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Inledning 
Under september utfördes ett uppföljande besök på Forsbacka GK. Vid tidigare 
besök under våren diskuterades turfen och återhämtningen efter årets vinter. 
 
Årets sommar har varit extremt varm och torr, vilket har inneburit att 
återetablering av vinterns skador och annan nysådd varit mycket svår. Andra ytor 
som ej kunnat bevattnas ex. fairway och semiruff har torkat ner totalt under 
spelsäsongen. 
 
Vid besöket diskuterade vi främst greener och vilka faktorer som påverkar 
greenernas status inför vintern.   
 
Greener, Fuktighet  
Vid provtagning av fukthalten i greenprofilen ser vi att de skiljer relativt mycket 
mellan och inom greener. Gör gärna en bevattningsrevision för att kartlägga 
bevattningens täckningsgrad på ex. greener (Låna material för bevattningsrevision 
av mig) Investera också i en fuktmätare (TDR) för att kontrollera fukthalten i 
greener och därmed spara bevattningsvatten, öka kvaliteten på greenerna och 
underlätta nyetablering. 
 
Det är viktigt att nu under hösten snabbt återetablera gräs igen inför vintern och 
optimera övervintringen. Det kan nu bli några veckor med bra fuktighet och 
värme, vilket ger gynnsamma växtbetingelser. Optimalt för invintring är en höst 
med mycket sol, relativt torra förhållanden samt långsamt avtagande temperatur. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Forsbacka GK verkar ha ett annorlunda ”lokalklimat” jämfört med övriga Västra 
Götaland läns klubbar. Ni ligger i en klimatzon som normalt har betydligt svårare 
vintrar. Orsaken är att ni oftare har snö när andra har barmark, snö i ett område 
där temperaturen varierar mellan + och – ger normalt is och det är ert stora 
problem. Ett problem som vissa år är mycket svårt att hantera. 
 
 
Nedanstående åtgärder kan vara lämpliga att genomföra för att vara väl 
förberedda inför vintern.  
 
Praktiska åtgärder för att gå in i vintern på bästa sätt, dvs ett ”starkt” gräs som 
har haft möjlighet att lagra upp reservnäring i plantan: 
 

• Dagga av greenerna under hela hösten 
 

• Försök att ha så vassa knivar som möjligt vid klippningen  
 

 
• Släpp upp gräset någon millimeter innan vintern 

 
• Se till att plantan inte saknar något näringsämne komplettera ev 

brister under september (Kalium, fosfor och mikronäring 
(exempelvis kalcium, mangan och magnesium)) 

 
 

• OBS! Gödsla med kväve om ni har tillväxt på hösten (relativt 
sparsamt för att inte trigga plantan att starta tillväxt sent och 
därmed störa invintringen). 
 

• Lufta och dressa under hösten gärna så snart som möjligt, 
naturligtvis med hänsyn till er spelsäsong mm 

 
 

• När spelet avtagit på hösten kan ni lägga en ordentlig dress som får 
ligga över vintern. Syftet är att ge en torr yta och ett skydd till 
gräsets tillväxtpunkter. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Övriga faktorer som påverkar gräsets vinteröverlevnad. 
 
Ljus och skugga 
 

 
Bild 1. Notera skuggans utbredning vid olika årstider. 

Det är på hösten ljuset är viktigast! 
 
Se till att ni inte har greener som ligger i skugga eller på platser med liten 
luftcirkulation. Ta ner träd om det är möjligt för att släppa in ljus och/eller öka 
luftcirkulation. Ni har avverkat en hel del träd, dels enstaka träd i anslutning till 
spelytan samt större avverkning i anslutning till banan. Detta kommer att minska 
skuggproblem och dålig luftcirkulation och kommer att ge bättre gräsytor i 
framtiden. Fortsätt gärna detta arbetet på banan. Green 17 ligger skuggigt så 
försök om möjligt att ta ut en ”gata” i vegetationen så att ni kan få in ljus och 
cirkulation några timmar under dagen, gärna på morgon, förmiddag. 
 
Åtgärder inför Vintern 
 
Praktiska åtgärder för att undvika lågpunkter på greener, där is och vatten kan 
samlas! 
 



• Klipp med greenklippare ner foregreen kanten på alla ställen där den 
kanten kan hindra vatten från att rinna av greenen (Ofta bildas iskant vid 
foregreen kanten)  

 

• Hindra vatten från att rinna in på greenerna genom att sätta upp skärmar” i 
sluttning mot greenen och som leder bort vattnet. 

 
 
 
 

• Om dräneringslager finns på greenen gör hål (håltagaren) ner till 
dräneringslagret i lågpunkterna. Sätt ex armeringsjärn med påsvetsad mörk 
plåtskiva som genom solen motverkar igenfrysning av hålet. 

