
Siden 1937 har vi troet, at svampesygdommen dol-
larspot blev forårsagen af svampen Sclerotinia ho-
moeocarpa. For nylig udgav amerikanske forskere en 

videnskabelig artikel, som viser, at S. homoeocarpa ikke er 
en art af slægten Sclerotinia, men af Clarireedia, som blev 
introduceret som en ny slægt. 
  

En kompliceret sag – flere arter af dollarspot
Denne nye slægt består i dag af fire arter: Clarireedia ho-
moeocarpa, C. bennettii, C. jacksonii og C. monteithiana. 
Alle fire svampearter forårsager dollarspot lignende symp-
tomer. Tidligere DNA-analyser hos NIBIO viste, at de Skan-
dinaviske isolater (svampeprøver) af dollarspot tilhørte to 

Hvad ved vi om 
svampesygdommen 

dollarspot i Norden i dag? 
Svampesygdommen dollarspot blev officielt dokumenteret i Norge i 2013 og i Sverige i 2014. 

I Danmark har sygdommen været kendt i mindst 10 år. I denne artikel vil vi opsummere 

den viden vi har idag om svampesygdommen. 

AF  TATSIANA ESPEVIG (NIBIO, NORGE), KARIN NORMANN (ASBJØRN NYHOLT APS, DANMARK), TRYGVE S. AAMLID (NIBIO, 

NORGE) OG MARINA USOLTSEVA (BOTANISK ANALYSGRUPP, SVERIGE)

Foto 1. Symptomer 
på dollarspot på en 
green. Foto Tatsiana 
Espevig
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genetiske grupper: den ene gruppe bestod af 
de danske og de fleste svenske isolater, og 
de var identiske med svampeprøver fra 
øst og midtvesten i USA, som tilhører 
arten C. Jacksonii. Den anden gruppe 
bestod af det norske og nogle sven-
ske isolater. Allerede da tænkte vi, at 
den andre gruppe kunne være en art 
eller underart. Og nu hvor vi ved, at 
dollarspot kan forårsages af forskel-
lige svampe, bør vi finde ud af mere 
om, hvor vores lokale isolater hører til 
og hvad vi har i Norden. 

Dollarspot kan vokse og angribe 
græs ved lave temperaturer
En almindelig antagelse har i mange år været, at dollarspot 
ikke kan leve i Norden, da den kræver et varmere klima. 
Den svenske studerende Anita Ejderdun arbejdede tidli-
gere med de indsamlede svampeprøver fra Norden. Hun så 
blandt andet på temperaturens indvirkning (6 °C, 15 °C og 
24 °C) på svampens evne til at angribe græs. Hendes un-
dersøgelse viste, at de svampeprøver, som blev testet, var 
mere aktive ved 6°C og/eller 15°C end ved 24°C. 

En nyere undersøgelse fra 2018, som blev lavet i laborato-
riet hos NIBIO i Landvik viste, at alle svampeprøver af dol-
larspot fra forskellige lande (1 fra Danmark, 1 fra Norge, 3 
fra Sverige, 4 fra USA og 2 fra Storbritanien) havde 24 °C 
som optimum for vækst (som ren kultur i Petri skåle). Mi-
nimumstemperatur for svampevækst var mellem 0 og 2 °C 
og alle svampeprøverne var i stand til at vokse videre efter, 
at de havde været udsat for 0 °C i 3 uger (der blev målt op til 
28% reduktion i væksten hos nogle af svampeprøverne). At 
svampen kan vokse og angribe græs ved lave temperaturer 
underbygger, at de kan trives under relativt kolde klimati-
ske forhold og mest sandsynligt kan overvintre. Vi har dog 
brug for mere forskning på dette område. 

