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Planter/urter på Viborg golfbane  

Karen Søegaard 

 

Baggrund og formål 

Golfbanen ligger i kernen af Viborg naturpark, et unikt naturområde hvis areal er 2.400 ha.  

Golfklubområdet breder sig over 82 ha, og arealet inkluderer arealer af meget forskellige jordtyper. Udover 

det egentlige golfområde er der skovområder og søer, som giver mulighed for en betydelig biodiversitet, 

hvad angår plantearter. Golfklubben har en intension om at være så skånsom som mulig overfor naturen og 

ikke plante eller så arter, der ikke er hjemmehørende. 

Set fra en botanisk synsvinkel omfatter golfarealet fire hovedtyper af biotoper: 

1. De primært spillede arealer, som er fairways, greens, teesteder og semirough 

2. Rough, som er yderkanten af spillearealerne 

3. Skovområder 

4. Søområder 

Formålet med arbejdet var at få et overblik over biodiversiteten – hvilke arter er der i de forskellige 

biotoper. Derudover vil et kendskab til arterne danne grundlag for bedre at kunne bevare og evt. forbedre 

biodiversiteten.   

Definition af urter: Urter er karplanter, som ikke er vedplanter. Urter kan være étårige, hvor kun frøene 

overvintrer, eller flerårige, som overvintrer med underjordiske dele. 
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Resume 

Antallet og andelen af urter er meget varierende på arealet, hvor Viborg Golfbane er placeret. Det varierer 

fra områder næsten uden blomstrende arter til områder med meget stor biodiversitet. Samlet set er der 

forholdsvis mange arter. I alt er der registreret 106 forskellige arter; heraf 87 tokimbladede (blomstrende 

urter) og 19 enkimbladede (græsser primært). Der er botaniseret 2 gange i 2020 og 3 gange i 2021.  

Lerjordsområderne er meget artsfattige, og her vil det være svært at øge biodiversiteten. På mellemjorden 

er biodiversiteten i roughområdet betydelig større i klippede områder end hvor der ikke klippes. Det viser, 

at beskæringen af disse områder i høj grad påvirker biodiversiteten. På sandjorden er der fra naturens hånd 

en stor biodiversitet, og biodiversiteten er således stor i den uklippede rough. I skovbrynene er der især på 

de sandede områder et meget stort antal arter, og tilsvarende er biodiversiteten stor langs søen, der har en 

ældre vegetation. 

 

De primært spillede arealer (fairways, greens, teesteder og semirough) 

På disse arealer er der et lavt til meget lavt græstæppe med få tokimbladede arter (blomstrende urter), 

som procentisk udgør en meget lille del. 

Græsarterne (enkimbladede) er primært Rødsvingel, Hvene, Alm. rajgræs og Enårig rapgræs. Med 

undtagelse af Enårig rapgræs er det udsåede arter. På fairways etablerer den naturlige Enårige rapgræs sig 

så snart, der er en bar plet. Den har ikke meget rodnet og tørrer hurtigt ud og bliver brun, når der er 

tørkeperioder. På greens udsås en speciel forædlet Enårig rapgræs.    

Der er få tokimbladede, hvilket skyldes, at deres konkurrencen evne er lav. Arterne ’kæmper’ under jorden 

om næringsstoffer og vand, og over jorden om lys. Når der er tilstrækkelig vand og næringsstoffer vinder 

græsserne, fordi de har trævlerødder, som hurtigere kan optage vand og gødning, mens de tokimbladede 

oftest har pælerod. Arealerne bliver gødet, hvilket altså er med til at styrke græssernes konkurrenceevne. 

Nogle af arealerne bliver i perioder tørkeprægede, hvilket også fremmer græsserne. Over jorden klippes 

arealet tæt, så de fleste arter af de tokimbladede ikke har mulighed for at sætte frø og formere sig ad den 

vej. Græsserne når heller ikke at sætte frø, men de har så til gengæld andre muligheder for at overleve, ved 

at lave sideskud eller udløbere. Derudover anvendes en begrænset herbicidtilførsel mod de tokimbladede, 

hvilket også reducerer andelen af disse. 

