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• Opprettet 1.juli 2015 ved sammenslåing av tre 
tidligere forskingsinstitutt, bl.a. Bioforsk 

• Om lag 700 ansatte
• Avdelinger over hele landet

HovedkontorForskingsanlegg for gress til golfbaner  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NIBIOs forskere på gress til golfbaner, 2019
Forskere med gress til golfbaner som hovedarbeidsområde:

Tatsiana Espevig, 
Landvik

Trygve S. 
Aamlid, Landvik 

Forskere med andre hovedarbeidsområder men knyttet til golf på prosjektbasis: 

Wendy Waalen, 
Apelsvoll

Pia Heltoft,  
Apelsvoll

Lars Havstad, 
Landvik 

Marit Almvik, 
Ås

Anne Falk 
Øgaard,  

Ås

Hans M. 
Hanslin, 
Særheim

Karin Juul 
Hesselsøe, Landvik 

Ellen Svalheim, 
Landvik 



1. Organisert i 2006 som et samarbeid mellom golfforbundene i de fem nordiske land.
2. Har siden opprettelsen finansiert 58 små og store forskingsprosjekter.  

Nov. 2019: 17 pågående prosjekter. 
3. Hovedutlysning av forskningsmidler hvert tredje år:  2013, 2016, 2019, 2022 osv.     

2019: Ved fristens utløp 20.sept. var det kommet inn 16 søknader om nye  
prosjekter. Avgjørelse om disse vil bli tatt av STERFs styre 11.des. 2019.

4. STERF får mesteparten av sine penger fra golfforbundene. I Norge ble  
‘forskingstieren’ vedtatt for første gang på Golftinget  i Stavanger i 2005. 

5. Svært mange av prosjektene er også delfinansiert av andre: 
a) offentlige aktører som Norges forskingsråd og tilsvarende i andre land:   

Her er egenandel fra NGF/STERF et krav for å  utløse offentlige  
forskingsmidler 

b) ledende  bedrifter / leverandører  innenfor bransjen gjennom  
STERF’s Industrial Partnership Program

c) Utenlandske samarbeidspartnere / forskingsstiftelser  
R&A  (UK),  DTRF (Nederland),  USGA (USA), CTRF (Canada) m.fl. 

STERF:  
Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation

www.sterf.org



STERF legger stor vekt på praktisk formidling  
av forskingsresultater  på www.sterf.org  

Nasjonale sider 
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Skrevet av NIBIO Turfgrass Group

Eksempel på praktisk 
formidling:  
STERFs faktablad om 
overvintring og vinter-
skjøtsel av golfbaner



Eksempel på IPM faktablad (totalt 28)



1. IPM:  - Integrert plantevern  
 - ‘Intelligent planteskjøtsel’

2. Overvintring og reetablering etter vinterskade
3. Bærekrafttig bruk av vann:  

Vanning og drenering
4. Multifunksjonelle golfbaner  

og økosystemtjenster

STERF har fire forskingsprogrammer:



Hvilket av STERFs forskingsprogrammer 
oppleves som viktigst ? 
• Med jamne mellomrom gjennomfører NGF på vegne av STERF en  

web-basert rundspørring blant de drøye 1000 golfbanene i Norden 
• Siste undersøkelse er gjennomført i 2019 og viste følgende resultat:

Score 1-5, der 5  har størst viktighet 



Hva betyr IPM på golfbaner ?

• Integrated Pest Management – integrert plantevern (IPV)
• Intelligent Plant Management

Det handler om å skape robuste gressplanter med stor motstandsevne mot 
sykdommer og stor konkurranseevne mot ugras (inkl. mose) 

• Valg av riktig art og sort
• Bærekraftig skjøtsel: Gjødsling, riktig vanning, sanddressing, lufting mm.  

Slik at bruken av kjemiske plantevernmidler kan reduseres  
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SCANGREEN og SCANTURF:  
Utprøving av gressarter og sorter  



Gress er ikke bare gress!
Det er ikke likegyldig hvilke gressart du 
har på greenene 

Krypkvein: Bra 

Rødsvingel: Sterkere mot sopp, men 
svakere mot is og seinere til å reparere 
skader.

Engkvein: Svak mot sopp, dårlig på 
ballrull

Tunrapp: Nei takk, svak mot det meste! 
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Oppdaterte sortsanbefalinger finnes på www.sterf.org  



Brukes det mye plantevern- 
midler på nordiske golfbaner? 



