  kulhydrater under hærdningsproces-
sen er en af  mange mekanismer som giver planterne 
vinterstyrke. Den maksimale vinterstyrke opnås, hvis 
græsset også oplever let frost (-2 til -5 grader C) i løbet 
af  efteråret. Let frost medfører, at vandet trænger ud 
gennem cellemembranerne, så skadelige iskrystaller 
ikke dannes indeni cellerne.

For at forbedre forholdene for hærdning er det en god 
ide at fjerne træer og buske som skygger for græsset. 
Ud over dette er der ikke meget man kan gøre for at 
fremme hærdningen om efteråret, og omfanget af  
vinterskader varierer også meget fra år til år afhængigt 
af  vinterforholdene.

Men der er også andre forhold som har betydning for 
græssets vinteroverlevelse. Et af  disse er gødskningen 
i vækstsæsonen og specielt om efteråret. Det påstås, at 
man skal reducere kvælstof  (N)-mængden om efteråret 
for at undgå skader af  sneskimmel. Men samtidig bør 
græsset heller ikke få for lidt kvælstof. Forsøg har vist, 
at Hundehvene på nyetablerede greens havde en bedre 
vinteroverlevelse og mindre sneskimmel ved et gød-
ningsniveau på 1,5 kg N/100 m2/år (150 kg N/ha/år) 
end ved 0,75 kg N/100 m2/år (75 kg N/ha/år). Dette 
skyldes, at det lave gødningsniveau ikke var tilstrække-
ligt for den nyetablerede hundehvenegreen.

Brug af  kompost til at forbedre sandbaserede vækst-
lag kan også nedsætte angrebsgraden af  sneskimmel 
på hundehvenegreens. Årsagen hertil er ikke helt klar, 
men en teori er, at mikroorganismer i komposten kan 
undertrykke Microdochium nivale – den svamp som er 
årsag til sneskimmel. Samtidig kan det organiske mate-
riale i komposten indeholde kvælstof, som kan frigøres 
til planterne. Dette ekstra kvælstof  på en nyetableret 
hundehvenegreen medfører, at planterne bliver stær-
kere og græssets genvækst om foråret går hurtigere 
(Billede 6). 

En tredje forklaring kan være, at rent sand indeholder 
mere luft end kompostblandet sand, og at sneskimmel-
svampen trives bedst, når der er gode iltforhold.

Hvis det er frost, som er hovedårsagen til vinterskader, 
bliver vinteroverlevelsen bedre på rent sand end på 
kompostblandet sand. Dette er vist ved forsøg med 
andre græsarter end Hundehvene (Billede 7). Forkla-
ringen kan her være, at der er en bedre afdræning og 
mere tørt omkring græssets vækstpunkter på rent sand 
end på kompostblandet sand.

Når man vurderer kompost i vækstmaterialer skal man 
være opmærksom på, at kompostprodukter kan have 
meget varierende kvalitet. Hvis man vil anvende kom-
post, bør man få dokumenteret, hvad det indeholder.

Billede 7 Vinteroverlevelse efter frostskade på Rajgræs på fairway. Foto: Tanja Espevig.

Billede 6 Effekten af kompost på angreb af sneskimmel på en nyetableret hundehvenegreen, forår 2008. Foto: Trygve Aamlid.
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Feltforsøg af kompostblanding i hundehvenegreen.



Hundehvenes vinterstyrke er også undersøgt i klima-
kammer i laboratoriet. Undersøgelserne blev udført i 
Norge ved Bioforsk og UMB i samarbejde med Rut-
gers University og University of  Massachusetts i USA.
Forsøgene fokuserede på frosttolerance og resistens 
mod svampen Microdochium nivale, som forårsager 
både sneskimmel om vinteren og Microdochium-plet-
ter i vækstsæsonen. I laboratoriet simulerede man for-
hold i marken, der svarede til, at arealet var snedækket, 
isdækket eller udækket i varierende perioder.