De vigtigste tokimbladede i disse arealer er Bellis, Firling, Hvidkløver og Lancet vejbred.  
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Rough 

Jordtyperne på golfbanen er meget variable - fra meget sandet jord (vurderes til at være JB1) til lerjord 

(vurderes til JB 7-8). Og derimellem er der både lerblandet sandjord og sandblandet lerjord.  

På lerjorden er der næsten ingen rough, da det ville blive så tæt et græstæppe, at golfbolde er svære at 

finde. Den smule rough, der er, er helt græsdomineret. Det skyldes lerjordens store indhold af 

næringsstoffer og vand, hvor græsserne vinder konkurrencen over de tokimbladede urter. 

På mellemjorden (lerblandet sandjord og sandblandet lerjord) er der mange urter i roughen. Her bliver 

roughen klippet 0-4 gange pr. år. For denne biotop er arealet syd for hul 25 udvalgt til artsbestemmelse. 

Her er der et område uden klipning og et område med ca. 4 klipninger pr. år.  

 

Tabel 1. Fundne arter for de to typer biotoper - med og uden klipning af roughen ved hul 25.  

 Klipning ca. 4 gange/år Ingen klipning Latinsk navn 

Tokimbladet 
(Blomstrende urter) 

   

1 Håret høgeurt Håret høgeurt Hieracium pilosella 

2 Alm. kongepen Alm. Kongepen Hypochaeris radicata 

3 Alm. røllike Alm. Røllike Achillea millefolium 

4 Prikbladet perikon Prikbladet perikon Hypericum perforatum 

5 Blåhat Blåhat Knautia arvensis 

6 Rødknæ Rødknæ Rumex acetosella 

7 Lancet vejbred Lancet vejbred Plantago lanceolata 

8 Alm. syre Alm. syre Rumex acetosa 

9 Alm. hønsetarm Alm. hønsetarm Cerastium fontanum 

10 
 

Horse tidsel Carduus vulgare 

11 Glat ærenpris  
 

Veronica serpyllifolia 

12 Alm. kællingetand 
 

Lotus corniculatus 

13 Sølv potentil  
 

Potentilla agentea 

14 Mælkebøtte 
 

Taraxacum officinale 

15 Tusindfryd 
 

Bellis perennis 

16 Vild kørvel 
 

Anthriscus sylvestris 

17 Alm. mælkeurt 
 

Polygala vulgaris 

18 Blåmunke 
 

Jasione montana 

19 Smalbladet vikke 
 

Vicia sativa 

20 Høst borst 
 

Scorzoneroides autumnalis 

21 Hejrenæb 
 

Erodium cicutarium 

22 Liden klokke 
 

Campanula rotundifolia 

23 Eng brandbæger 
 

Jacobaea vulgaris 

24 Alm. torskemund 
 

Linaria vulgaris 

25 Gul kløver 
 

Trifolium campestre 

26 Hvidkløver 
 

Trifolium repens 

27 Harekløver 
 

Trifolium arvense 
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28 Ager tidsel 
 

Cirsium arvense 

29 Brændenælde 
 

Urtica dioica 

30 Mark frytle 
 

Luzula campestris 

31 Grå bynke 
 

Artemisia vulgaris 

32 Kruset skræppe 
 

Rumex crispus 

33 Vår ærenpris  Veronica serpyllifolia 

34 Tveskægget ærenpris  Veronica chamaedrys 

Enkimbladede 
(Græs) 

   

1 Rødsvingel Rødsvingel Festuca rubra 

2 Fløjlsgræs Fløjlsgræs Holcus lanatus 

3 Hundegræs Hundegræs Dactylis glomerata 

4 
 

Eng havre Helictotrichon pratense 

5 
 

Blåtop Molinia caerulea 

6 Eng rapgræs 
 

Poa pratensis 

7 Alm. hvene 
 

Agrostis capillaris 

8 Eng rævehale 
 

Alopecurus pratensis 

9 Alm. rajgræs 
 

Lolium perenne     

Blomstrende urter 34 arter 10 arter 
 

Græs 7 arter 5 arter 
 

    

