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Golfens utmaningar kräver ny kunskap 
Ta initiativ - Arbeta proaktivt – Skapa förändring 

Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo 
Maria Strandberg, STERF 
 



Planetens hållbara gränser  

Stockholm Resilience Centre, 2012  



 
Vilka utmaningar ser ni som viktiga 
utifrån ert dagliga arbete? 

 
 
 

Bikupa – 3 minuter 
 



1. Nationella och europeiska direktiv och lagar  
 

2. Naturresurser – tillgång och kostnad 
 

3. Klimatförändringar  
 

4. Miljöanpassning och biologisk mångfald 
 

5. Ekonomiska utmaningar 
 

Drivkrafter för förändring 



1. Integrerat växtskydd 

 

2. Övervintring 

 

3. Hållbar användning av vatten 

 

4. Mångfunktionella anläggningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidsområden 
 





STERF:s fyra FoU-program 



 
 

• Landsbygdsdepartementet  
 

• Miljödepartementet  
 

• Jordbruksverket 
 

• Naturvårdsverket 
 

• Kemikalieinspektionen 
 
 
 

Värdet av FoU - Integrerat växtskydd  
– Den nya svenska lagen för hållbar användning av bekämpningsmedel 



 
Tillståndsplikt för användning av 
växtskyddsmedel 
 
Krav på att IPM införs 
 
”Åtgärderna ska tillämpas med hänsyn 
till ekonomiska och ekologiska faktorer 
och anpassas till beprövad kunskap, 
aktuell bekämpningssituation” 
  

 

 
 

Förordning – Miljödepartementet, juli 2014 



Allmänna principer för IPM – Jordbruksverket, jan 2015 

• Förebyggande metoder ska alltid 
användas  

•  Övervakning av växtskyddsläget ska 
alltid göras. All bekämpning ska utgå 
från någon form av övervakning.  

• Användningen av växtskyddsmedel 
ska vara behovsanpassad.  

• Effekten av bekämpningen ska 
utvärderas.  



21 faktablad om Integrerat växtskydd 



• Vinterskador – ekonomi och miljö 
 

• Sortprovning för nordiskt klimat 
 

• Optimala strategierför härdning på 
hösten 

 

• Strategier för tidig vårtillväxt 
 

• Att reparera skador på våren 
 

• Verktyg och stöd för att fatta beslut 

Strategier för god övervintring 
- Högst prioritet 



Strategier för god övervintring 
-internationellt seminarium om gräsets övervintring 

Photo: Agnar Kvalbein  



Multifunktionella golfanläggningar 
- Golfnyttan 

Att förstärka golfens  
roll i lokalsamhället 



Hållbar användning av vatten  
-  Internationellt den mest begränsande resursen 



Nya projekt 

Integrerat växtskydd  - IPM 
 
• Selection and management of bentgrass cultivars for 

genetic and induced resistance to microdochium patch and 
pink snow mold 

• SCANGREEN: Turfgrass species, varieties and seed blends 
and mixtures for integrated pest management  

• Dandelion management at Värpinge golf course 
• Identification and risk assessment for dollar spot on 

Scandinavian golf courses 
 

Strategier för god övervintring  
 
• Application of nitrogen and sulfur in autumn for better 

winter survival  
• Successful reestablishment of golf greens following winter 

damages 
 

 



Hållbar användning av naturresurser 
 
• Engineering better irrigation in turf - Quantifying impacts 

of application uniformity on turf quality in golf  
 

Mångfunktionella golfanläggningar 
 
• Multifunctionality in golf courses – effects of different 

management practices on the ecosystem services carbon 
sequestration and biodiversity 

 Investering 
 
STERF 8 miljoner SEK  
Medfinansiering 5 miljoner SEK 
Totalt ca 13 miljoner SEK 
 

Nya projekt 



Bikupa – 3 minuter 

Kontaktpersoner 
John Riiber ( Oslo GK, konsituert leder av 
gruppen ),  
Stefan Schön ( Miklagard GK )  
Eoin Moroney ( Hauger GK),  
Ian J Ross  ( Tyrifjord GK ).  

Nordisk representant i STERF:s styrelse 
Stefan Nilsson, Valda GK 

Hur vill ni bidra till och påverka STERF:s verksamhet? 
 



Praktiska råd och rekommendationer 

Faktablad  

Handböcker  

Populärvetenskapliga 
artiklar 

Nyhetsbrev  



Seminarier, workshops, fältdagar 



Sterf.golf.se 
  



Bikupa – 3 minuter 
  

Hur vill ni att STERF presenterar ny kunskap  
och nya erfarenheter? 
• Form 
• Kanaler 
• Hur ofta 

 
 



STERFs industripartnerprogram 

Aquatrols Europe Ltd. 
 
DLF-Trifolium 
 
Interagro Bios AB 
 
Prodana Seeds A/S 
 
Ransomes Jacobsen Ltd 
 
Syngenta 
 
The Botanical analysis Group 



Internationella partners  

1. R&A, GEO, FEGGA, EIGCA,  
National Golf Federations 
 

2. Canadian Turfgrass Research  
Foundation 

 

3. Deutch Turfgrass Research 
 Foundation 
 

4. Golf Education and Research Centre  
 of Beijing Forestry University 
 

5. European Turfgrass Society 
 

6. International Turfgrass Society 
 

 



Med ny kunskap baserad på forskning och 
beprövad erfarenhet är vi rustade för att möta och 

golfens utmaningar  



Medlemsstaterna ska, med beaktande av nödvändiga krav 
på hygien och folkhälsa samt den biologiska mångfalden 
eller resultaten av relevanta riskbedömningar, se till att 
användningen av bekämpningsmedel minimeras eller 

förbjuds i vissa särskilda områden. Lämpliga 
riskhanteringsåtgärder ska vidtas och användningen av 

växtskyddsmedel med låg risk och biologiska 
bekämpningsåtgärder ska i första hand övervägas. 

EU:s direktiv om hållbar användning av  
bekämpningsmedel, 2009 



Trovärdighet – Kvalitet – Ekonomi 

Österåker GK, April 2013, försök med växtskyddsmedel 
  Foto M. Ljungman 

 


