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Riktad skötsel av ruffar på golfba-
nor kan vara ett viktigt bidrag för 
att uppnå målet med ökad biologisk 
mångfald för växter och insekter. 
Blommande ytor kan höja spelupp-
levelsen för många golfare genom 
att de estetiska värdena på golfba-
nor ökar. Dessutom gör, tunnare 
vegetation att det blir gör det lättare 
att hitta och spela bollar som har 
hamnat i ruffen.  
 
2017–2020 ledde NIBIO projektet 
’Från gräsmark till blommande 
äng’. Från täta, ensidiga gräsytor 
till ruffar med högre biodiversi-
tet. Målet var att undersöka olika 
åtgärder för att öka artsmångfalden 
i befintliga gräsmarker dvs i ruffar, 
parker och anlagda ängar. Genom 
medfinansiering från STERF fanns 
försök i ruffar på Oslo GK, samt 

demo-fält på Sigtuna GK. I den här 
artikeln presenteras de viktigaste 
resultaten av betydelse för golfba-
nor. 
 
 
Beskrivning av projektet

Försöken startades 2017 i gräsmarker 
på sex platser i sydöstra Norge, i ruffar 
på Oslo GK (Bogstad, bild 1), i parker 
i Oslo (Universitetsparken vid Blin-
dern och Slottsparken), på ett gammalt 
produktionsfält för färdig gräsmatta 
(Landvik) och på marginella ängsom-
råden på två norska jordbruk (Nan-
nestad och Våle). 

Experimenten gjordes på flera platser 
för att undersöka i vilken utsträckning 
olika jordtyper, innehållet av organiskt 

Erfarenheter från projektet  
‘Från gräsmark till blommande äng’, 2017-2020

Bild 1. Fältet vid Oslo GK delades upp i två repetitioner i ruffen ner mot Bogstadvattet vid fairway 15 (vänster) och en repetition 
i ruffen mellan fairway 9 och 10 (höger). Bilder tagna 1.juni 2018. Foto: Trygve S. Aamlid.

material och näringsämnen i jorden, 
markdjup / känslighet för torka, mark-
kompaktering, ursprungliga gräsarter 
och tätheten av gräspopulationen, var 
viktiga för att omvandla ensidig gräs-
mark till ”blommande äng”. Förutom 
de experimentfälten skapades också 
ett demonstrationsfält med samma 
behandlingar på Sigtuna GK i Sverige. 
Experimentet i Slottsparken fick tyvärr 
avbrytas 2019 på grund av grävnings-
arbete och ingår därför inte i denna 
artikel. 

Projektet finansierades av STERF och 
olika offentliga myndigheter i Norge.
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Fem behandlingsled

I augusti 2017 etablerade vi följande 
fem behandlingar på 8m x 8m stora 
rutor i tre eller fyra repetitioner i varje 
experimentfält:

1. Normal högruff: Klippning två 
gånger om året med ”slaggräsklip-
pare” som maler ner (”mulches”) 
(återför) den klippta gräsmassan. 
Detta motsvarar den nuvarande 
hanteringen av högruff på många 
golfbanor. 

2. Slåtter en gång: En avslagning 
av vegetationen i månadsskiftet 
augusti / september. Gräset (höet) 
fick torka i ungefär en vecka så 
att fröna hade en chans att falla av 
innan höet samlas ihop och togs 
bort. Detta motsvarar en traditio-
nell ängsskötsel.

3. Slåtter två gånger: Två avslag-
ningar med en slåtterbalk, först i 
månadsskiftet maj / juni och sedan 
i månadsskiftet augusti / septem-
ber. Vid första slåttern samlas grä-
set upp och togs bort, på en gång.  
Vid andra slåttern torkades höet 
i ungefär en vecka, så fröna kan 
släppa, innan det samlas ihop och 
togs bort. Två slåttertidpunkter 
antogs kunna tunna ut vegetatio-
nen mer, jämfört med traditionell 
slåtter, eftersom näringsämnen 
togs bort från ytan varje år. 

