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Vejledning i drift og vedligehold af græsarealer som boldbaner/lign. 
 
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, ”Driftsstyring” 
 
Sagsnr.:  Sted.:             Dato: 
 
 
 
Mange faktorer afhænger af græssets levedygtighed, herunder brug af bekæmpelsesmidler og mængden 
af sol, vand og vind, så nedenående er vejledende. Ved brug af græsarealet, som boldbane eller andre 
aktiviteter, komprimeres overfladen, dvs. at nedsivning af regnvand formindskes, for at opretholde et 
veldrænet græstæppe, skal man som minimum 1 gang årligt, eller efter behov, udføre en dybdegående 
åbning af overfladen, som udføres med et annerkendt redskab som er skab til formålet. 
Med en større regnmængde, som falder i meget uens byger, vil do. være en absolut nødvendighed.       
 
 
Valg af gødning 
Der gødes med kvalitetsgødning designet til græs. Til boldbaner er en gødningsblanding med et højt 
indhold af kvælstof (N) og et vist indhold af kalium (K) ideel. Meget brugte blandinger er NPK: 20-2-
6, 17-2-7 og 20-3-10. 
 
 
Pleje i 0-28 uger efter anlæg 
En nyanlagt boldbane kræver mere gødning end en etableret plæne. En nyanlagt boldbane skal 
endvidere holdes fugtig men må ikke overvandes. Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 
40 mm med velslebet klipper. 
 
De første 3 uger:  
Der gødes med ca. 60 kg N pr. boldbane, gerne af 2 gange.  
Der vandes efter behov. Jorden holdes fugtig i overfladen så græsset spirer jævnt frem.  
Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 40 mm med velslebet klipper. 
 
Efter 9 uger:  
Der gødes med ca. 30 kg N pr. boldbane.  
Der vandes mere i dybden, ca.10-15mm af gangen hvis nødvendigt.  
Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 40 mm med velslebet klipper. 
 
Efter 14 uger:  
Der gødes med ca. 30 kg N pr. boldbane.  
Der vandes mere i dybden, ca.10-15mm af gangen hvis nødvendigt.  
Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 40 mm med velslebet klipper. 
 
Efter 19 uger:  
Der gødes med ca. 30 kg N pr. boldbane. 
Der vandes mere i dybden ca.10-15mm af gangen hvis nødvendigt.  
Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 40 mm med velslebet klipper. 
 
Efter 24 uger:  
Der gødes med ca. 30 kg N pr. boldbane. 
Der vandes mere i dybden ca.10-15mm af gangen hvis nødvendigt.  
Græsset klippes når det er ca. 50 mm klippes ned til 40 mm med velslebet klipper. 
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Pleje efter 29 uger og fremover 
 
Gødning 
Banen gødes med ca. 100 kg N pr. boldbane, pr. sæson.  
Bruges banen flere timer dagligt kan gødningen hæves til 120-140kg N pr. boldbane pr. sæson. 
Hvis afklippet fjernes tillægges ca. 30kg N pr. boldbane pr. sæson.  
Start med at gøde i foråret når jordtemperaturen er på ca. 7 grader.  
 
Vanding 
Der vandes efter behov i tørre perioder. 
 
Klipning 
Der klippes så ofte at der ikke forekommer afklip i klatter.  Græsset kan klippes ned i 30 mm. 
Klipperen holdes godt slebet så græsset ikke flåes  
 
Vertikalskæring 
Er græsset blevet for tæt vertikalskæres der. Men ikke for kraftigt. 
Der vertikalskæres mindst en gang årligt. Hvis der opsamles græs ved vertikalskæring gødes der ekstra. 
Kan foretages når græsset er klippet ca. 5 gange i foråret og græsset er i god vækst.  
 
Eftersåning 
Plænegræsserne kan ikke selv sætte frø, når de gror i en græsplæne. Det er kun ukrudt og 
ukrudtsgræsser, der kan det. Derfor er det nødvendigt at efterså med nye græsfrø en gang i mellem. Når 
man eftersår oven i sin gamle boldbane, får græsset nyt liv, hullerne vokser til, og plænen forstærkes og 
forskønnes. Der eftersås 1-4 gange årligt efter behov. Græsset skal holdes tæt så ukrudt og etårigt 
rapgræs ikke bliver for voldsomt. Her Bruges 100% rajgræs af god kvalitet. Målfelter kan med fordel 
eftersås ofte da det er der er mest slid. Eventuelt kan rullegræs bruges. 
 