Forsøgene viste, at hundehvenes frosttolerance er lige 
så god som krybehvenes, og der var ikke forskel på de 
forskellige sorter af  Hundehvene, hvad angik frostto-
lerance og angreb af  sneskimmel. Tidligere forsøg har 
vist, at Krybehvene kan tåle frost ned til -35 grader 
C, hvis den har været gennem en hærdningsproces. 
Hvor store skader græsset fik af  Microdochium nivale 
afhang i første omgang af  varigheden af  afdæknin-
gen, og om det var snedækket, isdækket eller udækket 
(Figur 1). Hærdet og snefrit græs (gule søjler i Figur 1) 
havde den bedste overlevelse.

Under snedække var hærdet græs i stand til at mod-
stå svampeangreb. Selv om der var visse faktorer, 
som kunne påvirke resultaterne, fandt man ikke store 

Billede 10 Hundehvenesorten ”Legendary”s overlevelse på en forsøgs-
green på Apelsvoll i vinteren 2010-11. Græsprøverne blev taget ind fra 
marken 15. januar og 15. marts 2011. Billederne er taget 2 uger efter 
og viser genvæksten i drivhus. De forskellige afdækninger af arealerne var 
begyndt 6. november 2010. Foto: Frank Enger.

Billede 9 Forebyggende anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler mod 
sneskimmel ”betaler sig”, når vinteren giver gode forhold for svampen. Det 
usprøjtede område ses nærmest. Foto: Ole Albert Kjøsnes.

forskelle mellem Hundehvene og Krybehvene i resi-
stensen mod Microdochium nivale. Undtagelsen var 
uhærdede og snefri planter. Her blev alle sorter af  
Hundehvene angrebet, men ikke krybehvenesorten 
”Penn A-4” (Billede 8, til venstre). Det tyder derfor 
på, at Hundehvene er modtagelig overfor Microdochi-
um-pletter i vækstsæsonen, og at behovet for behand-
ling mod svampeangreb derfor er lige så stort som 
for Krybehvene. Ved angreb af  sneskimmel anbefales 
derfor en forebyggende sprøjtning med et godkendt 
svampemiddel i områder med snedække (Billede 9).

Under isdække (iltmangel) er svampen Microdochium 
nivale ikke aktiv, men der kan forekomme skader på 
græsset af  andre grunde. Forsøgene viste, at anaerobe 
(iltfrie) forhold i 12 uger medførte de største skader på 
græsset (Figur 1). Andre forsøg har vist, at Hundehve-
ne kan overleve så længe som 100 dage under et tykt 
islag (Billede 10).

Billede 8. Resistens mod Microdochium nivale hos uhærdede (til venstre) og hærdede (til højre) planter af forskellige sorter af Hundehvene og krybehvene-
sorten Penn A-4. Efter smitte med Microdochium nivale var planterne udækkede og temperaturen blev holdt ved 1 oC i 12 uger. Sorterne var: A=Avalon, 

V= Villa, G= Greenwich, L= Legendary, A4= Penn A-4. Foto: Katarina Gundsø Jensen.

Figur 1 Resistens mod Microdochium nivale er påvirket af vinterforholdene. Planternes procent-vise overlevelse efter forskellige behandlinger i klimakammer.
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Kytäjä GK, Finland. Foto: Agnar Kvalbein.

VALG AF VÆKSTJORD 

Med udgangspunkt i USGA-normen vil Hundehvene 
have fordel af, at vækstjorden har en forholdsvis god 
vandkapacitet, så den kan trække vandet ud af  filtlaget 
og gøre det tilgængeligt for planterødderne. Filtlaget 
bliver dermed mindre markant end på rene sandgre-
ens, og derfor anbefales tilsat omkring 2 % (vægtpro-
cent) organisk materiale i vækstjorden. Dette organi-
ske materiale bør også være rigt på mikroorganismer, 
så derfor er en veldefineret kompost bedre end 
spagnum. Ulempen ved kompost i vækstjorden kan 
dog være, at det bidrager til en høj pH-værdi, hvilket 
kan give problemer med goldfodsyge (Gaeumannomyces 
graminis) i de første år efter etablering.

SÅNING OG ETABLERING

Frø af  Hundehvene har omtrent samme størrelse som 
krybehvenefrø, og det anbefales at udså 0,6 kg frø/100 
m2. Frøene må ikke sås for dybt og de udtørrer let i 
spiringsfasen. Man kan anvende en let fiberdug for at 
holde på fugtigheden i overfladen, men den bør fjernes 
efter en uge og erstattes af  hyppig vanding. Dette skyl-
des, at de nyspirede planter ofte angribes af  svampe-
sygdommen Pythium, hvis fugtigheden og temperaturen 
hele døgnet er for høj.