4. Slåtter + sågspån: Som behand-
ling 2, men dessutom tillsattes ett 
fint sågspån 0.5 kg (ts) m2 efter 
att höet avlägsnats i augusti 2017. 
Målet med att tillsätta sågspån 
var att binda kvävet i jorden så att 
gräset blev mindre dominerande 

Bild 2. Ängsskallra, Rhinantus minor är en halvparasitisk, ettårig växt som parasiterar på gräsrötterna och därmed bidrar till 
att gräset blir tunnare. I behandling nr 5 såddes norskt ängskallrefrön från Gudbrandsdalen (östra Norge) med en frömängd på 
0,5 g frön (200 frön) per m2, i oktober 2017. (demostrationsfältet i Sigtuna såddes frön i samma täthet insamlade lokalt från 
Uppland) Foto: Trygve S. Aamlid.

och att det på så sätt skulle finnas 
större möjligheter för andra arter 
att etablera sig. Kvävet som är 
bundet av mikroorganismerna i 
jorden ”frisläpps igen” under 4-5 
år, men under den tiden var för-
hoppningen att det kolrika sågspå-
net skulle ge ett så kallat ”fönster” 
för den sådda arten att etablera sig.  

5. Slåtter + Ängsskallra: Som 
behandling 2, men med insådd av 
ängsskallra (Rhinanthus minor) i 
oktober 2017 (bild 2). Ängsskallra 
är en ettårlig växt som parasiterar 
på gräs genom att suga närings-
ämnen från gräsrötterna. Växen 
är inhemsk och växer naturligt i 
hela Norden. Frön av ängsskallra 
behöver kyla för att gro, så sådden 
genomfördes därför på hösten.



Insådd av blomsterfrö-
blandning 

Ett år efter att behandlingarna hade 
etablerats i såddes en regional bloms-
terfröblandning för sydöstra Norge 
i månadsskiftet augusti / september 
2018. Det fanns också en kontrollbe-
handling, nr 6, motsvarande behand-
ling 1, men där inga frön såddes.  
 

Bild 3. Insådd av blomfröblandning med Vredo Direktsåmaskin, Oslo GK, augusti 
2018. Foto: Trygve S. Aamlid.

Innan sådden, klipptes gräset på en 
höjd av 2–3 cm, med gräsklippare 
med en uppsamlare, och sedan såddes 
fröblandningen med en såmaskin från 
Vredo (slits), såmängd 1,0 g / m2 (bild 
3).  
 
Fröblandningen bestod av 18 vanliga 
arter som tillsammans ansågs bidra 
med pollen och nektar till pollinerande 
insekter under hela växtsäsongen 

(tabell 1). Sammansättningen var inte 
optimal, den begränsades av vilka frön 
av olika arter som fanns tillgängliga i 
augusti 2018.  
 
Det var bara för tjärblomster, blå-
klocka, prästkrage, rödblära och smäll-
glim som utsädesutbudet var rikligt  
(> 100 grobara frön per m2). Av röd-
klint, getväppling, ängsvädd, humle-
blomster och gulvial fanns det färre än 
ett grobart frö per m2 (tabell 1).

Uppföljning 

Utvecklingen av vegetationen överva-
kades årligen genom att räkna antalet 
växter av olika arter (både sådda och 
naturligt förekommande arter) i en fast 
yta på 1 x 1 m per försöksruta (bild 4).  
 
Samtidigt registrerades mängden 
blommor hos de olika arterna. Före-
komst av pollinatörer (främst hum-
lor) och andra insekter registrerades 
genom att göra observationsstudier i 
fyra minuter i varje ruta tre gånger per 
säsong (tidig, mitten och sensommar, 
bild 5).  
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Tabell 1. Sådd av fröblanding på försöksytorna i månadsskiftet augusti/september 2018.

