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Den internationella gräs- och gröny-
teforskningskonferensen, ITRC, hölls 
10-15 juli 2022 i Marmorhallen vid 
Köpenhamns universitet. Arrangörer 
var STERF (Scandinavian Turfgrass 
and Environment Research Founda-
tion) i samarbete med ITS (Internatio-
nal Turfgrass Society). Det här var den 
fjortonde konferensen sedan starten 
men den första som hölls i ett nordiskt 
land. Temat för konferensen var ’Ut-
veckling och Hållbarhet’ med FN:s glo-
bala hållbarhetsmål (SDG) från Agenda 
2030 som ramverk för programmet.

Konferensen är världens största och 
viktigaste internationella mötesplats 
för forskare och praktiskt verksamma  
inom gräs- och grönytebranschen. 
Årets konferens var inget undantag, 
med över 300 deltagare från 28 länder 
på plats. Möjligheten att nätverka och 
träffas igen efter mer än två år av pan-

demirestriktioner uppskattades enormt 
av deltagarna. 

Innehållet i konferensen baserades på 
mer än 180 artiklar publicerades i tre 
vetenskapliga tidskrifter Detta tack 
vare det idoga arbetet som chefre-
daktören Dr. Trygve Aamlid, NIBIO, 
Norge och hans kollega Dr. Doug Sol-
dat, University of Wisconsin-Madison, 
USA, lade ner tillsammans med 55 as-
socierade redaktörer runt om i världen. 

Deltagarnas utvärdering
 
Särskilt uppskattade delar av kon-
ferensen var industriseminarierna, 
välkomstmottagningen, praktikernas 
heldag, en tävling för doktorander om 
bästa presentationen, samtliga tvärve-
tenskapliga och tematiska sessioner, 
minnesstunden för Dr. James Beard, 
samt två symposier om banskötsel i 

ITRC2022 lockade 300 deltagare från 28 länder
områden med kalla vintrar respektive i 
övergångszoner mellan tempererat och 
varmt klimat.

Mer än 90 % av deltagarna gav ”Ut-
märkt och mycket bra” som helhetsbe-
dömning av konferensen. Här är några 
citat:

”Konferensen var fantastisk. Många 
bra presentationer med bredd och 
flera olika perspektiv, vilket uppskat-
tas. Alltid trevligt att träffa nya och 
gamla kollegor från hela världen för 
att diskutera de stora frågorna vi alla 
står inför inom gräsbranschen.”

”CAP (den lokala mötesarrangören 
i Köpenhamn) gjorde ett fantastiskt 
jobb som lyckades få ihop alla arrang-
emang och mötesdetaljer. Alla gjorde 
ett bra jobb, helt enkelt.”

Välkomstmottagningen på Copenhagen Plant Science Center.
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”Jag gillade industriseminarierna - 
att uppleva hur företag i branschen 
arbetar mot liknande mål som de 
akademiska forskarna med potential 
för samarbeten.”

”Kan ha fått covid här men upple-
velsen var värt det, och maten var 
fantastisk. Ett härligt gäng deltagare 
skapade en skön atmosfär.”

Industriseminarierna

Det tre timmar långa passet med 
industriseminarier hölls ihop av Bruno 
Hedlund, STERFs ordförande, och 
belyste möjligheter och problem för en 
framtida hållbar bransch. Fokuset låg 
på forskning, kompetensuppbyggnad 
och innovation. Nio ledande företag 
från branschen presenterade och gav 
sina synpunkter på: 
• Framtida utvecklingstrender 
• Prioriteringar inom forskning  

och utveckling 
• Kraven på vetenskapen och  

forskarna
• Tekniköverföring 
• Viktiga projekt och innovationer 

för gräsbranschen. 

Presentationerna följdes av en dis-
kussion med en sammanställning av 
viktiga steg och åtgärder att vidta 

inför framtiden. Detta avsnitt kommer 
sannolikt att erbjudas igen på nästa 
konferens, ITRC2025, i Japan.

Välkomstmottagning

Senare samma dag hölls en välkomst-
mottagning i Copenhagen Plant Sci-
ence Center, i anslutning till Marmor-
hallen. Här kunde man umgås, njuta 
av det nordiska midsommarljuset och 
promenera i den kungliga danska vete-
rinär- och lantbrukshögskolans vackra 
trädgård. Mottagningen följdes av en 
vecka fullspäckad med kunskapsför-
medling och sociala aktiviteter som 
gjorde det möjligt för deltagare att 
träffa gamla vänner och nätverka med 
nya bekantskaper från hela världen. 
 