Nei, per arealenhet betydelig mindre enn i vanlig jordbruk. 
De fleste baner er imidlertid avhengig av å sprøyte greenene  

med soppmiddel om høsten.

STERF arbeider for redusert bruk av plantevernmidler på banene.   
Det er nå søkt et større prosjekt som skal undersøke alternative  

behandlinger  (biostimulanter, mineralolje, UV-belysning etc.) 
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Land (antall baner som deltok i undersøkelsen) 
Island (25) Norge (61) Danmark (45) Sverige (106) Finland (19)

Ingen sprøyting 1-2 sprøytinger 3-5 sprøytinger  >5 sprøytinger

Antall sprøytinger mot vintersopp på nordiske golfbaner
(STERF-undersøkelse vinteren 2014-2015)  

(Økland et al. 2018)



Vinteroverlevelse og reetablering om våren  
– det viktigste av STERF’s forskingprogrammer

Score 1-5, der 5 har størst viktighet 



Med isvinteren 2017-18 friskt i minne,  
er det kanskje ikke så rart at nordiske  
golfklubber prioriterer ‘Winter Stress  
Management’

Foto: Trond Pettersen Foto: Oddbjørn Tidemann



• 38 baner deltok, derav 21 på Østlandet
• Gjennomsnittlig utsatt baneåpning pga isskadene: 3,5 uker
• Gjennomsnittlig tap av greenfee (18-hullsbaner):  

kr 200 000 (variasjon: 100 000 – 300 000)
• Gjennomsnittlig ekstrakostnad til reparasjon (arbeid, frø, gjødsel, 

maskiner etc): kr 218 000 (variasjon 20 000 – 800 000)

Hva kostet isskadene i 2018?
Rundspørring foretatt av Norges Golfforbund i mai 2018 



 
Etter mye skader vinteren 2017–18 valgte Haga,  

Bærum, Asker og Holtsmark GK å dekke en del av  
greenene med tett plast foran vinteren 2018-19   

Hag
a 

Bærum Holtsmark

Asker



• Viktigste formål med dukene er å beskytte mot is- og smeltevann, 
ikke mot kulde! Unngå vann under duken!

• Ideell tid for duklegging:  Når gresset er godt herdet, 2-4 uker 
etter siste klipping, gjerne etter noen frostnetter. Greenene må 
være tørre.

• Før duklegging må greenene være godt luftet og dresset, samt 
soppsprøytet minst  to, helst tre ganger. 

• Det bør også legges ut drensrør under plasten slik at innblåsing 
av luft skal være mulig

• Ett års utprøving viser at krypkvein tåler 130 dager under 
plastdekke. 

Plastduker på greener, 2018-2019
Erfaringer fra Haga, Bærum, Asker og Holtsmark GK 



Her vil vi også undersøke: 
• Toleranse mot mye CO2 / lite O2 hos ulike krypkveinsorter 
• Trådløse temperatur- og gass-sensorer som beslutningsstøtteverktøy på 

greener med isdekke eller plastdekke  
• Fjerning av snø gjennom første del av vinteren (fram til til 15.januar) for  

bedre herding i stedet for eller i tillegg til i mars-april. 
• Akkumuleirng av giftige, spirehemmende forbindelser i filtlaget når greener  

av tunrapp, rødsvingel og krypkvein dekkes av is, samt hvordan man kan 
blir kvitt disse forbindelsene før resåing 

Plastdekking av greener følges opp i den nye prosjekt- 
søknaden ‘ICE-BREAKER’ sendt inn fra NGF/ STERF til  
Norges forskingsråd 25.september 



Forslag til finasiering av prosjeket ‘Ice-breaker’: 
2020 2021 2022 2023 Totalt

STERF og NGF: Kontantfinansiering 230 605 542 481 1858

NGF: Egenandel: Prosjektledelse og adm. 30 30 30 30 120
7Sense Products: Egnandel temp. og gas-
sensorer 20 20 20 20 80

Haga, Bærum, Asker og Holtsmark GK: 
Utprøving av med duker 440 880 880 440 2640

Svenska Golfförbundet (forsøk I Sverige ) 75 75 75 75 301

Norges forskingsråd 938 1512 1131 1024 4604

TOTALT 1733 3122 2678 2070 9603

Andel Forskingsrådet 49 %

Norges Forskingsråd krever minst 50 % brukermedvirkning i denne typen 
prosjekter 



Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål?  


