
I 2015 gennemførte NIBIO og Nor-
ges Golfforbund med støtte fra 
STERF en netbaseret spørgeun-

dersøgelse om vinterskader i de fem 
nordiske lande, Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige. Antal svar 
fordelt på land og gennemsnitlig 
svarprocent kan ses i tabel 1. Ud af 
ca. 150 adspurgte golfbaner i Dan-
mark var der 30 % af golfbanerne, 
der deltog i undersøgelsen. 

Omfang af vinterskader 
– forsinket åbning
Et flertal af banerne i de nordiske 
lande blev ramt af betydelige vinter-
skader i årene 2010-2015. Hvis man 
lægger tallene sammen i tabel 2 
kan man se, at i løbet af fem år blev 
åbningen af baner udsat mindst en 
gang på 62 % af banerne i Danmark, 
65% af banerne i Norge, 64 % af ba-
nerne i Sverige, 53% af banerne i 
Finland og 53% af banerne på Island. 
8 % af de danske baner udsatte åb-
ning næsten hvert år. 

Vinterskader 
på nordiske golfgreens (1 af 2)

Golfbanerne blev også spurgt om, 
hvor lang tid åbningen blev forsinket. 
I Danmark svarede 53 % af de dan-
ske baner, at de udsatte åbningen 
1-2 uger, 31 % udsatte åbningen 3-4 
uger og 16 % udsatte åbningen 5-8 
uger. 

Forringet spillekvalitet
Selv om banen åbnes er alle sår 
nødvendigvis ikke helet op og banen 
giver derfor en forringet spilleop-
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levelse. I Danmark svarede 42 % af 
banerne, at alle skader var væk efter 
en måned. På 45 % af banerne tog 
det op til 2 måneder før skaderne var 
væk og 12 % af banerne døjede med 
skader i mere end 2 måneder. 

Tabel 2. Antal år hvor åbning af banen blev udsat på grund af 
vinterskader (2010-2014).  

Land    Antal år (af 5) hvor åbning blev udsat

 0 år 1 år 2 år 3 år 4  5 Sum

   % baner med udsat åbning

Danmark (37 svar)   38  16  24  14   3   5 100

Finland (17 svar) 47 12 12 18 6 6 100

Island (22 svar) 68 18 0 5 5 5 100

Norge (52 svar) 35 40 12 10 4 0 100

Sverige (97 svar) 36 33 19 9 0 2 100

Gennemsnit 45 24 13 11 3 4 100

Tabel 1. Antal svar fra golfbaner i de nordiske land

 DAN FIN ISL NOR SVE

Antal golfbaner (ca.) 150 160 60 170 470

Antal brugbare svar 77 24 40 80 125

Gennemsnitlig antal svar  45 19 25 59 102

Gennemsnitlig svarprocent 
(af antal golfbaner) 30% 12% 41% 35% 22%

Øgede omkostninger
Vinterskader giver ekstra udgifter og 
færre indtægter. I Danmark svarede 
40 %, at de havde ekstra udgifter op 
til 23.000 kr., 37 % havde ekstra ud-

Tabel 4. Antal uger det 
normalt tager før alle 
vinterskader er helet 
(33 svar) 

%
baner

1-2 uger 12

3-4 uger 30

5-8 uger 45

> 8 uger 12
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gifter mellem 23.000 og 67.000 kr. og 
den sidste fjerdedel havde udgifter 
mellem 67.000 kr. og 223.000 kr. 

 banerne havde i et år med betydelige 
vinterskader. I Danmark opgav 44 % 
af banerne, at de tabte op til 23.000 
kr., 22 % havde tab mellem 23.000 og 
67.000 kr. og 16 % havde tab mellem 
67.000 og 134.000 kr. De sidste 18 % 
af banerne tabte mere end 134.000 
kr. Flere baner har derfor vurderet, 
at de har haft større tab på spilleind-
tægter end på udgifter til renovering.

Hvilke vinterskader har 
størst betydning?
Typen af vinterskader varierer mel-
lem de nordiske lande (figur 1). I 
Danmark er svampeskader ubetin-
get den største skadevolder med 89 
% af alle skader. I Norge, Finland 
og Island forårsager is og vand flest 
skader. Sverige placerer sig midt 
imellem med næsten lige dele ska-
der fra svampe og is/vand. 

Tabel 5. Skønnede 
udgifter (DKK) til 
reparation* af vinter-
skader på danske 
greens og fairways 
(35 svar) 

%
baner

< 23.000 40

23.000-67.000 37

67.000-134.000 18

134.000-223.000 6

Tabte spilleindtægter
Undersøgelsen spurgte også til, hvor 
store tab af indtægter

*Udgifter omfatter arbejdstid, ma-
skiner, frø, gødning mm.

Tabel 6. Skønnede 
indtægtstab (DKK) 
som følge af vinter-
skader i et år med 
betydelige skader 
(32 svar) 

%
baner

< 23.000 44

23.000-67.000 22

67.000-134.000 16

134.000-260.000 15

335.000-447.000 3
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Læs mere her
Den interesserede læser kan finde 
mere data i artiklen: Vinterskader på 
nordiske golfgreener. Spørreunder-
søkelse om årsaker og økonomiske 
konsekvenser. Af Agnar Kvalbein, 

Figur 1: Den økonomiske vigtigste årsag til vinterskader på greens i de fem nordiske lande, baseret på svar fra i alt 227 golfbaner. Absolutte 
tal (antal baner) til venstre og relative tal til højre.  

Wendy Marie Waalen, Trygve Sveen 
Aamlid og Tatsiana Espevig, NIBIO 
- Norsk institutt for bioøkonomi og 
Lise Bjørnstad, NGF – Norges Golf-
forbund. Du kan kopiere linket her 

I Danmark er angreb af Rosa sneskimmel ubetinget den største skadevolder, da 89 % af alle vinterskader forårsages af denne svamp. I 
de øvrige nordiske lande har skader efter is og vand større betydning end i DK  (Foto Asbjørn Nyholt). 
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for at komme direkte til artiklen:  
www.sterf.org/sv/library/articles-
and-other-papers
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