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Disposisjon 
• IPM definisjon 

• Historisk bakteppe  

• Plantevern og politikk 

• EU-direktivet 

• Konsekvenser for den enkelte forvalter 
– Sikker diagnose, overvåking, skadeterskler 

– Godt plantemateriale 

– Biologiske metoder 

– Mekaniske metoder 

– Kjemiske metoder 

 



Plantevern 

Skadegjørere: 
Skadedyr 

Sykdommer  
Ugress 
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DDT var persistent 



Bladan (parathion) var akutt giftig 







Ugrasmiddelet Atrazin 
forårsaket trolig 
cancer hos flere 
medarbeidere i  SJ 



Allergisk reaksjon på 
et plantevernmiddel 



Rapporter fra mange ulike pesticider fikk folk 
til å tro at alle midler er  

• persistente (=brytes langsomt ned i naturen) 

• akutt svært giftige  

• Kreftfremkallende  

• allergifremkallende  

…og at de 

• gir fosterskader og misdannelser  

• reduserer reproduksjonsevnen 



Er frykten for skadene av pesticider 
overdrevet?  
 
- Helsefaren er reell for dem som sprøyter 
- Fatale ulykker i Norge: selvmord eller 

forgiftning etter oppbevaring 
- Skader på folkehelse ? 

 
Men naturmiljøet er sårbart effektene er 
ofte vanskelige å dokumentere 

 



Misdannelse på frosk 
forårsaket av parasitter fordi  
plantevernmidler  har nedsatt 
froskenes immunforsvar.  



Viktig erkjennelse:  
 
Det er umulig å bevise at noe ikke 
er farlig.  
 
En flue i suppen vil ingen ha 
 
Det naturlige kan også være farlig 
 



Politikk og fagkunnskap 

Opinion,  fakta og følelser  

EU parlamentet ønsket: 

 

• Forbud mot pesticider i 
grøntanlegg 

Forskning / dokumentasjon  

EU kommisjonen: 

 

• Sterke begrensninger på 
bruk av pesticider i 
grøntanlegg  



Valg av politikere 

Lovtekster 

Praksis Konsekvens 

Opinionsdannelse  

Opplæring 

Holdning 

N
eg

at
iv

 e
 

ko
n

se
kv

en
se

r 

Kontroll 
Overvåking 
Forskning 

Presse 

Økonomi 



IPM: 
Bred kompetanse 

– velbegrunna 
tiltak  

• ‘integrated pest management’ 
means careful consideration of all 
available plant protection methods 
and subsequent integration of 
appropriate measures that 
discourage the development of 
populations of harmful organisms 
and keep the use of plant 
protection products and other 
forms of intervention to levels that 
are economically and ecologically 
justified and reduce or minimise 
risks to human health and the 
environment. ‘Integrated pest 
management’ emphasises the 
growth of a healthy crop with the 
least possible disruption to agro-
ecosystems and encourages 
natural pest control mechanisms;  
 

      Definition from Chapter 3 - 6 

 
 DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
of 21 October 2009  

establishing a framework for Community 
action to achieve the sustainable use of 

pesticides  



Integrert plantevern er å  

- gi plantene best mulig miljø slik at den blir sterk og 
kan motstå skadegjørere  
- forebygge smitte /ugrasspredning. 
- definere hvor stor skade som kan aksepteres før 
bekjempelse av skadegjører må iverksettes. 
- anvende alternativer til kjemikalier hvis de finnes, 
er effektive og økonomisk forsvarlige. 
- bruke kjemikalier og spredningsmetoder med 
minst mulig miljøskade og i laveste effektive dose. 
Det skal tas hensyn til fare for utvikling av 
kjemikalieresistens.  