Konferensprogram 

Den vetenskapliga programkommittén 
under ledning av Dr. Trygve Aam-
lid, NIBIO (Norwegian Institute for 
Bioeconomy Research, Norge) ska-
pade ett enastående konferensprogram.

Gräsbranschens framtida utmaningar 
är många och väldigt varierande. Kli-

matförändringarnas effekter överträffar 
våra värsta farhågor. Skärpta restrik-
tioner väntas för användning av kemi-
kalier och gödningsmedel och ökande 
press på naturresurser (särskilt vatten, 
energi och mark). En accelererande 
förlust av ekosystemtjänster och bio-
logisk mångfald pågår i de tätortsnära 
landskapen. Allt detta kräver mer 
forskning och innovativa lösningar för 
en hållbar framtid.

Baserat på detta identifierades åtta av 
FNs hållbarhetsmål (SDG) relaterade 
till gräs- och grönytesektorn: SDG 3 
(God hälsa och välbefinnande), SDG 
6 (Rent vatten och sanitet för alla), 
SDG 11 (Hållbara städer och samhäl-
len), SDG 12 (Hållbar konsumtion 
och produktion), SDG 13 (Bekämpa 
klimatförändringarna), SDG 14 (Hav 
och marina resurser), SDG 15 (Eko-
system och biologisk mångfald) och 
SDG 17 (Genomförande och globalt 
partnerskap). 

Öppningsceremonin

Maria Strandberg, STERFs vd & 
ITS President, var den som officiellt 

Maria Strandberg, ITS President,öppningstalade under ITRC2022.

Trädgården på kungliga danska veteri-
när- och lantbrukshögskolan.
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öppnade konferensen genom att hälsa 
alla välkomna till Köpenhamn och till 
Norden. Hon påminde om att temat för 
denna konferens var utveckling och 
hållbarhet och att ramverket för kon-
ferensprogrammet var FN:s mål för 
hållbar utveckling - Agenda 2030. Hon 
gav en översikt över de utmaningar 
som gräs- och grönytebranschen står 
inför och betonade vikten av forskning 
och utveckling för att klara nuvarande 
utmaningar och skapa en hållbar 
framtid. 

Huvudtalarna vid öppningsceremonin 
var två internationellt kända profiler 
inom grönytebranchen  forskaren, Dr. 
Leah A. Brilman (Product Manager for 
DLF) och banchefen Simon Gibson 
(Senior sports turf and grounds ma-
nager at Leicester City Football Club) 
från Leicester City fotbollsklubb.

Dr. Brilman talade om utmaningen och 
värdet med att odla grödor, som inte 
har som huvudsyfte att leverera mat 
till världens människor under titeln 
’The Turfgrass Challenge – Documen-
ting the Value of a Crop that Doesn’t 
Feed the World’. 

Simon Gibson höll två presentationer 
kring arbetet med gräsplanerna på 
fotbollsklubben Leicester City. Dels 
en om klubbens resa mot en mer da-
tastyrd skötsel av planerna med titeln 
”The Leicester City Journey to a data 
driven approach” och en om hur man 
säkrar en ny generation av studenter 
som vill ägna sig åt skötsel av gräsytor 
på idrottsarenor. 

Dessa presentationer följdes av fyra 
presentationer som fokuserade på 
betydelsen av de 17 FN-målen för 
hållbar utveckling i världen och kon-
sekvenserna för branschen:
• “Seeking Green Grass: Strong 

Sustainability for Golf and Turf-
grass”, av Robbie Fitzpatrick, 
University of St. Andrews, Stor-
brittanien.

• “Estimated energy use and green-
house gas emissions associated 
with golf course turfgrass main-
tenance in the Northern USA”,av  
Michael Bekken, University of 
Wisconsin, USA.

• “Reduced phosphorus fertilization 
on golf courses: A comparison of 

three fertilizer recommendations 
for putting greens”, av Anne F. 
Borchert, NIBIO, Norge.

• “Numerical Simulation of Water 
and Nitrogen Transport in Three 
Turf Species” av Kelly Kopp, 
Utah State University, USA. 
 

Minnesstund för  
Dr James Beard 

Dr. Gwen Stahnke, (Walla Walla 
Community College, USA) anordnade 
en särskild minnesstund för att lyfta 
fram allt som Dr. James Beard, en av 
de ursprungliga grundarna av ITS och 
en tidig pionjär inom vetenskapen för 
gräs och grönytor, har bidragit med 

under åren i branschen. Ett 50-tal 
konferensdeltagare deltog och många 
delade med sig av sina minnen av Dr 
Beard.