Når planterne er spiret, bør de gødes rigeligt. I det 
første etableringsår bør gødskningen være betydeligt 
højere end normalt, gerne omkring 1,8-2,2 kg N/100 
m2 (180-220 kg N/ha). Greenen tromles kort efter, at 
fiberdugen er fjernet, og den klippes ned til 8-9 mm, 
når de nyspirede planter er 12-15 mm høje.

Rigeligt med gødning og hyppig vanding medfører en 
hurtig etablering og fremmer ligeledes græssets tæt-
hed. Vanding efter opskriften: ”lidt og ofte” er en god 
strategi i de første uger efter spiring.

Men det er også vigtigt at tænke på kontrol af  filt 
allerede den første måned efter spiring. Da mekanisk 
behandling let kan skade de små nye planter, er top-
dressing det bedste tiltag.

Topdressing bør starte en måned efter spiring for at 
undgå en brat overgang mellem vækstjorden og det 
”mat”-lag som opbygges, og det er vigtigt at vælge den 
rette type af  sand. Fordi skudtætheden er så høj, er det 
vanskeligt at anvende groft sand. Sand med kornstør-
relser fra 0,2-0,7 mm kan være et godt valg, og for at 
modvirke tendens til ”bløde” greens, må denne sand-
type gerne være forholdsvis kantet (skarp). Skarpt sand 
kan dog være vanskeligt at skaffe i Norden.   
 

ETABLERING AF HUNDEHVENEGREENS

Vær opmærksom på kontrol af filt allerede fra første måned efter spiringen. 
Foto: Agnar Kvalbein.
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NB! Mangler billede



MED FOKUS PÅ FILT

Filt i et græstæppe er en ophobning af  organisk mate-
riale i jordoverfladen, som består af  døde og levende 
udløbere, buskningsknuder, rødder og i mindre grad 
af  afklippede blade. Mængden af  filt er et resultat af  
to modsatvirkende processer – filtdannelse og filtned-
brydning. Når filtdannelsen er hurtigere end nedbryd-
ningen, øges både tætheden og tykkelsen af  filten.
Lidt filt er godt, da det det giver en stærk og sammen-
hængende græsmåtte. Men hvis filtlaget er mere end 
1 cm tykt, kan det skabe mange problemer (Billede 
11). Greens bliver bløde og spillekvaliteten forringes. 
Der afsættes let spor af  både maskiner og spillere, og 
nedslagsmærkerne bliver store og dybe. Mere alvorligt 
er det dog, at filten modvirker udvekslingen af  luft og 
vand til rødderne, øger forekomsten af  sygdomme, 
giver dårlige spireforhold ved eftersåning og øger risi-
koen for vinterskader. Derfor bør man bruge kræfter 
på at opblande filten med sand, og gøre forholdene 
gode for mikroorganismerne, så de kan nedbryde 
det organiske materiale. Det engelske udtryk for filt 
er: Thatch. Når filten er blandet med sand kaldes det 
blandt fagfolk for ”mat”. Det vil sige at: Mat = thatch 
+ sand.

Filt kan bestemmes på forskellige måder. Hvis man 
tydeligt kan se filtlaget kan man måle og opgive tyk-
kelsen i cm eller i mm. Hvis der ikke er en tydelig 
overgang mellem filt og vækstjord, kan man udtage en 
prøve af  laget og lave en glødetabsanalyse, hvor man 

ved afbrænding bestemmer indholdet af  organisk ma-
teriale i prøven. Hvis indholdet af  organisk materiale 
er under 3,5-4,5 % er det acceptabelt.

Ikke alle græsarter danner lige meget filt, men Hunde-
hvene er dog topscoreren. Filtdannelse i en hundehve-
negreen sker utroligt hurtigt og bør derfor kontrolleres 
lige fra etableringstidspunktet.