Latinsk namn Svenskt namn Vikt%  i fröblandingen Grobar-het, % Antal grobara frön per m2

Viscaria vulgaris Tjärblomster 11.8 81 1571
Campanula rotundifolia Blåklocka 5.1 70 729
Leucanthemum vulgare Prästkrage 17.5 96 317
Silene dioica Rödblära 14.2 63 149
Silene vulgaris Smällglim 6.1 83 118
Achillea millefolium Röllika 1.4 89 56
Lotus corniculatus Käringtand 16.2 35 51
Lychnis flos-cuculi Gökblomster 1.9 43 46
Hypericum maculatum Fyrk johannesört 5.1 36 42
Carum carvi Kummin 6.1 44 12
Solidago virgaurea Gullris 1.1 52 7
Hieracium umbellatum Flockfibbla 0.6 32 3
Knautia arvensis Åkervädd 2.9 40 2
Centaurea jacea Rödklint 0.8 13 <1
Antyllis vulneraria Getväppling 2.9 7 <1
Succisa pratensis Ängsvädd 1.4 5 <1
Geum rivale Humleblomster 0.6 7 <1
Lathyrus pratensis Gulvial 4.1 2 <1
SUMMA 100 3104
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Registreringarna utfördes under 
bra väderförhållanden och de flesta 
humleart kunde identifieras. Dess-
utom bestämdes markens eventuella 
kemiska förändring,  genom att prover 
togs regelbundet, under hela projekt-
perioden.

På försöksfältet på Oslo GK bedöm-
des ruffens spelbarhet i augusti 2017 

Bild 4. Fast provruta för registrering av arter  
i ruffen på Oslo GK. Foto: Ellen Svalheim.

Bild 5.  Registrering av pollinerande insekter i universitetsparken i Blindern, 
Oslo. Foto: Geir K. Knudsen. 

och augusti 2020 av den tidigare 
professionella golfaren Marius Thorp. 
Marius stod utanför försöksrutan och 
vände sig bort medan en medhjälpare 
kastade en golfboll in i rutan. Sedan 
registrerades den tid det tog innan 
Marius hittade bollen. Marius ombads 
sedan att slå bollen mot en målpunkt 
cirka 80 m bort på fairway. Avståndet 
från målpunkten till där bollen stan-

Bild 6a,b. I början och slutet av projektet testade Marius Thorp spelbarheten för de olika ruffarna på Oslo GK (a). På många 
ställen var bollen väl gömd i gräset (b). Foto: Trygve S. Aamlid.

nade togs som en indikation på slagets 
precision och därmed ruffens spelbar-
het. Samtidigt gav Marius en subjektiv 
bedömning av hur svårt det var svårt 
att spela från på en skala från 1 till 9, 
där 1 var enklast och 9 den svåraste 
(bild 6 a och b). 
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Resultat

 Jämfört med kontrolledet utan insådd 
(försöksled 6) gav insådd av bloms-
terängfrön en tydlig ökning av antalet 
växtarter i de flesta experiment (Figur 
1).  
 
Av de 18 arterna i blomsterängsbland-
ningen, etablerade sig i genomsnitt 
5,5 nya arter i vart och ett av de fem 
fälten. Detta var något mindre än vi 
hade hoppats på, men för många av 
arterna kan svårigheten att etablera sig 
förklaras av den låga groddbarheten 
hos vissa frön som såddes (tabell 1).  
 
 

De flesta nyetablerade individerna 
var  prästkragar följt av käringtand, 
rölleka, blåklocka, fyrkantig johannes-
ört, smällglim, kummin, gökblomster, 
rödblära, och getväppling.

I slutet av projektet 2020 var röllikan 
den art som hade den överlägset störst 
blomning.(se t.ex. bild 5). Röllika 
fanns visserligen i många av fälten 
innan försöken startade (bild 4) men 
ökade också till följd av behandling-
arna och insådden. Ett överraskande 
resultat var att vi hade väldigt lite 

etablering av tjärblomster, trots att 
detta stod för mer än hälften av antalet 
grobara frön i fröblandningen (tabell 
1). Vi vet inte orsaken till detta, efter-
som tjärblomster brukar gro lätt när 
den sås i växthus. 