 

• Torva ev. av turfen och gör ett smalt avrinningsdike i greenen och led bort 
vatten från lågpunkten på greenen. Åtgärden minimerar risken för stående 
is/vatten under vintern och kan ge mindre skador under vintern, vilket är 
värdefullt kommande vår. Avtorvad turf kan enkelt lagras i ex bunker och 
läggas tillbaka på våren. 
 
 

  
Bild 2. Avtorvad ränna på green inför vintern 

 
• Prova att vinter täcka några greener ex de som ni har mest 

vinterproblem med. Täck greener med tät duk som grävs ner i 
kanter så inget vatten kan rinna in under. Dukarna läggs på efter 
avslutad tillväxt och gräset sprutas med lämpligt svampmedel innan 
täckning. 

 



• Personal och andra berörda på klubben kan åka till exempelvis 
Karlstad och göra ett studiebesök, då de har jobbat med dukar 
under flera år. Det kan vara värdefullt att höra deras erfarenheter 
innan ni ev.startar upp ert arbete. I det klimat ni har kan ni bli 
hjälpta av att jobba med vintertäckning. 

 
• Skotta ev av snö från greener (speciellt på senvintern när snön är på 

väg bort) men ta aldrig bort all snö. Spar ett tunt lager som skydd 
mot kraftig kyla,som kan döda ett oskyddat gräs som legat under 
snö men och ej ”härdats” av låga temperaturer. 

 
• Hacka om möjligt sönder is på greener om det är möjligt. Detta för 

att få ner syre och ventilera greenytan.  
 
Försök att under vintern, på olika greener kontrollera tjäle, svampförekomst, is 
lager mm under ett ev. snötäcke. Att ta in gräspluggar från greenerna kan vara en 
bra indikator och ett bra redskap för att förutsäga greenernas status under ett 
snötäcke på senvintern. Detta är ett bra redskap för åtgärder och/eller planering 
inför kommande säsong.  
 
 
Jag bifogar en rapport från Sala GK som har ca 15 års erfarenhet av vintertäckning 
med goda resultat. (Se bifogad rapport)  
 
 
Green med begränsad genomsläpplighet av vatten 
Vi tittade lite extra på green på hål nr 1, eftersom den har haft svårt att ta emot 
och transportera ner vatten under sommaren. Vid provtagning med fuktmätaren 
kunde konstateras att fukthalten varierade över greenen och hade mycket hög 
fukthalt i ytan. Vid uttag av en jordprofil kunde vi konstatera att 
greenuppbyggnads-materialet i profilen verkade normalt. Det var dock ett 
kompakt, tätt skikt några centimeter ner i profilen. Gränsen verkar ligga mellan 
pålagd torv och greenmaterial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. Profilbild från green nr 1, där skikt mellan greenuppbyggnads- 

material och på lagd torv är tydlig. 
 
För att få greenen att fungera bättre rekommenderas att lufta med ex hålpipor så 
djupt att det täta skicketet perforeras. Luftningen behöver vara speciellt djup, då 
greenuppbyggnadsmaterialet verkar vara OK. Luftningen återföljs av en dressning 



för att i möjligaste mån ersätta borttaget material med sand. Denna åtgärd bör 
göras så snart som möjligt och upprepas även nästa år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyetablering 
Generellt när det gäller nysådd på hösten bör man följa följande rutiner för bästa 
resultat. 
Rugga upp ytan och skapa jordkontakt för fröna. Efter sådd gäller det att hela 
tiden hålla ytan lagom fuktig, den får inte torka ut. Täck gärna med sanddress för 
att skydda de sådda fröna. 
 
När sedan gräset kommit upp måste man vara varsam. Välta så mycket som 
möjligt och begränsa klippningen och klipp på så hög höjd som möjligt.  
 
Summering 
Det viktigaste för er nu är att jobba med att förbereda gräset inför vintern. 
Försök att genomföra de förberedelser som stärker gräset och minskar risken för 
vinterskador. Ni bör prova att ”vintertäcka” några av era greener som brukar få 
mest vinterskador, jag tror det är en bra åtgärd i de klimatförhållanden ni verkar i. 
 
Försök att snarast möjligt lufta green nr 1 för att spräcka det lager som minskar 
transporten av vatten genom jordprofilen. 
 
 
Bra jobbat och lycka till med anläggningen. 
 
 

Hör av er om ni har kommentarer eller frågor 
 

Skara den 6 september 2018 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Edman  
 
Peter Edman 
Bankonsulent 
Svenska Golfförbundet 
Mobil 070-266 56 86 
peter.edman@golf.se 