METODER TIL AT KONTROL-
LERE FILT

Der er i princippet fire forskellige metoder, hvorpå 
man kan begrænse filt, eller indhold af  organisk mate-
riale, i ”mat”-laget:
a) En begrænsning af  græssets vækst og filtdannelse 

f.eks. ved at tilføre mindre gødning og vand.
b) Stimulere den mikrobielle nedbrydning af  filt.
c) Blande filten med sand.
d) Mekanisk fjernelse af  filt.

For at det skal lykkes at kontrollere filten, bør man 
kombinere de forskellige metoder. Man skal også være 
opmærksom på, at de forskellige metoder til filtkontrol 
påvirker hinanden. Det betyder, at hvis man ændrer 
én af  de faktorer, som har betydning for filtdannel-
sen, vil det påvirke én eller flere af  de andre faktorer. 
Sammenhængen mellem ”kvælstof  og topdressing” 
og mellem ”mekanisk behandling og topdressing” er 
nogle eksempler, som omtales nærmere.

PLEJE AF ETABLEREDE GREENS 

Billede 11. Tre gødningsniveauer med samme 
topdressing medfører forskellige filtmængder 
(målt i cm og i % organisk materiale). Gødnings-
mængderne er (fra venstre) 0,9 kg N, 1,3 kg N 
og 2,2 kg N/100 m2 i løbet af to vækstsæsoner. 
Foto: Agnar Kvalbein.

. 

Gødning og vand har stor betydning for, hvor meget 
græsset vokser og hvor meget filt der dannes. Mæng-
den af  filt afhænger af  mængden af  tilført kvælstof. 
Kvælstof  påvirker både opbygning og nedbrydning 
af  filt. Filtmængden som en funktion af  tilført mæng-
de kvælstof  kan fremstilles som i figur 2. Ved lavt og 
over middel kvælstofniveau er filtdannelsen hurtigere 
end nedbrydningen, og derfor øges filtmængden ved 
en øget tilførsel af  kvælstof. Dette skyldes, at der ved 
det lave kvælstofniveau ikke er nok kvælstof  til de 
mikroorganismer (nyttesvampe), som nedbryder filten.  
Svampene behøver nemlig også kvælstof  for at kunne 
vokse. Når kvælstofniveauet er over middel vokser 
planterne mere og der dannes mere filt end svampe-
ne kan overkomme at nedbryde. Men der findes en 
balance mellem opbygning og nedbrydning af  filt. 
Denne balance ligger normalt ved et kvælstofniveau 
mellem lavt og middel. Derfor er det vigtigt at kende 
græsartens rette kvælstofniveau både i forhold til filt-
dannelsen og i forhold til balancen mellem den visuelle 
kvalitet (udseende) og spillekvaliteten.

Som nævnt i afsnittet om såning og etablering af  
hundehvenegreens skal man tilføre rigeligt med vand 
og gødning for at opnå en god etablering det første 
år efter såning. Men når græsset er godt etableret, bør 
man nedsætte gødningsniveauet, så det er afbalanceret 
på længere sigt. Ud fra forsøg på Landvik anbefales en 
tildeling af  kvælstof  på 0,9 kg N/100 m2/år (90 kg 
N/ha/år). Da Hundehvene ikke har andre specifikke 
krav til næringsstoffer end de øvrige græsarter anbefa-
les det, at man anvender en afbalanceret gødningstype, 
som indeholder alle nødvendige næringsstoffer gen-
nem hele vækstsæsonen.

Goldfodsyge kan være et problem i Hundehvene, som 
det er hos de øvrige hvenearter, og ved et moderat 
gødnings- og vandingsniveau kan pletterne være meget 
synlige (Billede 12). Ved angreb anbefales det at an-
vende sure gødninger (ammonium-holdige gødninger), 
hvis pH er over 5,7 i vækstlaget. Hyppig vanding øger 
også overlevelsen hos de angrebne planter.

En hundehvenegreen bør dog ikke vandes for meget, 
da det vil medføre øget filtdannelse, og filten bør ikke 
være for fugtig. Der udføres i øjeblikket forsøg med 
såkaldt ”underskudsvanding”, men indtil resultaterne 
foreligger af  disse forsøg, anbefales det at vande op 
til markkapacitet hver 2.-3. dag på rene sandgreens 
og hver 5.-7. dag på sandgreens med et indhold af  
organisk materiale på 15-20 % (volumenprocent) i 
vækstjorden. En vandingsstrategi, hvor der vandes 
”meget og sjældent” vil medføre, at græsrødderne 
søger dybere, og dermed kan græssets overlevelse for-
bedres i tørre perioder. Men husk, at filten aldrig bør 
udtørre helt, for så kan den blive vandafvisende, og der 
kan opstå tørkepletter.

