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ROBO-GOLF  Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad  
og mindre bruk av fossil energi ved bruk  

av robotklippere på fairway og semi-rough
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De siste fem åra har bruken av 
robotklippere i private hager økt 
kraftig, men så langt er det bare 
noen få nordiske golfbaner som har 
tatt i bruk denne teknologien.  Ett 
av unntaka er Bærheim GK, Sand-
nes, som har rundt 70 robotklippere 
‘på stallen’ og som ikke kan tenke 
seg å gå tilbake til manuell klipping 
av semi-rough. I desember 2019 be-
vilget STERF penger til det nye pro-
sjektet ROBO-GOLF der målet er å 
studere agronomiske, miljømessige 
og økonomiske konsekvenser ved å 
gå over til robotklippere. Prosjektet 
er et samarbeid med Husqvarna 
AB, som er «world leader in robotic 
mowing». 
 

En robotklipper en 
mer enn en førerløs 
klipper
En robotklipper er en liten og lett elek-
trisk klipper som programmeres til å 
klippe et bestemt areal etter et tilfeldig 

mønster. (Det finnes robotklippere 
som kan programmeres til systematisk 
klipping, men disse vil ikke bli brukt i 
dette prosjektet). Det er viktig å skille 
robotklippere fra ordinære fairway-  
eller rough-klippere som ved avansert 
teknologi kan fjernstyres eller gjøres 
førerløse omtrent som førerløse biler 
eller busser, men som bortsett fra re-
dusert arbeidsforbruk ikke represente-
rer spesielle fordeler i gresskjøtselen.  
 
Inspirasjon fra Italia
Ved Pisa Universitet i Italia har 
forskerne Michel Pirchio og Nicola 
Grossi i flere år arbeidet med ROBOT-
klippere i plen / semi-rough dominert 
av strandsvingel. Dette er en grov, 
svært tørketålende gressart som ikke 
brukes på golfbaner i Norden, men 
resultatene er overførbare til andre 
gressarter. Pirchio & Grossi fant at 
helhetsinntrykket til gresset, bedømt 
på skalaen 1-9, økte fra 6,4 på ruter 
med klippet med manuell rotorklipper 
til 7,3 på ruter klippet med robotklip-
per (tabell 1). 

Viktige årsaker til bedre kvalitet var at 
plenen ble tettere og bladene smalere. 
Tettere plen har sammenheng med at 
gresset på robot-klipte ruter ble holdt 
lavere (3-3,5 cm) enn på manuelt 
klipte ruter (3-5 cm). Så sant blada-
realet ikke blir så lite at et går ut over 
fotosyntesen, vil kortere gress betyr at 
mer og kvalitativt bedre lys kommer 
ned til jordoverflata, og dette stimule-
rer skuddanninga.  

Når det gjelder ugras, var de italienske 
resultatene ikke like positive. Robot-
klipping førte til mer tusenfryd og spe-
sielt kvitkløver og i plenen (tabell 1).  
De italienske forskerne framholdt at 
dette kan bli et problem når robotklip-
pere i større gras tas i bruk ved lavere 
klippehøyder, f.eks. på fairway.  

Pirchio & Grossi målte også forbruket 
av elektrisk energi på ladestasjonene 
for robotklipperne, samt drivstoff-
forbruket ved manuell klipping. De 
fant at overgang til robotklippere førte 
til en reduksjon i energiforbruket på 
mellom 60 og 70 %. Dette var en rein 
energiberegning som ikke tok hensyn 
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Helhetsinntrykk 
(1-9, 9 er best)

Gjennomsnittlig 
bladbredde, mm

Antall skudd  
pr cm2

Gjennomsnittlig diameter  
på ugrasplanter, cm

Hvitkløver Tusenfryd
Robotklipper 7,3 2,1 3,2 24,0 6,6

Manuell rotorklipper 6,4 2,7 2,1 7,0 4,3

Minste sikre forskjell (LSD) 0,2 0,3 0,5 2,2 2,2

Tabell 1.  Resultater fra italienske forsøk med sammenlikning av robotklipper og manuell rotorklipper i plen/ semi-rough 
(Pirchio et al. 2019). 



Bilde 1. Golfere og robotklippere i skjønn forening på Bærheim GK, Sandnes. Foto: Atle Revheim Hansen
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til type energi eller om den var forny-
bar eller ikke.  Fordeler som mindre 
CO2-utslipp og mindre støy kommer 
altså i tillegg til dette.  Vi er veldig 
glade for at Michel Pirchio og Nicola 
Grossi har takket ja til å delta i refe-
ransegruppen for vårt nye prosjekt og 
dele sine erfaringer. 