Doktorander tävlade med 
muntliga bidrag

Tävlingen för studenter arrangerades 
av Paul Koch, Ph.D. University of 
Wisconsin – Madison, WI USA och 
hölls för att visa upp en del av den 
spännande gräsforskning som dok-
torander bedriver. Åtta studenter (sju 
från USA och en från Kanada) hade 
lämnat in artiklar till tävlingen, men 
en av dem kunde tyvärr inte närvara 
på grund av SAS-strejken. Alla sju 
deltagare presterade exceptionellt bra. 

Paige Boyle höll en presentation på praktikernas seminariedag.

Doktorander tävlade med muntliga posters.



En jury utvärderade presentationerna 
och valde ut tre vinnare. Vinnarna av 
doktorandtävlingen var:
1. Audrey Simard, 2. Amy Wilber,  
3. Claudia Ann Rutland.

Modern gräs- och  
grönyteskötsel 

Nytt för denna konferens var ett 
endagsseminarium för praktiker, en 
mötesplats där praktiker och gräs- och 
grönyteforskare kunde utbyta kun-
skap och erfarenhet. Vi valde ut ett 
antal toppforskare, och några blivande 
stjärnor, som delade med sig av höjd-
punkterna från sina specialområden 

direkt till praktikerna på fältet. De fem 
huvudämnena för seminariedagen var:

• Minimera och optimera använd-
ning av insatsmedel

• Skötselstrategier för att hantera 
stressat gräs 

• Nya tekniska verktyg
• Grönytors ekosystemtjänster
• Pesticidfri framtid

Dagen avslutades med en festmiddag 
på Furesø GK där deltagarna minglade 
med seminariets föreläsare och kol-
legor från många länder. En stor del av 
rätterna på menyn var fiskade, plock-
ade eller odlade på golfbanor i närom-
rådet (”Ät din golfbana” var temat), 

vilket visar vad multifunktionalitet kan 
betyda på danska golfbanor. 

TORO stod som värd för seminarie-
dagen där mer än 90 praktiker och 
konferensdeltagare deltog. Särskilt 
tack till Stefan Nilsson, Svenska Golf-
förbundet, Martin Nilsson, Copenha-
gen GK och Thomas Pihl, Furesø GK, 
som gjorde ett utmärkt jobb med att 
organisera seminarierna och festmid-
dagen.
 
Exkursioner med tekniskt 
fokus och grillmiddag

En heldag med besök som lyfte fram 
det extraordinära utbudet av gräsytor i 
Öresundsområdet. Ett särskilt tack till 
Torben Kastrup Petersen, Dansk Golf 
Union, och Anne Mette Dahl Jensen, 
DLF, för att ha organiserat besöken 
och till DLF som värd för grillmidda-
gen. Det fanns fem exkursionsmål att 
välja mellan:

1. Universitetet i Aarhus – Flakke-
bjerg – här produceras gräsfröer 
och man jobbar med optimering 
av fröernas avkastning samt 
modellering av tillväxt. Dessutom 
besöktes Furesø GK, den första 
danska bana som belönats med 
Golf Sports Environmental Prize. 
En golfbana med ett vetenskap-
ligt förhållningssätt till skötsel av 
gräsytor. 

2. CopenHill - Köpenhamns centrum 
för urban utförsåkning. Inuti 
”berget” finns ett kraftverk och 
utanpå ligger en skidbacke och 
naturliga gräsytor. Man besökte 
även Köpenhamns GK - en multi-
funktionell, bekämpningsmedels-
fri golfbana i en unik park nära 
huvudstaden. 

3. Brøndby stadion och träningsan-
läggningar som har hybridgräs och 
är hemmaarena för ett av de bästa 
fotbollslagen i Danmark, samt 
Smørum GK, som är en rödsvingel-
bana med särskilt fokus på skötsel 
av ruffarna. De är också värdar för 
ett SCANGREEN-försök. 

4. Ljunghusens GK – en svensk 
linksbana med saltvattnet som 

”Ät din golfbana” var temat för middagen på Furesø GK.

CopenHil, Köpenhamns centrum för urban utförsåkning.

5



6

utmaning och ett exempel på en 
bana med optimala skötselinsatser. 
Man besökte även Malmö stadion 
– hemmaarenan för en av Sveriges 
toppklubbar, Malmö IF. 

5. Capillary Concrete AB i Helsing-
borg - The Capillary Hydroponics 
System är en ny teknik som au-
tomatiskt reglerar vattennivåerna 
och ökar gasutbytet i växtbädden 
för att producera djupare rötter 
och gräsytor av högre kvalitet. 
Man besökte även Hørsholm GK, 
en GEO-certifierad klubb som 
sköter banan helt utan bekämp-
ningsmedel. 