 Figur 2 Mængden af filt er afhængig af mængden af kvælstof. 
Figur fra Carrow et al., 2001..

Billede 12 Goldfodsyge i en moderat gødet hundehvenegreen i 2. år 
efter etablering. Foto: Agnar Kvalbein.
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NEDBRYDNING

Jorden indeholder mange forskellige grupper af  mikro-
organismer f.eks. encellede dyr, bakterier og svampe. 
Disse organismer bidrager i varierende grad til nedbryd-
ningen af  dødt plantemateriale. Nogle typer af  svampe 
er særligt vigtige, fordi de er effektive til at nedbryde de 
”sejeste” plantefibre som f.eks. cellulose og lignin. Disse 
svampe er afhængige af  vand, ilt, temperatur og andre 
faktorer for at fungere optimalt. Filt som er ”svampet” 
og våd vokser sig let tykkere, fordi de svampe, som skal 
nedbryde den, bliver kvalt i dette miljø.

Blandt de tiltag som stimulerer til nedbrydning er top-
dressing. Topdressing er vigtig for at skabe luftfyldte 
porer i vækstjorden, så nyttesvampene trives. Forsøgene 
ovenfor viste, at et stigende kvælstofniveau fra lavt til 
middel (0,75 til 1,5 Kg N/100 m2/år) ikke påvirkede 
filtdannelsen. Dette var dog kun tilfældet, hvis der var 
nok luft i ”mat”-laget, hvilket der var ved den store 
mængde af  topdressing (2500 kg/100 m2/år). Hvis der 
ikke er nok luft, øges filtmængden med stigende kvæl-
stofniveau (Figur 3 og billede 13).

Den visuelle kvalitet (udseendet) af  den undersøgte 
hundehvenegreen var bedst ved 1,5 kg N/100 m2/år, 
og dette kvælstofniveau gav heller ikke en øget pro-

centdel af  organisk materiale ved den store mængde 
topdressing. Ulempen var dog, at den undersøgte green 
blev meget blød, og derfor anbefales der normalt ikke 
mere end 0,9 kg N/100 m2/år (90 kg N/ha/år) til en 
etableret hundehvenegreen.

Have/park-kompost indeholder svampe, som kan 
nedbryde lignin i filtlaget. Lignin er den del af  plante-
materialet, som er vanskeligst at nedbryde, så normalt 
er det ønskeligt med en vis nedbrydning af  lignin. Men 
i forsøgene blev det observeret, at nogle af  de svampe, 
som nedbryder lignin, er så effektive, at der opstår blø-
de, nedsunkne pletter på greens (Billede 14). 

Der findes biologiske præparater, der indeholder mikro-
organismer eller enzymer, som skal være i stand til at 
bidrage til nedbrydningen af  filt. Produktet ”Thatch-less 
TM” blev testet og resultatet blev, at spilleoverfladen 
blev hårdere efter anvendelsen af  ”Thatch-less TM” i 
to år på en nyetableret hundehvenegreen på Landvik. 
Produktet havde dog ingen virkning på mængden af  
organisk materiale i ”mat”-laget.

UDTYNDING

Ud over at topdressing stimulerer nedbrydningen, vil 
en regelmæssig topdressing simpelthen også udtynde 
det organiske materiale, så det ikke er så dominerende. 
Udtyndingen med topdress er også vigtig for fasthe-
den af  greens. Faste greens kan kun opnås, hvis man 
anvender den rigtige kvalitet af  sand, en tilstrækkelig 
mængde og, at der topdresses hyppigt med små mæng-
der hver gang. Ellers kan der dannes markerede lag 
af  organisk materiale mellem lagene af  sand. På en 
etableret hundehvenegreen anbefales fra 2000 til 2500 
kg sand/100 m2/år uanset, hvor gammel greenen er. 

