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‘ICE-BREAKER’ skal  
reducere vinterskaderne  

på golfbaner i Norden
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Et nyt forskningsprojekt «ICE-
BREAKER», der de næste fire år 
vil fokusere på at finde metoder til 
at reducere skader fra vand og is på 
nordiske golfbaner er netop star-
tet. Projektet ledes af Norsk Golf-
forbund (NGF), og er financieret 
af Norges forskingsråd (NFR) og 
STERF. Det henvender sig primært 
til baner i Norge, Sverige, Island og 
Finland, som har store problemer 
med vinterskader, men mange af 
erfaringerne kan helt sikkert også  
få betydning for danske golfbaner.

Projektets  
organisering
Initiativet til ICE-BREAKER blev 
taget efter en slem isvinter i 2017-18, 
hvor flere baner i Norge led store øko-
nomiske tab på grund af sen åbning 
og ekstra omkostninger til reetable-
ring. Der er fire golfbaner beliggende 
omkring Oslo med i projektet, samt 
firmaet 7Sense, som skal udvikle 
sensorer til at måle ilt og kuldioxid-
indholdet i jorden.  

Til at lede og udføre forskingsarbejdet 
har NGF engageret NIBIO (Norsk 
Institut for Bioøkonomi). NIBIO stil-
ler med et team af syv forskere med 
Trygve S. Aamlid som koordinator.   
 
Projektet inddrager også specialist-
viden fra to amerikanske universiteter, 
som er eksperter i græssets overgang 
fra vinter til forår. Fra det svenske 
golfforbund bidrager banekonsulent 
Carl Johan Lönnberg med sin viden 
om forskellige såmaskiner til reetable-
ring af vinterskadede greens. 

‘ICE-BREAKER’-projektet er i gang

Asker GC. Foto: James Bentley.
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Metoder til forebyg-
gelse af is- og vand-
skader 
 
ICE-BREAKER består af seks del-
projekter. De fire første handler om 
forebyggelse af is- og vandskader.
 
Delprojekt 1 

Her er målet at udvikle en hurtig 
metode til at vurdere forskellige 
græsarters og -sorters evne til at tåle 
iltmangel og ophobing af CO2 og an-
dre skadelige luftarter under langvarig 
isdække. Dette gøres ved at udtage 
prøver i sortsgreenen SCANGREEN 
på NIBIO Landvik. Prøverne udtages 
med hulbor (10 cm i diameter, 15 mm 
dybt), vakuumforsegles i plastic og 
stilles derefter i mørke ved 0°C, altså 
samme temperatur som der normalt er 
i overfladen på greens under sne- eller 
isdække. Forsøget starter i november 
2020 efter at græsset er vinterhærdet, 
og de vakuumforseglede græsprøver 
lukkes op på forskellige tidspunkter i 
løbet af vinteren, hvorefter de overfø-

res til vækstkamre for at se hvor længe 
de overlever. Målet er at kunne give 
præcise anbefalinger om hvilke arter 
og sorter af græs på greens, som klarer 
sig bedst ved langvarig iltmangel. Del-
projektet ledes af Karin Juul Hesselsøe 
på NIBIO Landvik. 

Delprojekt 2 

Her er målet at undersøge greensover-
fladens luftindhold og temperatur ved 
dækning med plastdug, is eller sne. 
På en forsøgsgreen på NIBIO Apels-
voll (foto 1) er der etableret striber af 
krybende hvene, rødsvingel og enårig 
rapgræs. De næste to vintre udføres 
der forskellige behandlinger som f.eks. 
tildækning med plastdug, fjernelse 
af sne og is på forskellige tidspunk-
ter, samt isdække hele vinteren. Ved 
greensoverfladen installerer firmaet 
7Sense trådløse sensorer som i vinte-
rens løb opsamler data om temperatur 
og luftindhold. Dette er en vanskelig 
opgave, der stiller høje krav til det 
elektroniske udstyr, som skal måle 
indholdet af O2 og CO2 ved planteba-
sis.  Delprojektet ledes af Pia Heltoft 
og Wendy Waalen på Apelsvoll.

Delprojekt 3

Delprojekt 3 handler om vinterdæk-
ning af greens med plastdug. Det 
foregår på fire golfbaner i området 
omkring Oslo, og er en opfølgning 
på tidligere års forsøg. Forskellige 
udluftningssystemer under plastdugen 
og rette tidspunkt for hvornår plastdu-
gen skal fjernes tidligt om foråret er i 
fokus her. Delprojektet ledes af Trygve 
Aamlid  

Delprojekt 4
 
Delprojekt 4 undersøger overgangen 
fra vinter til forår på nordlige golfba-
ner. Hvis græsset har ligget under is, 
sne eller plastdug hele vinteren, kan 
det faktisk skades af stærk sollys eller 
ilt. Delprojektet ledes af Sigridur Dal-
mannsdottir på NIBIO Holt i Tromsø, 
og forskningen sker i samarbejde med 
University of Massachusetts og Uni-
versity of Minnesota.  
 

Reetablering efter  
is- og vandskader 
Mange greenkeepere har erfaring med, 
at det er mere vanskeligt at reetablere 
greens efter is- og vandskader end 
efter andre vinterskader.  Dette kan 
være fordi der dannes spirehæmmende 
forbindelser under isen, men der kan 
også være andre forhold som spiller 
ind.

Delprojekt 5

Delprojekt 5 undersøger spire- og 
væksthæmmende forbindelser i 
græssets rodzone efter isdække og 
undersøger metoder til at fjerne disse 
stoffer før eftersåningen udføres. Nye 
forsøgsgreens af rødsvingel og kry-
bende hvene er blevet etableret på 
NIBIO Apelsvoll. Disse greens skal til 
november dækkes af et tykt lag is, og 
vi regner med, at rødsvingel og kry-
bende hvene vil være døde til foråret. 
Udfordringen bliver her, at afprøve 
forskellige udluftnings- og udvan-
dingsmetoder som hurtigt kan fjerne 
de spirehæmmende stoffer fra jorden. Foto 1. Nyetablerede forsøgsarealer til delprojekt 2 i august 2020 på forsøgsstatio-

nen Apelsvoll i Norge. Foto: Pia Heltoft.  



Delprojektet ledes af Trygve Aamlid i 
samarbejde med Tatsiana Espevig og 
Karin Juul Hesselsøe på Landvik og 
Pia Heltoft på Apelsvoll.. 

Delprojekt 6

Delprojekt 6 undersøger forskellige 
sorters evne til at spire ved lav tempe-
ratur. Specielt nogle af de nye sorter 
af krybehvene vil blive undersøgt her. 
Svenske forsøg har vist at skivesåma-
skiner giver den bedste etablering efter 
vinterskader, så dette vil vi afprøve for 
forskellige græsarter og sorter, og også 
teste optimal sådybde. Delprojektet le-
des af Trygve S. Aamlid i samarbejde 
med Carl Johan Lönnberg og ameri-
kanske forskere. 

Formidling 

ICE-BREAKER projektet lægger stor 
vægt på formidling af forsøgsresulta-
ter. I de kommende år vil resultaterne 
blive præsenteret bl.a. på www.sterf.
org og i Greenkeeperen.  

Foto 2a,b. Etablering af greens fra rullegræs til delprojekt 5 på forsøgsstationen 
Apelsvoll i Norge. Fotos: Pia Heltoft. 
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