Strukturen i et IPM-program 
sykdom/ skadedyr /ugras 

Resistens og skjøtsel 

Biologisk bekjempelse 

Mekanisk bekjempelse 

Kjemisk 

bekjempelse 

   

Diagnose 
  

Overvåking 
Økonomisk 

skadeterskel 

Fundament 

Metoder 
forebygging / bekjempelse 

Figur: Tatiana Espevig 



• Sikker identifikasjon av problemet er en 
forutsetning for å velge riktige tiltak 

 

   

Diagnose 

Eksempel:  
 
Pythium root 
disease  

Angriper bare ved temperaturer over 18 grader og svært godt tilgang på vann.  
Ingen tilgjengelige plantevernmidler.  
Viktigste tiltak: endret vanningspraksis  



• Fordel å se problemet tidlig i utviklingen 

• Nyttig: Prognoser basert på et godt faglig 
grunnlag.  
Eksempel på lokal overvåking  

Epledyrkere overvåker balansen mellom skadedyr og 
nyttedyr i frukthagen 

Eksempel på nasjonalt varslingssystem 

Prognoser for utvikling av potettørråte basert på 
observasjonsnett og værmelding.  

  

  

Overvåking 



Snømugg på tunrappgreen.  
Prognose? Varsling? 



• En vurdering av kost – nytte basert på  

– Pris på produktet 

– Forventet tap som følge av en skade 

– Kostnader ved aktiv bekjempelse 

– Eksempel: ugress i korn  

• Vanskelig å skaffe data: Anleggseier må 
definere en skadeterskel: Hvor mye kan 
aksepteres før vi eventuelt må sprøyte ? 

Økonomisk 
skadeterskel 



En fugl har gravd seg ned til 
en Stankelbein  



Hva er de økonomiske konsekvensene 
av en slik vinterskade?  



Vil du sprøyte mot en M.nivale i 
fairway?  



Strukturen i et IPM-program 
sykdom/ skadedyr /ugras 

Resistens og skjøtsel 
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Resistens og skjøtsel 

Plantemateriale:* 

 

- Klimatilpasset 

- Konkurransekraftig mot 
ugress 

- Resistent mot sykdommer 

 
• Se Nordisk sortsguide for 

gras til grøntanlegg på 
http://sterf.golf.se  

• Arkitektur (lys, CO2 ,vann) 

• Valg av ren jord, forhindre 
infeksjoner 

• Drenering 

• Rask etablering 

• Gjødslingspraksis* 

• Vanningsstrategi* 

• Mekanisk slitasje 

• Thatchkontroll* 

• Biostimulanter  

 

 

 

* STERF-finansierte forskningsprosjekter har gitt ny, god kunnskap om disse tema 

http://sterf.golf.se/


Biologisk bekjempelse 

(= å anvende levende organisme(r) for å bekjempe en 

skadegjører) 

Ulike prinsipper  

• Introduksjon (klassisk 
biokontroll)  

• Oversvømmelse 
(inokulering av lokal 
biokontroll-agent)  

• Konservering 
(tilrettelegge for vekst 
av ‘venner’)  



• Varmebehandling 
/børsting mot ugress 

• Fjerning av ugras 

• Hydroject mot insekter i 
jorden (?) 

• Ultralyd mot alger i 
parkdammer(?) 

• Vask av utstyr som kan 
spre smitte  

Mekanisk (egentlig fysisk) bekjempelse 

 

Foto: Erik Dahl  



Obligatorisk opplæring i 
sikker anvendelse. 
Regelverk, sprøyteteknikk, 
…. Skal sikre at reglene 
følges. Etikett.   

IPM strategi:  

- Miljøvennlige midler 

- Spesielt vannforurensning 

- Smal, målrettet  virkning  

- Reduserte doser 

- Punktbehandling 

 

 

Kjemisk bekjempelse 



Mange kjemiske fungicider er meget effektive.  
Her et bilde fra Byneset golf, Trondheim 
Foto: Ole Albert Kjøsnes , head greenkeeper  





Hvordan komme i gang med IPM?  