Det kan være en udfordring at få sandet ned i græs-
tæppet. Topdressing bør derfor foretages i forbindelse 
med vertikalskæring eller luftning. Finske greenkeepere 
har gode erfaringer med at udføre en skånsom verti-
kalskæring med vertikalskærerled, der normalt anven-
des på fairways (med dobbelt knivafstand) hver uge før 
topdressing på greens.

Billede 14 Foto til venstre: Prøver af ”mat”-laget på hundehvenegreen på Landvik med nedbrudt lignin (til venstre) og uden nedbrudt lignin (til højre). 
Foto til højre: Svampen danner bløde, nedsunkne pletter, som var mørkegrønne på grund af kvælstof-frigørelsen. Foto: Trygve Aamlid..

FJERNELSE 

Filt kan også fjernes mekanisk ved hjælp af  verti-
kalskæring eller hugpiber. En mekanisk fjernelse af  filt 
bør altid kombineres med en topdressing for at redu-
cere indholdet af  organisk materiale i ”mat”-laget.

At udføre vertikalskæring eller ”tage propper op” 
uden en efterfølgende topdressing vil kun reducere 
tykkelsen af  ”mat”-laget. Selv om det skaber luft i 
rodzonen er virkningen på nedbrydningen mindre end 
virkningen af  topdressing. En mekanisk behandling vil 
også altid medføre huller eller spor på overfladen. Den 
ideelle situation er derfor at få gang i nedbrydning og 
udtynding af  filten, så der behøves så lidt vertikalskæ-
ring som muligt.
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Figur 3 Sammenhængen mellem kvælstof og topdressing på dan-
nelsen af filt.

Billede 13 Filtdannelsen som et resultat af samspillet mellem kvælstof og 
topdressing. Procentdelen af organisk materiale i ”mat”-laget stiger med 
stigende kvælstofniveau, når der dresses lidt, men det stiger ikke signifikant, 
når der dresses meget. Kvælstofmængden er angivet i kg N/100 m2/år.



Hvis det skal lykkes med hundehvene på greens skal 
man have styr på filten. Dette gøres bedst ved at be-
grænse væksten, have gode forhold for nedbrydning 
af  organisk materiale, topdressing og eventuelt ved at 
fjerne filten mekanisk. 

Pleje af  hundehvene er en hårfin balancegang. Man 
fristes let til at øge vand- og gødningsmængden for at 
tilgodese tilvæksten, når der er nedslagsmærker og ska-
der fra oliespild, svampesygdomme eller vinterskader. 
En øget tilførsel af  gødning kan let give så kraftig en 
tilvækst, at man mister kontrollen med filten. Derfor 
anbefales det at have en reparations-green, som kan 
udnyttes i perioder med skader. Hvis skaderne bliver 
så store, at det ikke er nok med græsset fra repara-
tionsgreenen, bør den skadede green skrælles af  og 
genetableres. Hvis man har en golfbane med ekstra 

DE VIGTIGSTE FAKTORER HVIS 
DET SKAL LYKKES MED HUNDEHVENE 

STÆRKE OG SVAGE SIDER VED HUNDEHVENE
 

FORDELE ULEMPER

God boldrul Danner let filt, som kan give en blød spilleoverflade, 
tørkepletter og sygdomme

God overvintringsevne Modtagelig overfor svampesygdomme, især pletter af 
Microdochium nivale om efteråret

Bevarer kvaliteten i tørre perioder Svag horisontal vækst, langsom reparationsevne ved 
nedslagsmærker  

Frisk, intens grøn farve 

Økonomisk når det gælder vand og gødning 

Konkurrerer godt mod Enårig Rapgræs

Skyggetolerant

huller eller alternative sløjfer, kan det være en yderlige-
re forsikring.

Disse faktorer gør, at Hundehvene ikke bør vælges på 
golfbaner med en begrænset økonomi eller hvor der 
mangler faglige kompetencer til at pleje hundehvenen. 
Hundehvene er et godt alternativ til golfbaner, som 
ønsker en ekstraordinær spillekvalitet, og som samtidig 
er villige til at investere i den viden, der skal til og i 
etablering af  reparationsgreens.