Alla utflykter avslutades på DLF 
Research Centre i Store Heddinge 
där vi fick en introduktion till DLFs 
verksamhet liksom en rundtur bland 
växthus, försöksytor och demonstra-
tionsområden. Dagen avslutades med 
en fantastisk grillmiddag där mer än 
200 personer deltog och njöt av den 
mycket goda stämningen och den 
nordiska sommarkvällen.

Kongressmiddag på  
Axelborg 

Omedelbart efter ITS-medlemsmötet, 
som hålls vart fjärde år, steg delta-
garna på bussar för kongressmiddagen 
på Axelborg som är centralt beläget 
mitt emot Tivoli. Man ser tydligt att 

Ljunghusens GK en linksbana som har saltvattnet som en utmaning.

Smørum GKs banchef, Per Rasmusson, pratar om hur man sköter sin rödsvingel.

Grillmiddag hos DLF.



huset tidigare fungerat som bank med 
en magnifik entré, höga träpaneler, två 
imponerande trappor och ett fantas-
tiskt ljusinsläpp från det höga glasta-
ket.  

Restaurang Nimb, med sina hyllade 
stjärnkockar, serverade en välkom-
ponerad nordisk meny. Den utsökta 
middagen följdes av dans till ABBA-
låtar som framfördes av ett skickligt 
live-band. Det var en fantastisk kväll, 
som vi tackar Syngenta för som var 
kvällens värdar. 

Kontrasterande klimatzoner  

Konferensens sista dag hölls två paral-
lella symposier som lyfte fram utma-
ningarna för gräs- och grönyteskötsel 
i två kontrasterande klimatzoner. De 
inbjudna forskarna gav ett världsom-
spännande perspektiv på:

• Skötsel i zoner kallt vinterkli-
mat: Seminariet anordnades av 
en grupp ITS-medlemmar från 
Nordamerika och Skandinavien 
under ledning av Dr. Eric Watkins, 
University of Minnesota. Här gavs 
en bl a presentation av det nya 
projektet ’Winter Turf’ finansierat 
av myndigheter i USA,; använd-
ningen av dukar för att förhindra 
is- och vattenskador; utveckling 
av prognosmodeller för sjukdo-

mar; dynamiken kring acklima-
tiseringar samt vinterskador i 
Arktiska områden. 

• Skötsel i övergångszonen mel-
lan tempererat och varmt klimat; 
Det här seminariet arrangerades 
av ITS-medlemmar från Italien, 
Spanien, USA och Japan under 
ledning av Dr. Alessandro De 
Luca, italienska golfförbundet.

Stöd från sponsorer 

Sponsorkommittén, som leddes av 
Bruno Hedlund, STERFs ordförande, 
gjorde ett fantastiskt jobb med att 
locka 20 viktiga företag och organisa-
tioner som sponsorer till ITRC2022. 
Mer än €200 000 samlades in. Detta 
bidrog till att hålla nere kostnaderna 
för registrering, gav resestipendier till 
studenter och höjde avsevärt kvaliteten 
på det övergripande programmet.

Följande företag och organisationer 
stöttade ITRC2022; 

Syngenta, Bayer, DLF, Husqvarna 
AB, R&A, Köpenhamns universitet, 
TORO, Aquatrols, Tour Turf, PBI Gor-
don, Nufarm, Capillary Hydroponics, 
COMBO Expert, USGA, Corteva, 
AMVAC, FMC, SECOND SUN, Rut-
gers University samt de Nordiska 
Golfförbunden.

Fantastiska kommittéer

Som tidigare ordförande för ITS vill 
jag, Maria Strandberg, tacka medlem-
marna i alla de kommittéer som hjälpt 
till med planering och organisation 
av konferensen under de senaste fem 
åren. Denna konferens hade inte varit 
möjlig utan deras hårda arbete och 
fantastiska känsla för detaljer.  
 
Mer än 60 personer från 16 länder var 
involverade i de nio kommittéerna 
som hjälpte till med planeringen.  
 
Jag vill också tacka CAP-partnern, 
konferensarrangören för deras mycket 
goda och professionella arbete med att 
arrangera konferensen på plats.

Kommittéerna arbetade med; 

• Lokala arrangemang och  
praktisk planering

• Publiceringar av artiklar m m
• Vetenskapligt program
• Sponsorer och industriseminarier
• Tekniska utflykter och besök
• Praktikerdagen 
• Resestipendier och tävlingar  

för studenter
• Två symposier för skötsel i två  

olika klimatzoner 

Kongressmiddag på Axelborg.
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