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Allerød Idrætspark bane 3-4-5

De 3 baner (11 mands) er indviet i august 2014

Samlet 2,43 ha 

Nysået i sensommeren 2013

Huser ca. 1.100 fodboldspillere 

på 8,5 græsbaner (11 mands)

Anlagt ovenpå grusgrav, derfor hurtig udtørring



Forudsætning for forsøget

De 3 forsøgsbaner er meget komprimerede

Kan komme max. 12 cm ned i dybden. 

De betragtes som meget ”hårdt belastet”. 

Der er meget lidt mikroliv i vækstlaget.

Der er ingen mulighed for vanding.

Der mangler græsplanter (græsvæksten er uens).



Farveforskellen i græsset afspejler forskellige 

komprimeringsgrader. 

Der var tendens til sporkørsel på langs af banen. 

Arealet er drænet, der er ikke konstateret vand 

på spillefladen.

Plantebestanden var tynd, der mangler planter. 

Mange tuer af rajgræs. 

Der var lige eftersået med 1,5 kg pr. 100 m2. 

Der var en del ukrudt som storkenæb og 

forskellige kløvertyper. 

Gødningsniveauet var lavt.



Bagest på arealet. Roddybde 10 cm.

Vækstlaget var yderst komprimeret, kan 

ikke med vold drive spaden dybere end de 

10 cm.

Vækstlaget er homogent blandet. 

Der er en del sten bl.a. flint. 

Vækstlaget bryder op i blokke, der 

karakteriserer stærkt komprimeret jord. 

Jeg forsøgte mig med at grave en ekstra 

profil. Det lykkedes ikke at få spaden i 

jorden.



Udpluk fra Asbjørn Nyholt Rapport

Belastning

Spillere pr. græsbane            Kunstgræsbane

Allerød idrætscenter                   141 1.200

Herning Kommune                               29*                                  1.154*

Ålborg Kommune                                 56*                                  4.268*

Aarhus Kommune                              103*                                  2.870*

Kilde *: DBU Jylland august 2013



Forsøg med eftersåning og gødning i Allerød 

Idrætspark

E-Marker
HP EXCEL Activator 18-1-10 +1% Fe (Maxi)

Granulat 200 kg.

Semenco

Match 16-1-9 + 2,4 Mg  

Granulat, delorganisk 200 kg.

DLF

Mastercare Blend, 20-2-6  

Granulat 200 kg.

Semenco,

RPR Sport 

150 kg 100 % Rajgræs

E. Marker 

Hunsballe blanding 150 kg 

40 % Engrap + 60 % Rajgræs

DLF 

Masterline Superliga 150 kg

100 % Rajgræs

E. Marker 

Hunsballe 150 kg

100 % Rajgræs

 Der blev gødsket

3. gang 29-30. juni. 

 Der blev eftersået

1. juli 2015. 

 Efterfulgt af topdress 

med 7 mm BoldMix

udlagt 2-3. juli 2015



Hvad viste forsøget os?
 Semenco’s gødning samt RPR:

 Græs med det frodigste udseende

 RPR græsser der lukkede de små slitagehuller. 

 Det frodige udseende varede hele efteråret.

 E. Marker og DLF’s gødning og 100 % Rajgræsser

 Var stort set ens. 

 En anelse mindre frodigt i udseende end Semnco’s.

 Græsserne havde for det meste vokset henover slitagehullerne. 

 E. Markers 40 % Engrap + 60 % Rajgræs

 Den ringeste effekt. Engrappen kom stort set ikke.

 Målfelter

 E. Marker og RPR græsfrø var hurtige til at etablere sig, men blev hurtigt 
slidt væk…











4. Januar 2017
15 cm rodnet

30 cm vækstlag



Ulemper

Gødning

 Langtidsvirkende delorganisk gødskning kan være ”spildt” 

i en tørkeperiode som hele foråret og efteråret i 2016. Vi kunne have sparet 

produkt/udbringninger ved alm. gødskning a 5 udbringninger.

Venter på effekt af eftersåning

 Vi har muligvis ikke set den fulde effekt af eftersåningerne endnu. 

Der mangler stadig planter, om end det er blevet noget bedre.

Ubesvaret

 Tetra ploide græsser i ”Superliga” er mere afdæmpet… Er det ”godt” at   

have mange års ensidig eftersåning?

 Har den langtidsvirkende delorganiske gødning været ”spildt” grundet tørken?