Det är rimligt att tro att den torra som-
maren 2018 minskade grästillväxten 
och bidrog till bättre etablering, efter 
sådd i månadsskiftet augusti / septem-
ber 2018. Under de följande åren blev 
dock många av plantorna utkonkur-
rerade av gräs innan de lyckades nå 

Figur 1. Antal 
arter i augusti 
2020 efter olika 
behandlingar,  
perioden från bör-
jan av experimen-
tet i augusti 2017 
i experimentet vid 
Oslo GK (a) och 
i genomsnitt för 
fem fält (b).
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Bild 7. Blommande örter i 
rosettstadiet sommaren 2019, 
efter sådd i augusti 2018 i  
universitetsparken i Oslo.  
Sandarv och vanlig arv har 
etablerat sig spontant, de andra 
arterna inkluderades i fröbland-
ningen. Foto: Ellen Svalheim

blommande stadier. Övergången från 
småplantor till etablerad, blommande 
växt, är en viktig begränsning vid 
sådd av blommande örter i befintliga 
gräsmarker. 

Samtidigt som etableringen av insådda 
arter skedde, observerade vi också en 
viss spontan etablering av arter som 
inte såtts in (figur 1).  
 
Dessa kan antingen ha funnits i frö-
banken i jorden, eller så kan frön ha 
spridits från omgivningen. Vi antar att 
klippning och uppsamling före sådd 
spelade roll och stimulerade grobarhet 
från fröbanken i marken, även i den 
icke insådda behandlingen 6. 
 
En jämförelse av figurerna 1a och 1b 
visar att etableringen efter sådd var 

sämre på Oslo GK än i genomsnitt för 
alla fem experimentfälten. Detta beror 
på att åsen vid Oslo GK mestadels 
bestod av en tät vegetation med inslag 
av rödsvingel, timotej och tuvtåtel. 
Jämfört med de andra experiment-
områdena var jordmånen och/eller 
vegetationen vid Oslo GK torktålig, 
eftersom gräsmängden var ungefär 
lika stor det torra året 2018 som 2017, 
2019 och 2020. Den bästa etableringen 
av nya arter var i universitetsparken, 
Blindern, och i ängsfältet i Nannestad, 
Som också var de mest torkutsatta 
lokalerna. (tunt jordtäcke på Blindern 
och sandjord i Nannestad).

Förutom torktålig jordmån kan åsen 
vid Oslo GK fånga upp avrinning 
från omgivande spelytor. Detta gällde 
särskilt ruff ned mot Bogstadvattnet på 

hål 15. Den 15–20 m breda kantzonen 
med ruff är viktig för att förhindra 
läckage av kväve och fosfor till Bog-
stadvattnet, men näringstillförseln gör 
det också svårare att etablera en stor 
artmångfald i ruffen. Baserat på en 
övergripande bedömning av markana-
lyserna i alla fält, kan det ändå tyckas 
att vattenfaktorn var mer avgörande än 
näringstillförseln för artmångfalden av 
växter. 

Att det är lättare att etablera blomster-
ängar på bar mark än vid sådd i etable-
rade gräsbestånd vet vi sedan tidigare 
och det blev också bekräftat på fältet 
vid Oslo GK. Innan sådden i augusti 
2018, försökte man ta bort så mycket 
av gräset som möjligt med en traktor-
monterad Amazone-slagslåttermaskin.  
 