1. Få alltid en sikker diagnose av skadene. Kontakt 
veileder eller plantepatologisk laboratorium.  
2.Dokumenter skadegjørere og tiltak i en dagbok eller 
en spesiell journal. Denne kan inneholde:   

a. Navn på skadegjører, når og hvor på banen den 
forekommer og i stor skaden er 
b. Skjøtsel og vær før skadegjører viste seg 
c. Vurdering av alternativer til kjemisk bekjempelse 
d. Tiltak som er gjennomført (dato, metode, sted, 
middel, dose) 
e. Vurdering av resultatet noen uker senere 
 



Eksempel på IPM skjema 
Dokumentasjon IPM

Jorurnal for skadegjørere, vurderinger og tiltak

Dato Skadebilde Sted/ omfang Sikker identifikasjon Vurdert alternativer til sprøyting Sprøyting Vurdert effekt av sprøyting Vurdert  kontrollrute

Hele banen Navn: Ikke behandling Dato Middel Dose Dato 

A/ nr G T F R Egen identifisering Mekaniske tiltak

Dato Rapport fra: Biologiske praparater

Merk: Annet: 

Andre kommentarer: 

Mulige årsaker

Tidligere erfaring

Innspill fra eksperter
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Etabler alltid en 
kontrollrute når du 
sprøyter eller tester ut 
et produkt 



Hvordan komme i gang med IPM? (2) 

3. Definer en ‘økonomisk skadeterskel’ for din bane 
sammen med styret 
4. Benytt mer resistent plantemateriale ved nyanlegg, 
ombygging og renovering av banen 
5. Anvend skjøtselsmetoder som gir sterke gressplanter 
6. Kontroller og oppdater det tekniske utstyret slik at små 
doser kan spres tilfredsstillende.  
7. Velg alltid de kjemiske midlene som har minst 
skadelige effekter 
8. Søk mer kompetanse gjennom utdanning, seminar og 
erfaringsgrupper  
 



Kommentarer ? 





Gjødsling som styrker planten 

• Jevn tilgang på nitrogen. Mengde tilpasset 
plantenes vekstpotensial (genetisk og 
vekstforhold)  

• Næringsstoffer som er viktige for fotosyntesen 
(plantenes eneste energikilde) må det aldri 
være mangel på. K, Mg, Fe, Mn 

• Høstgjødsling viktig for plantenes 
vinteroverlevelse og oppstart om våren. 
Detaljert anbefaling (?) 



Plantevekst og N-tilgang 

N-tilgang /gjødselnivå 

Produksjon, 

vekst.  

Høyproduktive 
planter 
Eks: Poa annua 

Lite produktive 
planter 
Eks: Festuca rubra  



Plantevekst og N-tilgang 

N-tilgang /gjødselnivå 

Relativ 

rotvekst 

Innlagring av 

karbohydrater 

Gode forhold for plantevekst 

Ugunstige forhold for plantevekst 

•Redusert bladareal 
•Lav klippehøyde 
•Bladsykdommer 

•Skygge 

•Slitasje / skade 
•For lav temperatur 
•For høy temperatur 
•Tørkestress 



Vanningsstrategier 

Jord /vekstmasse 
som holdes litt 
tørr gir redusert 
vannforbruk og 
like god 
gresskvalitet. Vi 
tror også at det gir 
mindre sykdom.  

Vannet daglig 



Thatch- kontroll  

Thatch inneholder mye vann, næring og 
mikroorganismer.  
 
Ukontrollert filt gir sjikt, en fuktigere og 
mykere overflate. Økte 
sykdomsproblemer.  
 
Tiltak:  
1. Begrenset tilvekst (riktig N-nivå) 
2. Regelmessig dressing med sand 
3. Lufting (aerobe sopper bryter ned 

thatch) 
4. Mekanisk fjerning hvis nødvendig. 
 







Takk for oppmerksomheten! 
 

 
agnar.kvalbein@bioforsk.no  
 
Telefon +47 40402089 
 Turfgrass Research Grop  
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