Rulning er et vigtig forebyggende tiltag
Det er kendt, at rulning kan reducere dol-

lorspot. I det nye STERF dollarspot-
projekt testede vi effekten af rulning 

på greens på to golfbaner i Danmark, 
to i Sverige og en i Norge. Resultater 
fra forsøget i Sverige i 2017 var me-
get stærke og viste, at regelmæs-
sig rulning i vækstsæsonen fra juni 
til september havde en hæmmende 

effekt på dollarspot. I gennemsnit 
for august-september blev dollarspot  

reduceret med 61% ved 2 rulninger om 
ugen og 95% ved at rulle 4 gange om ugen 

på en ren rødsvingelgreen på Vallda GK (Foto 2). 
I Danmark fik vi en reduktion af dollarspot på 37%  med 

2 rulninger om ugen og 54 % med 4 rulninger om ugen i 
gennemsnit for september og oktober måned. Resultater-
ne var dog ikke statistiske signifikante. Forsøget blev gen-
taget i 2018, men her var der  mindre angreb af dollarspot 
i Norge, Sverige og Danmark, og sygdommen udviklede sig 
ikke meget og vi fik ikke nogle forskelle i vores forsøg.  Vi 
anbefaler alligevel rulning som et forebyggende tiltag mod 
dollarspot. Rulning giver også bedre boldrul på greens og 
bidrager til at øge jordfugtigheden (I litteraturen nævnes, 
at dollarspot trives bedst ved en kombination af tør jord og 
meget fugtighed på bladene).

Kvælstofgødskning
Fra tidligere undersøgelser i USA, er det kendt, at lave 
kvælstofniveauer og lav klippehøjde kan fremme sygdom-
men. I vores dollarspot-projekt undersøgte vi effekten af at 
give ca 20%-mere kvælstofgødning midt i vækstsæsonen 
på en dansk, en svensk og en norsk bane. På Drammen GK 
i Norge var der ikke angreb af dollarspot i de to forsøgsår. I 
2017 fik vi ikke nogen signifikant reduktion af dollarspot ved 
at øge kvælstofmængden på Helsingør GK og Kävlinge GK i 

Foto 2. Rulning 4 og 2 gange om 
ugen fra juni måned af reducerede 
angreb af dollarspot betydeligt på 

en green med rødsvingel på Vallda 
GC sammenlignet med kontrollen, 

som ikke blev rullet. Foto 7. sep-
tember 2017 af Stefan Nilsson.
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Sverige. I 2018 fik vi 24 % mindre dollarspot på Kävlinge GK 
ved at øge mængden af kvælstof fra 150 til 240 kg pr. ha pr 
år på en green med krybende hvene.
 
Modstandsdygtige græsarter og sorter
Dollarspot angriber alle græsarter og sorter, 
men arternes/sorternes modstandskraft/
resistens varierer. I foråret 2018 blev 20 
af de mest brugte græsarter og sorter 
testet for resistens mod 10 forskellige 
isolater af dollarspot fra Norge, Dan-
mark, Sverige, Storbritannia og USA 
i laboratoriet hos NIBIO i Landvik 
(Foto 3). Forsøget gentages i februar 
2019. Forsøget blev lavet i  klima-
kammer ved temperaturer som mere 
eller mindre svarer til en norsk som-
mer, nemlig 14 °C om natten og 19-20 
°C om dagen. Som udgangspunkt ønsker 
vi at behandle og offentliggøre data samlet fra 
begge forsøgsrunder. Men fordi forsøget blev præ-
senteret i Sverige på SGA seminar i efteråret 2018 og fordi 
der er en del interesse i branchen for forskellige sorters 
resistens, vil vi her vise nogle foreløbige resultater nu for 
undgå misforståelser senere.

Foreløbige resultater 
Resistensen mellem arter og sorter varierede inden for 
hvert svampeisolat (data ikke vist her). De mest aggressive 
isolater var et fra Storbritannien og to fra USA, mens de 
svageste var et norsk isolat og et isolat fra Storbritannien. 
Isolater fra Danmark og Sverige lå midt imellem. 