Bild 8 a,b.  Skalpering av turfen innan sådd gav mycket bättre etablering av insådda arter. Foto: Trygve S. Aamlid.
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Inventering av insekter

Vi observerade minst 12 humlearter 
i anslutning till försöksrutorna, plus 
några solitära bin och tambin. Vanliga 
arter som jordhumla (främst Bom-
bus terrestris), stenhumla (Bombus 
lapidaries) och i mindre utsträckning 
åkerhumla (Bombus pascuorum) stod 
för de flesta observationerna. Skillna-
derna mellan behandlingarna 2020 var 
obetydliga, men det var stor skillnad 
mellan olika fältområden. Några av 
platserna (Universitetsparken och 
Landvik) hade en stor ökning av hum-
leobservationer 2020, men i Oslo GK 
var antalet stabilt under hela projekt-
perioden. Detta var inte oväntat med 
tanke på den marginella blomningen 
av sådda arter i detta fält. 
 
Ruffens spelbarhet

Observationerna på Oslo GK i  
augusti 2017 visade ett visst samband 
mellan stående biomassa och den tid 
golfspelaren tillbringade för att hitta 
bollen (figur 2).  
 
Tre år senare var skillnaderna i tid för 
att hitta bollen, spelarens subjektiva 
bedömning av slagets svårighet eller 
precisionen vid inspel på fairway 
inte statisk säker. Genomsnittssiffran 
i tabell 2 ger ändå en indikation på 
den positiva effekten av ängsskallra i 
ruffen.

Bild 9. Etablering av ängsskallra i gräsdominerad ruff på Oslo GK. Foto: Trygve S. Aamlid.

På grund av ojämn yta gick det inte så 
bra, och efter några skalperingar (bild 
8a) gav vi upp och klippte istället ner 
ruffen med en självgående roterande 
gräsklippare, som beskrivits tidigare. 
Året därpå kunde vi dock observera 
mycket bättre etablering av sådda arter 
i de skalperade fläckarna än i ruffen 
omkring (bild 8b). Detta tyder på att 
man i praktiken knappast kan bli allt-
för ”hårdhänt” med gräset innan man 
sår in blomsterfröblandningen! 
 
Skillnaden mellan etableringen av 
insådda arter i behandlingarna 2-5 
var relativt små, men det fanns viss 
variation mellan fälten (figur 1). Oslo 
Golfklubb visade den bästa etablering-
en av ängsskallra i försöksled 5 (bild 
9), vilket bekräftar att de nyetablerade 
ängsanläggningarna påverkades rela-
tivt lite av torkan 2018. På andra stäl-
len var antalet ängsskallra varierande 
och vi uppnådde inte en dynamik där 
den som ettårig art blommar och sår 
sig varje år. I Universitetsparken för-
svann en yta helt på grund av torkan 
2018. Resultaten från Oslo GK är ändå 
så lovande att denna art bör testas yt-
terligare i nya experiment, och då helst 
med en större mängd utsäde.

I genomsnitt för försöksytorna var 
artmångfalden i slutet av projektet 
något högre vid behandling 3 med två 
slåttertidpunkter per år jämfört med 
behandling 2 med en sen slåtter per år, 
båda med borttagning av det klippta 

materialet. Resultaten tyder på att det 
är positivt att göra en tidig och en sen 
slåtter under de första två till tre åren 
för att minska konkurrensen från grä-
set. När man omvandlar en tätvuxen 
gräsmark till blomsteräng. Figur 1b 
visar ändå att det fanns skillnad, dock 
inte så tydlig, i nyetablering mellan 
behandling 3 (två slåttertidpunkter 
per år) och 2, 3 och 5, som alla endast 
hade en sen klippning per år. I kon-
trollsteg 1 med malning av gräsmas-
san ”mulchning” och återföring av 
materialet var etableringen av nya 
arter sämre, och det råder därför ingen 
tvekan om att det klippta materialet 
skall tas bort om du vill konvertera en 
ren gräsmark till blomsteräng. 
 
I behandlingsled 4 (Slåtter och såg-
spån) var det ingen bättre etablering 
av sådda arter efter tillsats av sågspån. 
Efter att ha spridit sågspånet hösten 
2017, kunde vi se en ljusare grön färg 
på gräset på vissa ställen, men mar-
kanalyserna visade små effekter på C 
/ N-förhållandet. För att få effekt av 
denna metod måste vi förmodligen, 
lägga till betydligt större mängder än 
0,5 kg torrsubstans per m2 och even-
tuellt upprepa tillförseln flera gånger 
under projektperioden. I praktiken 
kommer detta att vara både osäkert 
och mödosamt, och vi kan därför inte 
rekommendera metoden.



