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Ísbrjóturinn mun auka þekkingu á því hvernig skal
koma í veg fyrir og lagfæra vetrarskaða á flötum
Hinn helmingurinn var kostnaður
vegna aukavinnu, kaupum á fræjum,
áburði og notkun á vélum á leikyfirborði sem orðið hafði fyrir vetrarskaða. Til framtíðar litið munum við
því miður sjá fram á svellmyndanir
og skemmdir vegna leysinga verði
meira ríkjandi á norrænum golfvöllum
í framtíðinni, þar sem hlýnun jaðrar
veldur meiri úrkomu og meiri hitasveiflum yfir vetrartímann.

Myndir: Oddbjørn Tidemand

‘Varnir gegn vetrarskaða’ hefur í
mörg ár verið eitt af fjórum áhersluatriðum STERF. Þar af leiðandi
erum við stolt af því að kynna nýja
verkefnið, Ísbrjótinn (e. Ice-Breaker), sem vonandi verður bylting
í viðleitni STERF að lágmarka
vetrarskaða og búa til betra leikyfirborð, ekki bara á Norðurlöndunum,
heldur einnig í öðrum löndum með
svipaðar veðuraðstæður. Ísbrjóturinn er verkefni norska golfsambandsins (NGF) og fjármagnað
af NGF, STERF, norska rannsóknarsjóðnum, sænska golfsambandinu (SGF), norska fyrirtækinu
‘7Sense’ og fjórum norskum golfklúbbum, Haga, Bærum, Asker og
Holtsmark.
Upphaf verkefnisins ‘ICE-BREAKER’
má rekja til vetrarins 2017– 18 þegar margir norskir golfvellir urðu
fyrir miklu tjóni vegna vetrarskaða af

völdum svells og vatns. Meðaltjón á
hvern 18 holu golfvöll var metið á um
40.000 evrur, eða næstum 5 milljón
evrur fyrir norsku golfhreyfinguna í
heild. Helmingurinn af því var tekjumissir vegna seinkunar á opnun valla
um þrjár og hálfa viku að meðaltali
um vorið.

NGF/STERF hefur samið við NIBIO um að útfæra rannsóknina, þróa
og koma upplýsingum á framfæri í
verkefninu. Átta NIBIO-vísindamenn
með mismunandi sérþekkingu verða
þátttakendur í verkefninu undir stjórn
Trygve S. Aamlid. Verkið mun einnig njóta góðs af sérfræðingum og
háþróuðum rannsóknastofum frá
Minnesota-háskóla og Massachusettsháskóla í Bandaríkjunum. Einnig mun
Carl Johan Lönnberg, frá sænska golfsambandinu, sem hefur áður komið
að STERF-verkefnum, koma að þeim
hluta verkefnisins sem snýr að sáningarvélum og og sáningartækni sem
stuðlað getur að hraðari endurheimt
eftir vetrarskaða.

Ísbrjóturinn: Að draga úr-landbúnaðar- og efnahagslegum áhrifum
vetrarskaða á golfvöllum og öðru graslendi.
Tímarammi: 2020-2023
Verkefnisstjóri: Pål Mebye, Golfsamband Noregs (NGF);
paal.melbye@golfforbundet.no
Vísindaleg umsjón: Trygve S. Aamlid,
norsku lífhagfræði- rannsóknarstofnuninni (NIBIO); trygve.aamlid@nibio.no
Markmið: Að öðlast betri skilning og bættari aðgerðir gegn vetrarskaða á
golfvöllum og öðru graslendi.
Kostnaður: 10.5 milljónir NOK (um það bil 160 milljónir ISK)
Fyrir frekari upplýsingar um verkefnið, farið á www.sterf.org
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‘I’ll be your ICE-BREAKER’
Ég skal vera ísbrjótur þinn
Fylgist þú með Eurovision?
Ef svo er, þá manstu kannski eftir
laginu Ice-Breaker, sem Agnete
Johnsen flutti fyrir hönd Noregs
í Stokkhólmi 2016. Agnete vann
ekki keppnina, en hún getur a.m.k.
Státað af þeirri arfleifð að hafa
kveikt hugmynd okkar að nafngift
verkefnisins.
Hægt er að hlusta á lagið hér:
https://www.youtube.com/
watch?v=BhFQaas5wFQ

Sex vinnupakkar
(undirverkefni)
Ísbrjóturinn er fjögurra ára verkefni
(2020 – 2023) með fjárveitingu upp
á 1 milljón evra (um það bil 160
m.kr.). Það samanstendur af sex undirverkefnum (svokallaðir “vinnupakkar”, VP) VP 1-4 tekur á aðferðum til
að koma í veg fyrir vetrarskaða og VP
5-6 snýr að endurheimt flata sem hafa
orðið fyrir vetrarskaða.
VP 1: Skimun fyrir súrefnisskorti