I tabel 1 kan du se, hvor modtagelig de forskellige arter og 
sorter var i gennemsnit for enten alle 10 svampeisolater 
eller kun de 5 nordiske isolater. Begge sorter af rajgræs, 

‘Fabian’ og ‘Bargold’, og begge sorter af rødsvingel med 
korte udløbere, ‘Nigella’ og ‘Cezanne’, var mest resistente. 
Der var stor variation i modtagelighed hos rødsvingel uden 
udløbere og indenfor sorterne af alm. hvene. Her var rød-

svingel ‘Musica’ og alm. hvene ‘Jorvik’ de mindst resi-
stente sorter, mens rødsvingel ‘Bargreen II’ og 

‘Lystig’ og alm. hvene ‘Greenspeed’ havde 
bedre resistens. Generelt havde sorterne 

af krybende hvene resistens mellem 3 
og 5, og der var ikke signifikant forskel 
mellem for eksempel, ‘Crystal Blue’, 
‘Luminary’ og ‘Declaration’. Hvis vi 
sammenligner med den amerikan-
ske sortsafprøving (NTEP, National 
Turfgrass Evaluation Program) var 

det overaskende at se, ‘Indepen-
dence’ scorede 0.4 point højere end 

‘Declaration’, men forskellen var lille og 
ikke signifikant forskellig. I gennemsnit for 

de 5 nordiske isolater havde hundehvene bed-
re resistens end krybende hvene. Enårig rapgræs 

havde samme resistensniveau som krybende hvene. Begge 
engrapgræssorter scorede 5 eller højere.

En generel vejledning
Vi ønsker at understrege, at rangeringen af sorter efter 
screening i laboratoriet giver en generel vejledning om 
resistens, men at rangeringen ikke nødvendigvis vil være 
den samme, hvis forsøget blev lavet ude på en golfbane. 
Screening i glasrør er først og fremmest et grundlag for 
udvælgelse af sorter til videre testing.  Dollarspot er et sti-
gende problem i de nordiske land, specielt i Danmark og 
det sydlige Sverige, og resistens i græsarter- og sorter bør 
helt klart testes under nordiske markforhold. Men da vi 
ikke ønsker at sprede sygdommen, så er det udfordrende 
at gennemføre et smitteforsøg på en forsøgsstation eller en 

Foto 3. Laboratorieforsøg i glasrør i Landvik viser, at 
resistens (modstandskraft) mod dollarspot varierer be-
tydeligt mellem græssarter og- sorter, som er smittet 
med forskellige isolater (svampeprøver) af dollarspot 
fra forskellige lande. Billedet til venstre og i midten af 
Tatsiana Espevig og billedet til højre af Ove Hetland.

I de nordiske lande 
har vi ikke mange 

godkendte 
svampemidler mod 

dollarspot. 
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Tabel 1. Rangering af 20 græsarter og sorter efter graden af modtagelighed/resistens overfor dollarspot. 
Forsøg lavet i glasrør i Landvik i 2018.

golfbane. Vi er derfor nødt til først at lave forsøg 
i laboratoriet. 

Afprøvning af svampemidler mod dollarspot 
I de nordiske lande har vi ikke mange god-
kendte svampemidler mod dollarspot. Samtidig 
ved vi ingenting om virkningen af midlerne mod 
de lokale isolater af svampen. I 2017 fik vi ikke 
midler fra STERF til et forsøg, da STERF ønske-
de at denne del af projektet skulle financieres 
af industrien og de nationale golfforbund, men 
dem fik heller ikke med på at finansiere projek-
tet på det tidspunkt. Sidenhen har Dansk Golf 
Union taget et viftig skridt og igangsat forsøg 
med at teste udvalgte svampemidler på Ros-
kilde Golfklub. 

Golfbaner en vigtig samarbejdspartner 
Vores samarbejde med golfbaner er en meget 
vigtigt del af vores projekt. Vi vil derfor gerne 
takke alle baner som har været med i forsø-
gene for et godt og vedholdende arbejde. En 
særlig tak til Hans Petter Nilsen og Drammen 
GC (Norge), Søren Aare og Helsingør GC (Dan-
mark), Nick Bosholdt og Roskilde GC (Dan-
mark), Stefan Nilsson og Vallda GC (Sverige) og 
Anders Olofsson og Kävlinge GC (Sverige).      //
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