Hvis man ser isoleret på hundehvenes krav til gødning 
og vand er det en nøjsom græsart, men de plejemæs-
sige krav til topdressing, svampemidler og mekaniske 
behandlinger gør, at den alligevel anses for at være en 
krævende græsart på greens.

SÅNING (FØR MIDSOMMER) OG ETABLERING 

Vækstjord USGA-sand med 1,5-2 % (vægtprocent) organisk materiale.

Gødskning Før såning: Organisk gødning 0,5-0,7 kg N/100 m2

Sorter Avalon, Greenwich, Legendary, Venus, Vesper, Villa. Sorten Villa anbefales. 
Udsædsmængde: 0,6 kg frø/100 m2. Tildækkes med en let fiberdug 5-8 dage efter såning.

Vanding Hyppig vanding de tre første uger efter såning med 1-2 mm vand hver 2.-4. time.

RESTEN AF ETABLERINGSÅRET 

Gødskning Ca. 2 uger efter spiring tilføres NPK-gødning. Derefter gentages det hver til hver anden 
uge, så den totale N-mængde i sæsonen bliver 1,8-2,2 kg/100 m2 (180-220 kg N/ha). 
Balancen mellem N, P og K i gødningen skal være i forholdet 100:12:65. Kvælstofniveauet 
sænkes i efteråret, men der kan gødes frem til slutningen af oktober. Greenen vandes med 
3-4 mm vand efter hver gødskning.

Vanding Ved en fordampning på 4-5 mm/dag vandes greenen hver 2.-3. dag på sand med et indhold 
af organisk materiale på 2 % (vægtprocent).

Klipning Når græsset er 10-15 mm højt klippes første gang ned til 8-9 mm. Derefter reduceres klip-
pehøjden med 1-2 mm om ugen til man når 3 mm.
Græsset klippes 3-6 gange om ugen og helst når det er tørt. 
Fjern dug. Klippehøjden holdes lav om efteråret.

Topdressing Dresses hver anden uge eller den halve mængde hver uge. Kornstørrelse 0,2-0,7 mm. Total 
mængde på 630-1260 kg sand/100 m2 afhængigt af såtidspunktet.

Mekanisk behandling Undgå mekaniske behandlinger første vækstsæson.

ETABLERET GREEN

Klipning/tromling Greenen klippes ned til 3 mm 3-6 gange om ugen. Tromling de dage hvor der ikke klippes.

Gødskning Gødskes hyppigt. Minimum hver anden uge. Total kvælstofmængde på 0,9 kg N/100 m2/år. 
Vandes med 3-4 mm vand efter gødskning.

Vanding Vandes efter strategien: ”Meget og sjældent” Vandes til markkapacitet med 5-7 dages inter-
val på sandgreens med et indhold af organisk materiale på 1,5-2 %.

Topdressing Topdresses hver anden uge med en totalmængde på 2000-2500 kg sand/100 m2/år. Udfø-
res i forbindelse med vertikalskæring. 

Mekanisk behandling Skånsom vertikalskæring hver anden uge før topdressing. Gerne med vertikalskærerled 
med dobbelt afstand mellem knivene. Luftning 6-8 gange i sæsonen med tynde spyd for at 
sikre en god vandinfiltration og luftskifte. En dybdevertikalskæring bør kun udføres hvis det 
er strengt nødvendigt.

Planteværn I områder hvor man forventer snedække bør man sprøjte forebyggende om efteråret mod 
sneskimmel. For at forhindre etablering af Enårig Rapgræs i pletter på greenen skal man 
indsætte græs fra reparationsgreen. I en tæt hundehvenegreen vil Enårig Rapgræs normalt 
ikke være et problem. 

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR 
HUNDEHVENEGREENS
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Bioforsk Turfgrass Research Group

ARNE TRONSMO
Norwegian University of Life Science (UMB)

STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) is the Nordic golf federations’ joint research body.  
STERF supplies new knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit 
and ready for use, for example directly on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a credib-
le environ-mental protection work. STERF is currently regarded as one of Europe’s most important centr es for research on 
the construction and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within the following thematic platforms:  

Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and  Winter stress management.
More information about STERF can be found at sterf.golf.se

Undervisningsmaterialet er udviklet af STERF og oversat til dansk af Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Karin Juul Hesselsøe, Sandmoseskolen, AMU Nordjylland.