Markmið okkar í VP 1 er að þróa
örugga og skilvirka leið til að skima
grastegundir og yrki fyrir þoli fyrir
súrefniskorti og/eða uppsöfnun á
CO2 og eitruðum gastegundum undir
svelli eða ógegndræpum yfirbreiðslum. Vinnupakkinn verður unninn
sem viðbót á SCANGREEN-yrkjarannsókninni hjá NIBIO í Landvík.
Sýni eru tekin með holuskera, sem
er 10 cm að þvermáli. Sýnin ná til
efstu 15 mm jarðvegs, sem innihalda
að mestu leiti þæfislagið (thatch/mat
layer). Þau verða tekin af völdum
yrkjum í byrjun vetrar í nóvember.
Sýnin verða innsigluð í lofttæmdum
umbúðum (mynd 2a) og ræktuð í
myrkri við 0°C (við hitastig sem venjulega er undir svellbreiðu). Eftir því
sem dögunum fjölgar undir þessum
loftfirrtu aðstæðum, verða lofftæmdu
sýnin opnuð, þau tekin varlega í

Myndir 2 a,b. Ræktunardiskar með algengum og nýjum yrkjum af língresi og rauðvingli verða settir í lofttæmdar umbúið og ræktaðrar í myrkri við 0°C til að skera úr
um lifun plöntunar við loftfirrtar aðstæður. Myndirnar voru tekar við svipað verkefni
með varparsveifgras við Penn state háskólann. Myndir: Trygve S. Aamlid.

sundur, hver rótarskotshópur (e. tiller
group) færður yfir í bakka (mynd 2b)
og þeim komið fyrir í gróðurhúsi eða
ræktunarklefa til að skera úr um lifun
plöntunar. Aðferðarfræðin var þróuð
fyrir varpasveifsgrös sem valin voru
af David Huffs meðan Trygve Aamlid
var í heimsókn hjá Penn State-háskolanum fyrir mörgum árum (Aamlid

3

o.fl. 2009). Hún verður nú aðlöguð fyrir aðrar grastegundir og yrki sem hafa
vonandi betra þol fyrir súrefnisskorti.
VP-stjórnandi er Karin Juul Hesselsøe
hjá NIBIO í Landvík.

VP 3: Gas-skynjarar sem hjálpartæki
við tímasetningu loftunar og brottnáms
ábreiða

Gas-skynjurum verður komið fyrir á
golfvöllum Haga, Bærum, Asker og
Holtsmark. Allir eru þeir staðsettir
10-50 km suðvestur af Osló. Golfklúbbarnir hafa síðustu tvo vetur sett
ógegndræpar plastábreiður á flestar
flatir, með góðum árangri (mynd 4).

Mynd 3: Undirbúningur fyrir VP 2. Raðir língresis, rauðvinguls og varparsveifgrass
hefur verið ræktaðará nýrri tilraunaflöt hjá NIBIO í Apelsvoll. Skriðlíngresi og rauðvingli var sáð, en varpasveifgrasi var komið fyrir með þvi að stinga það úr gamalli
flöt. Mynd: Pia Heltoft.
VP 2: Plast ábreiður eða svellbrot til að
lágmarka vetrarskaða

Í VP 2 er markmiðið að rannsaka
kosti og galla notkunar á ógegndræpum plastábreiðum og tímasetningar
á snjómokstri eða svellbroti yfir
vetrartímann. Ný flöt með sandrótarlagi hefur verið byggð hjá NIBIO í
Apelsvoll, 140 km norður af Osló, á
landsvæði þar sem áður var stöðugur
vetur en í dag sér fram á áskoranir
í vetrarskaða vegna svella og bráðnandi vatns. Flötin hefur verið sett
upp skipuega með reitum sem í hefur
verið sáð skriðlíngresi, rauðvingli og
varpasveifgrasi (mynd 3). Í nóvember byrjum við að beita mismunandi
aðferðum þvert á þessar sáningarlínur,
eins og t.d. að leggja plastábreiður,
sem látnar eru liggja allan veturinn,
eða fjalrægja snjó frá nóvember þar til
snemma í janúar, til að bæta aðlögun
grassins og minnka vatnsmagn sem
getur bráðnað í hlýindum. í þessum
vinnupakka mun samstarfsaðili okkar, 7Sense, einnig setja niður nema í
þæfislaginu (e. thatch), á ólíka bletti til
að gefa okkur, beint í símann, stöðugar mælingar um þróun á hitastigi
og styrk súrefnis og koltvísýrings,
O2 og CO2 , undir plastábreiðum yfir
vetrartímann. Þróun á gasmælum sem

setja á undir svell er krefjandi, þar sem
rafmagnsbúnaður þarf að vera varinn
fyrir bráðnandi vatni með hálfgerðri
himnu á sama tíma og við fáum
nákvæmar mælingar styrks O2 og CO2
á grænu yfirborðinu. 7Sense er vel á
veg komið með þessa þróun og standa
nú yfir prufur á frumgerðinni á rannsóknarstofunni. Stjórnendur VP2 eru
Wendy Waalen og Pia Heltoft hjáNIBIO í Apelsvoll.