Der er stor forskel på de to områder. Biodiversiteten er meget større, hvor der bliver klippet. Endda med en 

meget stor diversitet med 34 forskellige blomstrende urter og 7 græsser. Hvor der ikke er klippet (i en 

længere årrække) udgør græsserne arealmæssigt en meget større del, og her var der kun 10 arter af 

tokimbladede. Der er kun fundet en enkelt art (Horse tidsel) i det uklippede, som ikke blev fundet i det 

klippede område.  

Egen er naturlig hjemmehørende i dette område, og den har etableret sit i det uklippede areal. Egen 

etablerer sig på alle rough områder på de lette jordtyper på golfbanen, hvor der ikke klippes. 

Ager tidsel 
Kan blive op til 1,5 m høj. Den 
laver vandrette jordstængler, 
hvorfra der kommer nye planter. 
På den måde kan den lave tætte 
bestande. 

Blåmunke 
Lægeplante – skulle være 
virksom overfor forskellig former 
for betændelse. Er nøjsom som 
en munk.  

Eng brandbæger 
40-100 cm høj. Indeholder giftige 
alcaloider, som er giftig for især 
heste. Den har stor betydning for 
sommerfuglen Blodplet. 

 

  

 

 

 

Hvidkløver Alm. røllike Harekløver 

 
 

 



5 
 

En vigtig biplante. Har knolde på 
roden, hvor der er kvælstof-
fikserende bakterier. Er også til 
stede på mange fairways, hvor 
den ikke er så populær. 

Er tidligere også kaldet soldater- 
urt. Soldaterne brugte den til at 
standse blødninger, ved at gnide 
den på såret. De fleste er hvide, 
men får ofte et lyserødt skær med 
tiden – som på billedet. 

Er kvælstof fikserende. Den er 
meget lodden og blød som en 
harefod. 

 

 

 

 

 

 

 

Blåhat. Blåhatjordbien æder dens pollen som den eneste føde, den indtager. Så denne arts overlevelse 

afhænger helt af blåhat planten. Vildt mange insektarter indtager pollen og nektar fra denne art 

Alm. kællingetand. Navnet kommer muligvis fra de gule blomsters lighed med skæve, deforme tænder. 

Den er kvælstoffikserende, dvs. der er knolde med bakterier på rødderne, som fikserer kvælstof fra luften. 

Hundegræs. Navnet kommer fra blomsterstandens fingerformede lapper.  

Tveskæget ærenpris. På den nederste del af stængler sidder to rækker hvide hår – deraf navnet.   

Hønsetarm. Stænglen er så sej som hønens tarm.  

Rødknæ har navnet fra røde skedekinder ved hvert knæs/bladfæste. 
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På sandjorden er væksten tydelig hæmmet af perioder med tørke og lavt niveau af mineraler i jorden. 

Væksten er således begrænset, og derfor foretages der ingen klipning. Små egetræer har også etableret sig 

i området.  

Tabel 2. Fundne arter i området mellem hul 13, 14 og 15.   

 Dansk navn Latinsk navn 

Tokimbladet 
(Blomstrende urter) 

  

1 Håret høgeurt Hieracium pilosella 

2 Alm. kongepen Hypochaeris radicata 

3 Alm. røllike Achillea millefolium 

4 Blåhat Knautia arvensis 

5 Lancet vejbred Plantago lanceolata 

6 Smalbladet vikke Vicia sativa 

7 Blåmunke Jasione montana 

8 Vild kørvel Anthriscus sylvestris 

9 Eng brandbæger Jacobaea vulgaris 

10 Alm. torskemund Linaria vulgaris 

11 Hvidkløver Trifolium repens 

12 Gul kløver Trifolium campestre 

13 Harekløver Trifolium arvense 

14 Alm. hønsetarm Cerastium fontanum 

15 Alm. syre Rumex acetosa 

16 Hejrenæb Erodium cicutarium 

17 Kruset skræppe Rumex crispus 

18 Toårig høgeskæg Crepis biennis 

19 Mark ærenpris Veronica arvensis 

20 Rødknæ Rumex acetosella 

21 Fuglegræs Stellaria media 

22 Prikbladet perikon Hypericum perforatum 

23 Kærtidsel Cirsium palustre 

Enkimbladede 
(Græs) 