Erfaringer fra  
Bærheim GC
Ifølge Atle Revheim Hansen tok 
Bærheim GK en kjempesjanse da 
de kjøpte 67 robotklippere fra Hus-
qvarna i 2017. De hadde et mål om at 
investeringen skulle betale seg i løpet 
av fem år. Etter tre år er de i rute til å 
nå det målet, og Atle kan ikke tenke 
seg å gå tilbake til manuell klipping  
av ca 250 daa rough (Bærheim har 
også høy-rough, men der har de 60 

sauer som gjør jobben !)  
-  For oss har robotklipperne betydd 
en helt ny hverdag på banen, sier Atle.  
Nå har vi endelig tid til å jobbe med 
spillekvalitet i stedet for bare å klippe 
gress. Robotklipperne har frigjort tid 
slik av vi kan legge mer arbeid i skjøt-
selen av greenene, og vi får skryt for 
raskere og jevnere ballrull. Brukerun-
dersøkelser viser langt større kunde-
tilfredshet nå enn tidligere, og green-
keeperne er mindre stressa og har fått 
bedre mental helse. I 2019 hadde vi 
ikke en eneste overtidstime. 

Har det slett ikke vært innkjørings-
problemer ?
-  Jo, absolutt !  Du skal huske at selve 
robotklipperen bare er en del av det 
hele. Det viktigste er styringssystemet.  
Vi styrer hele flåten fra PC-en og i 
noen tilfeller har det vært en utford-
ring å få hver klipper til å dekke så 

stort areal som forutsagt. Men vi har 
en god dialog med Husqvarna og job-
ber kontinuerlig med forbedringer. 

Hva med gresskvaliteten ? 
-  Det er jo det vi skal vi finne ut av 
gjennom det ROBO-GOLF !  Så langt 
har vi prøvd robotklipper  bare på en 
fairway, og der har vi erfart at vi blir 
nødt til å tromle fairway for å unngå 
castings. Dermot har vi så langt ikke 
sett mer ugras. Det har kanskje sam-
menheng med at vi tradisjonelt har 
klippet fairwayene på 11 mm, mens 
robotklipperen er innstilt på 15 mm.  

Så langt Atle på Bærheim, som blir en 
viktig støttespiller i ROBO-GOLF.  
 
Første ERFA-treff i prosjektet vil bli 
gjennomført på Bærheim 27.august – 
hold gjerne av dagen i kalenderen din 
allerede nå! 



Hva skal undersøkes 
i ROBO-GOLF ? 
 
Prosjektet består av tre delprosjekt. De 
to første skal gjennomføres på NIBIO 
Landvik, og det siste på en golfbane i 
hvert av de fem nordiske land.  

I delprosjekt 1 skal vi over en tre-
årsperiode undersøke virkningen av 
robotklipping på tetthet, bladbredde, 
sykdom, ugras (inkl. innvandring av 
tunrapp), reparasjon av divots og jord-
pakking på nyanlagte fairwayer med 
gressartene engrapp, rødsvingel og 
engkvein, samt en blanding av de tre.  
Kontrollruter vil bli klippet manuelt to 
til tre ganger pr uke med en vanlig tri-
plex sylinderklipper.  Begge klippety-
per vil bli innstilt på 15 mm høyde, og 
det vil bli lagt stor vekt på regelmessig 
backlapping / sliping av sylinderklip-
per og knivbytte på robotklipper for å 
oppnå best mulig klippekvalitet. 
I samme delprosjekt skal det også 
gjennomføres forsøk på semirough 
i gressartene engrapp, rødsvingel og 
raigras ved 30 mm klippehøyde. Her 
vil kontrollrutene bli klippet en til to 
ganger pr uke med manuell rotorklip-
per.  

Delprosjekt 2 har som formål å stu-
dere om overgang til robotklipper har 
konsekvenser for gjødselbehovet på 
fairway. Vi ønsker å teste en hypotese 
om at klipping med robotklipper flere 
ganger pr dag gir bedre resirkulering 
av næringsstoffene (mindre tap av 
ammoniakkgass?) enn ordinær klip-
ping to ganger pr uke.  For å måle 
dette vil det innenfor både robotklipte 
og ordinært klipte storruter bli anlagt 
småruter med ulike gjødselnivåer. 

Delprosjekt 3 er et feltforsøk som 
starter opp på fem nordiske golfbaner 
våren 2020, der det skal  innstalleres 
robotklippere på minst en semi-rough 
og en fairway på hver bane.  Forsøket 
skal anlegges  slik at arealene som 
klippes manuelt og med robotklipper i 
utgangspunktet er mest mulig like med 
hensyn til jordart, lys/skygge, bota-
nisk sammensetning osv.  I samarbeid 
med en forsker fra Landvik vil green-
keeperne på de fem baner vurdere 
gresskvalitet, ugras og sykdommer 
på forsøksarealene i løpet av vekstse-
songen. Dessuten vil energiforbruket 
ved både robotklippere og alminnelige 
klippere bli målt og CO2-utslippet 
beregnet. Tidsforbruket til manuell 
klipping vil også bli notert. 

I august vil det bli gjennomført en 
spørreundersøkelse på de fem baner, 
hvor både spillere og grenkeepere vil 
bli spurt om hvor fornøyd de er med 
robotklipperne og spillekvaliteten. De 
fem golfbaner som er med i prosjek-
tet er: Bærheim (Norge), Jönköping 
(Sverige), Ikaalisten (Finland), Ness 
(Island) og Grenå (Danmark).  
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Bilde 2. Hele ‘flåten’ samlet i verkstedet på Bærheim GK. Foto: Atle Revheim Hansen