Á meðan vallarstjórarnir eru sannfærðir um að plastábreiðurnar séu
lykilinn að betri vetrarlifun, þá er
umdeilt hvernig loftunarkerfi og
loftunartíðni undir ábreiðum, með
mismunandi grastegundir, skuli háttað, sérstaklega við aðstæður þar sem
mikill snjór eða svellalög myndast
ofan á plastinu. Sem hluta af Ísbrjótnum munum við því bera saman
upplásin tjöld með götuðum drenrörum undir ábreiðunum. Ennfremur
mun 7sense leggja sömu tegund af
skynjurum og notuð er í VP 2. Þetta
gerir vallarstjórum mögulegt að mæla
mismundandi styrk CO2 eða O2 sem
þröskuld fyrir það hvenær skuli lofta
undir ábreiðurnar. Stjórnandi VP 3 er
Trygve S. Aamlid hjá NIBIO í Landvík.

Mynd 4: Plastábreiður breiddar yfir flatir áður en vetur gengur í garð. Mynd: James
Bentley.
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VP 4: Betri stjórnun á mikilvægum
umskiptum milli veturs og vors

Stundum segja skandinavískir bændur
og vallarstjórar að það sé ekki veturinn
sem drepi grasið , heldur umskiptin
yfir í vorið. Það kemur ekki á óvart,
þar sem skyndileg útsetning fyrir eðlilegu magni af súrefni og mikilli birtu
getur valdið mjög miklu álagi á plöntur sem hafa verið undir snjó, svelli
eða plastábreiðum í nokkrar vikur eða
mánuði. Vísindalega orðatiltækið fyrir
þess konar álag er ,, phytoinhibition”
og er útskýrt sem myndun hvarfra súrefnistegunda (e. oxygen species) sem
eru eitraðar fyrir plöntur.
Mögulegar aðgerðir fyrir þess konar
álagi er beiting andoxunarefna eða
notkun á vorábreiðum sem minnka
birtuálag og veita líka vörn gegn
vorþurrki.
Rannsóknir á svörun efnaskipta við
þessar aðstæður krefjast háþróaðrar
rannsóknarstofu og verður stjórnað
af Sigríði Dalmansdóttur hjá NIBIO í
Holt, að hluta til í lengri heimsóknum
til samstarfsskólanna okkar í Minnesota og Massachusetts.
VP 5: Greining, magntaka og útilokun
eitraðra efna fyrir yfirsáningu flata sem
orðið hafa fyrir svellköfnun

Margir vallarstjórar hafa upplifað að
það er erfiðara að koma á fót dauðri
flöt eftir svellköfnun heldur en eftir frostskemmdir, snjómyglu eða
aðrar tegundir af vetrarskaða. Algeng
skýring á þessu eru uppsöfnun á
alkahóli, lífrænum sýrum og öðrum
eitruðum efnum sem valda loftfirrðri
öndun (e. anaerobic respiration).
Markmið VP 5 er að greina og magntaka þessi eitruðu efni og einnig að
komast að því hvernig má eyða þeim
á skjótan og áhrifaríkan hátt, t.d. með
götun (loftun) eða að skola efnin út
með miklu magni af súrefnisríku vatni
stuttu eftir að svell hefur horfið af
yfirborðinu. Í undirbúningi við þetta
höfum við byggt upp flöt í Apelsvoll
með tveggja ára gömlu torfi með
rauðvingli og skriðlíngresi (mynd 4).
Rökin fyrir því að nota torf eru þau að
eiturefnin er ekki eingöngu framköl-

Mynd 5. Ný tilraunaflöt til notkunar í VP 5 var tyrfð með tveggja ára gömlu torfi með
skriðlíngresi og rauðvingli í júní 2020. Mynd: Pia Heltoft.

luð grasinu, heldur einnig með gerjun
örvera í þæfislaginu. Í VP 5 verður
sérstaklega áhugavert að bera saman
framköllun eiturefna í rauðvingli annars vegar og skriðlíngresi hins vegar,
þar sem þessar grastegundir búa til
þæfi með mismunandi uppbyggingu,
lit- og efnasamsetningu (mynd 6).