Sammanfattning 

• På grund av konkurrens från 
gräset är det mycket svårare att 
omvandla befintligt ensidig, tät 
gräsmark till artrika blomsterängar 
än att etablera blomsterängar på 
obevuxen mark. 

• Golfklubbar som vill försöka att 
omvandla ruff till blomsteräng, 
måste vara noga med att välja om-
råden. Välj ruff på torra och magra 
ytor, helst högt liggande och sol 
exponerat utan näringstillförsel 
från omgivande spelytor. 

• Insådd av en artrik blomsteräng-
blandning bör förberedas i minst 
ett år innan, genom att ta bort grä-
set för att minska biomassan och 
undvika ansamling av förna. Slå 
två gånger under säsongen före 
och efter sådd. En gradvis över-
gång till slåtter på sensommaren, 
när sådda arter är etablerade, är en 
bra strategi. 
 

Figur 2. Förhållandet mellan stående 
biomassa i ruffen och tiden för att 
hitta en golfboll på en 8 m x 8 m ruta. 
Data från Oslo GK, augusti 2017.

Tabell 2. Effekt av insådd av ängsskallra hösten 2017 på ruffens spelbarhet före klippning i augusti 2020.

• Insådd av den halvparasitiska 
arten ängsskallra gav varierande 
effekt. Den måste sås in på hösten 
och metoden passar kanske bäst 
i områden som inte är särskilt 
utsatta för torka på sommaren. 

• Frön måste alltid ha jordkontakt 
för att gro, men övergången från 
plantor till vuxen, blommande 
växt kan vara minst lika kritisk 
som själva groningsfasen. För-
svagning av gräsvegetationen 
innan sådd, genom låg klippning 
och vertikal skärning (fysisk 
störning) av grässvålen är därför 
viktigt. Sådd med såmaskin (skä-
rande, slitsar) rekommenderas vid 
sådd i befintlig vegetation. 

• Använd en regional (om möjligt 
lokal) fröblandning med nyck-
elarter som tillsammans ger en 
utdragen blomning under större 
delen av säsongen. Vilka arter som 
etablerar sig bäst varierar mellan 
olika geografiska områden och be-

roende på naturliga förutsättning-
ar, men det är viktigt att inkludera 
några robusta och snabbt växande 
arter, t.ex. prästkrage, käringtand, 
rödklint, smällglim och kummin. 
Röllika och prästkrage kan snabbt 
bli dominerande och mängden 
utsäde bör därför begränsas.

 
Efterord 

Slutligen vill vi tacka Oslo GK för 
gott samarbete och hjälp med att 
genomföra det experimentella arbetet, 
Marius Thorp för hjälp med bedöm-
ningarna av spelbarhet i ruff, Øystein 
Nøkland, Global Turf Solutions för 
utlåning av Vredo såmaskin, Sigtuna 
Golfklubb och STERF för medfinan-
sieringen av projektet. Slutrapporten 
(på engelska) och ett faktablad om 
etablering av mer artrik vegetation i 
ruff (på engelska och skandinaviska 
språk) kommer att finnas under våren 
på www.sterf.org.

R² = 0,3091
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Stående biomassa, g torrt material pr m2

Behandling Stående biomassa,  
g ts / m2

Tid för att hitta boll  
i 8 m x 8 m ruta, sek.

Spelarens värdering av 
hur svårt det var att slå 
bollen (1-9, 9 är svårast)

Avstånd från målpunkt till  
bollens nerslagsplats efter 

inspel på fairway, meter

2. En sen höstavslagning 320 48 6.8 17.5
5. Som behandling 2 plus 
insådd av ängsskallra

285 32 3.3 8.7