Ukrudt 
Ny såede græsplæner er ofte fyldt med en masse af de almindeligste ukrudtsarter, som i forvejen findes 
i jorden. I takt med klipning vil græsset efterhånden få overtaget, idet de fleste ukrudtsarter ikke kan 
tåle at blive klippet. Tilbage bliver en mindre gruppe planter med lav udbredt vækst, som enten kan 
luges bort eller behandles kemisk 3-4 måneder efter såning. Hvis der skal bruges kemisk bekæmpelse 
af ukrudt, er det vigtigt at græsplænen er stærk og i god vækst.  
 
2-kimet ukrudt holdes let nede med hyppig klipning i starten. Det er vigtigt at holde planterne fri for 
ukrudt, så gode levevilkår opnås. Mest skånsom er manuel fjernelse.  
 
Hvis der bruges kemiske midler til tidsler og mælkebøtter mv., er der meget vigtigt at græsset er i 
trivsel, at de rette midler anvendes og at doseringen følges nøje. Kemiske midler påvirker nemlig ikke 
alene ukrudtet, men hele vækstområdet. 
 
Reparation af sætning 
Før græsset er sået, er jorden blevet løsnet. Derfor kan der efter nogen tid, opstå mindre sænkninger i 
plænen. Er der huller eller lavninger i græsplænen, løsner man jorden i de bare pletter. Herefter kan 
man blande 1/3 del sand eller grus i harpet muld eller jord og topdresse hermed. 
 
Topdressing, vedligehold 
Der top dresses min. en gang årligt med 5 mm. Topdressing kan med fordel gøres lige efter der er 
blevet eftersået så alle frø dækkes til. Topdresset fordeles jævnt med kost eller slæbenet.  
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Græsarealer hvorpå der er stor aktivitet, må som minimum pålægges 5mm 0-4mm grus minimum 1 
gang årligt, medmindre jordens beskaffenhed er af lette jorde, så vil det ikke have et formål. 
 
Løsning/luftning:  
Brug et penetrometer eller lign. for at finde ud af hvor langt nede jorden skal løsnes. Banen løsnes som 
minimum en gang pr. sæson. Jorden luftes og løsnes forsigtigt i hele rodnettets dybde. 
Det kan kræves, at lave en vertikal skæring ned i græsarealet, gerne 20-40cm dybde, hvor i man lægger 
0-4mm grus i rillerne. Det skaber luft og ilt til rodnettet for sundere græstæppe.  
 
Jordanalyse 
Der tages en jordprøve hver 3. år for at se om jorden indeholder i mikro- og makronæringsstoffer som 
har betydning for et sundt vækstlag 
 
Rullegræs 
Umiddelbart efter udlægning af rullegræs: 
Vanding af rullegræs i etableringsfasen er helt afgørende for et vellykket resultat. Vand første gang lige 
efter udlægning. Ved hver vanding skal tilføres en mængde af minimum 15-20 mm., dvs. 15-20 l vand 
pr. m2. Jorden skal være vandmættet. Efter ca. 2 dage skal græsplænen vandes med tilsvarende 
mængde. Afhængig af vejr og vind vandes arealet 2-3 gange om ugen de første 2-4 uger, hvorefter 
græstørven er groet fast, og arealet kan behandles som almindelig plæne. Husk – det er målet at holde 
jorden fugtig i hele perioden, indtil græsset er etableret. Det er yderst vigtigt, at du så fortsætter med 
vandingen indtil græsset har rødderne ned i ca. 5-10 cm. dybde. 
 
Service og ansvar 
Vi kan lave en serviceaftale på vedligehold, der sikrer banens sunde vækst i overensstemmelse med 
denne driftsvejledning. Indhent tilbud på 75 36 07 43 og hør nærmere. 
 
Vi gør opmærksom på Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, 
herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe foranstaltninger til 
imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Har De yderligere spørgsmål, er De velkommen 
til at kontakte os. 
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