Þá munu einnig fara fram lífgreiningarpróf á spírandi fræjum og græðlingum skriðlíngresis og rauðvinguls
í ræktunardiskum með þykkni úr
vetrarskemmdum flötum. Stjórnandi
VP 5 er Trygve S. Aamlid í samstarfi
við Tatsiana Espevig og Karin Juul
Hesselsøe.

Efnagreiningar verða framkvæmdar af
Marit Almvik og Monicu Fongen hjá
varnarefna- og efnafræðideild NIBIO.

Mynd 6: Reitir með skriðlíngresi (vinstri) og rauðvingli (hægri). Sneplarnir hafa
misminandi liti og efnasamsetningu í þæfislaginu (e. thatch layer, mat layer). Í VP 5
munum við rannsaka hættu á uppbyggingu spírunarhamlandi efna í þessum flötum
undir svellbreiðu.
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Mynd 7. I VP 6 munum við bera saman sáningaraðferðir og mismunandi língresisyrki/ forsáningaraðferðir fyrir endurheimt eftir
vetrarskaða. Ábyrgir fyrir þessum prufunum eru Carl Johan Lönnberg, sænska golfsamandinu (til vinstri)

VP 6: val á yrkjum, forsáning og prufur
á sáningarvélum með það að markmiði
á ná hraðari bata á flötum eftir vetrarskaða

Samtarfsaðilar okkar í Minnesota birtu
nýlega grein sem sýnir mismunandi
yrki af skrifðlíngresi sem hafa mismunandi spírunarhraða við lágt jarðvegshitastig (Heineck o.fl. 2019). Á
Norðurlöndunum höfum við áhyggjur
eftir að hafa komist að því að Indepenence-yrkið, sem hefur í mörg ár verið
eitt hið notaða, reyndist vera eitt þeirra
yrkja sem hafði hægasta spírun við
lágt hitastig áberandi hægar en önnur
yrki eins og t.d. 007, Pure Select og
Pure Distinction. Í sjötta og síðasta VP
Ísbrjótsinsmunum við því, í nánu samstarfi við sænska grasvallafræðinginn
Carl Johan Lönnberg og bandaríska
samtstarfsaðila okkar, fylgja þessum
athugunum eftir með prófunum á
vettvangi, með mismunandi sáningaraðferðum og sáningarvélum. Þetta
verður gert að hluta til hjá NIBIO
Landvik, en einnig á flötum í mið- og
norður Svíþjóð sem orðið hafa fyrir
vetrarskaða. Einhver af skriðlíngresisyrkjunum munum við bera saman við
hagnýtar aðstæður á vettvangi. Sum
verða forsáð, en önnur ekki. Allt fer
það eftir því verklagi sem nýlega var
hannað af Massachusetts-háskóla.
Vinnupakkanum verður stjórnað af
Trygve S. Aamlid.

Útbreiðsla
STERF leggur alltaf mikla áherslu á
að rannsóknaniðurstöður séu hagnýtar, eða tilbúnar til notkunar, og á góð
skamskipti við golfhreyfinguna og iðnaðinn. Fjögurra ára útbreiðsluáætlun
verkefnisins, sem rík áhersla er lögð
á, var því hluti af þeirri kynningu sem
STERF og norska rannsóknastofnunin
fengu í styrkumsóknarferlinu. verða
haldnir vettvangsdagar, myndbönd
gerð og kynningar fluttar á fundum
og ráðstefnum, bæði innan og utan
Norðurlandanna, á þeim forsendum

að fyllstaöryggis sé gætt vegna Covid
19. Fyrsta tækifærið til að fá frekari
upplýsingar og niðurstöður úr Ísbrjótnum og öðrum skyldum verkefnum
verður málþing um vetrarskaða, sem
er áætlað að halda samhliða fjórtándu
alþjóðlegu grasflataráðstefnunni, sem
fram fer í Kaupmannahöfn föstudaginn 16. júlí 2021.

Heimildir
Aamlid , T.S. P.J. Landschoot & D.R. Huff 2009. Tolerance to simulated ice encasement and Microdochium nivale in USA selections of greens-type Poa annua.
Acta Agr. Scand., Sect. B — Soil & Plant Sci. 59: 170-178.
Heineck, G.C., S.J. Bauer, M. Cavanaugh, A. Hollman, E. Watkins & B.P Horgan
2019. Variability in creeping bentgrass cultivar germinability as influenced by cold
temperatures. Crop, Forage and Turfgrass Management, 5(1), 1-7.(doi:10.2134/
cftm2018.07.0054)
Lönnberg, C.J. 2018. Slutrapport av projekt nr. 17. Practical re-establishment of
golf greens following winter damage – a field study. 15 pp. www.sterf.org.

