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INTRODUKTION	
  
Undertegnede banekonsulent besøgte Holbæk Golfklub (HGK) mandag den 25. juni 2012
med henblik på rådgivning omkring roughpleje på golfbaner samt tilsyn med
ukrudtsplagede arealer.
HGK oplever en massiv tilstedeværelse af kløver i deres rough, semi-rough og på
fairways, hvilket resulterer i frustrationer for golfspillerne, langsommere spil på banen og
derved færre penge i kassen. De har pr. 14. juni 2012 fået afslag på ansøgning om
tilladelse til sprøjtning på golfbanen fra Holbæk Kommunes Teknik og Miljø forvaltningen
med henvisning til, at Holbæk Kommune ønsker at være pesticidfri kommune.
Desuden oplever chefgreenkeeper, Thomas Nordin, et øget pres fra klubbens spillere om
at vedligeholde store dele af natur-roughen som klippet rough. Dette skyldes en massiv og
meget tæt rough, der gør det svært at finde sin bold.
Til stede ved besøget var:
Chefgreenkeeper, HGK, Thomas Nordin
Banekonsulent, DGU, Thomas Jepsen
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RÅDGIVNING	
  
Ukrudt
Ved selvsyn har undertegnede banekonsulent konstateret en massiv tilstedeværelse af
især kløver og mælkebøtter mange steder på fairway, semirough og rough på Holbæk
Golfklubs anlæg.
Det er i dag ikke muligt, at bekæmpe store mængder kløver og mælkebøtter tilstrækkeligt
effektiv via mekaniske metoder. Den eneste effektive bekæmpelsesmulighed mod
massive mængder af kløver og mælkebøtter i dag er således at anvende
plantebeskyttelsesmidler.
I starten af februar 2011 blev rammerne for en ny politisk pesticidaftale for golfsporten
vedtaget! Overordnet set bliver der strammet op på pesticidanvendelsen og
hovedoverskrifterne i aftalen er bl.a.
• Der udstedes en bekendtgørelse, hvorefter kun pesticider, der udgør en lav risiko,
må anvendes på golfbaner.
• Det nuværende delmål på 0,1 kg aktivstof pr. ha erstattes med fastsættelse af et nyt
loft for golfbaners pesticidforbrug med udgangspunkt i pesticidernes faktiske
belastning af sundhed og miljø.
• Vi forventer, at reglerne træder i kraft henover sommeren 2012.
I aftalen fastlægges et pointsystem for brugen af plantebeskyttelsesmidler i henhold til de
enkelte pesticiders sundheds- og miljømæssige egenskaber, sådan at klubberne
tilskyndes til at benytte de mindst belastede pesticider samt, at forbruget mindskes mest
muligt. For at der fortsat skal være mulighed for en drift af banerne, vil der herved være
mulighed for en undtagelsesvis pletvis anvendelse af pesticid til behandling af bl.a. ukrudt
på golfbaner.
Holbæk Golfklub har siden opstarten af Golfens Grønne Regnskab i 2005 årligt indberettet
forbrug og arealstørrelse til Dansk Golf Union.
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Roughpleje
Holbæk Golfklub oplever, som så mange andre golfklubber, problemer med en tæt og tyk
natur-rough, som det er svært at finde sin bold i. Dette giver naturligt nok frustrationer hos
spillere og resulterer i langsommere runder samt et øget pres på greenkeeper-teamet.
Men før klubben griber til drastiske metoder, som at klippe al rough, må konsekvenserne
af et sådant tiltag overvejes.
Ved at klippe natur-rough gives der med tiden bedre vækstbetingelser for græsset,
hvorved det bliver endnu tykkere og mere saftigt. Der er dermed ingen garanti for, at
problemet med at finde sin bold i roughen bliver reduceret eller elimineret. Derudover
fjernes et visuelt smukt og karaktergivende træk fra anlægget samtidig med, at de
individuelle huller mister deres definition. I nogle tilfælde på HGK vil klipning af natur-rough
til almindelig rough tillige medføre en forringelse af sikkerheden mellem hullerne. Desuden
er det en tidskrævende pasning at klippe rough, hvorfor klubben skal finde tiden til
indgrebet ved at sænke arbejdsindsatsen (ambitionsniveauet) på andre elementers
pasning, hvilket kan være en særdeles svær øvelse.
HGK’s bane er fra bagerste tee ”kun” 5.315 meter, hvilket betyder, at banens udfordring
ikke skal findes i længden. På HGK er det vinden og netop roughen, der giver banen både
karakter og udfordringer. Derfor vil det også være en spillemæssig skam at fjerne naturroughen.
Fra min banegennemgang med Thomas Nordin var der ikke nogle områder som faldt i
mine øjne som værende for smalle til golfspillet. Faktisk var der en fin definition af både 1.
og 2. landingsområde, hvor spillekorridoren i snit var 59 meter bred (fra natur-rough-kant til
natur-rough-kant). Dette er på en så kort bane efter min vurdering passende (også i
blæsevejr).
Jeg foreslår, at klubben fortsætter arbejdet med at fjerne næring fra jorden under naturroughen gennem 2-3 årlige høslæt, hvor græsafklip fjernes. Herved opnås over tid (5-10 år
afhængig af eksisterende jordbundsforhold) en flot høj rough, som er tynd i bunden, så
bolde kan findes, men som stadig er et definerende element.
Herudover kunne klubben overveje at indføre fårehold til naturlig roughpleje! Dette er
yderst effektivt, giver liv på banen og sender alle de rigtige miljømæssige signaler til
kommuner, friluftsorganisationer og andre interessenter. Der findes pt fårehold på bl.a.
Smørum GC, Hørsholm GC, Rungsted GC og Gyldensteen GK, hvor det fungerer til stor
tilfredshed. På HGK skønner jeg, at der kunne være plads til 3-4 mobiler indhegninger,
som flyttes hver 2.-4. uge. Desuden er der jo stærke referencer fra HGK til de skotske
linksbaner, hvor roughpleje med får er mere almindeligt.
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AFSLUTNING	
  
Min anbefaling ift. endnu en ansøgning til Teknik og Miljø forvaltningen i Holbæk
Kommune er, at Holbæk Golfklub undtagelsesvis må anvende pesticid til akut pletvis
behandling af ovennævnte ukrudtsproblem. Dette også som en præventiv behandling, der
sikrer, at problemet ikke eskalerer over en årrække.
Ift. roughpleje anbefales det, at klubben fortsætte deres handlingsplan med at klippe
roughen 2-3 gange årligt, hvor græsafklip fjernes samt overveje at bruge får til naturlig
roughpleje.

Med venlig hilsen,
Thomas Jepsen
Banekonsulent, DGU
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Dansk Golf Union

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK - 2605 Brøndby, Tel: 4326 2700,
Fax: 4326 2701, w w w.danskgolfunion.dk, Email: info @ dgu.org
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