  

1 Rødsvingel Festuca rubra 

2 Fløjlsgræs Holcus lanatus 

3 Hundegræs Dactylis glomerata 

4 Alm. hvene Agrostis capillaris 

5 Blåtop Molinia caerulea 

6 Bølget bunke Deschámpsia flexuósa 

7 Krybhvene Agrostis stolonifera 

 

På trods af, at der ikke klippes i dette område, var antallet af blomstrende urter stort (23 arter) i forhold til 

det uklippede på mellemjorden, hvor der var 10 arter. Samtidig udgjorde græsset procentisk meget mindre 
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af arealet end på mellemjorden. Artsantallet var ikke så stort som det klippede rough på mellemjorden, 

hvor der var 34 arter.   

Mange af arterne findes både på sand og mellemjord, hvilket også kunne forventes. På sandjorden fandtes 

6 arter af blomstrende urter, som ikke blev fundet på mellemjorden (nr. 18-23 i tabel 2). Derudover fandtes 

Krybhvene (Græs nr. 7), som ikke blev fundet på mellemjorden. Det skal også nævnes, at det registrerede 

areal på sandjorden i forhold til mellemjorden er betydeligt mere variabelt og er et større areal. 

 

Alm. kongepen 
Ligner lidt mælkebøtte 
(kaldes også falsk 
mælkebøtte). Den har 
stive hår- især på 
bladene. Den formerer 
sig meget på golfbanen i 
disse år. 

Bølget bunke 
Et smukt græs som 
danner tuer. Den er 
kendt for at udkon- 
kurrere lyngen på 
heden. Vokser primært 
på mager jord. 

Fløjlsgræs 
Et meget behåret 
(fløjlsagtig) græs, der 
især findes på mager 
jord. Ved mangel på 
næringsstoffer kan den 
blive meget smuk rød-
violet. Billedet er fra et 
sent stadium. 

Kruset skræppe 
Har en stor 
frøproduktion. Frøene 
har en lang spireevne, 
op til 80 år. Vrages af 
heste og kvæg.  
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Skovområde 

Golfarealet er i høj grad omkranset af skov, hvilket pga. golfarealets struktur giver relativt store arealer med 

skovbryn/randområder, hvor der er mere lys. Det giver grobund for flere plantearter end i den egentlige 

skov. Registreringerne er foretaget i områderne, der grænser op til goldarealet. I registreringen er der ikke 

skelnet mellem jordtyper. Dog har det været tydeligt, at artsantallet er størst i sandjordsområderne.  

Tabel 3. Fundne arter i skovområderne 

 Dansk navn Latinsk navn 

Tokimbladet 
(Blomstrende urter) 

  

1 Mælkebøtte Taraxacum officinale 

2 Vild kørvel Anthriscus sylvestris 

3 Alm. Syre Rumex acetosa 

4 Alm. hønsetarm Cerastrium fontanum 

5 Brændenælde Urtica dioica 

6 Lancet vejbred Plantago lanceolata 

7 Ager tidsel Cirsium arvense 

8 Alm. røllike Achillea millefolium 

9 Håret høgeurt Hieracium pilosella 

10 Prikbladet perikon Hypericum perforatum 

11 Hvid anemone Anemone nemorosa 

12 Stor fladstjerne Stellaria holostea 

13 Kær fladstjerne Stellaria palustris 

14 Alm. hønsetarm Cerastium fontanum 

15 Burresnerre Galium aparine 

16 Liljekonval Convallaria majalis 

17 Skov skræppe Rumex sanguineus 

18 Stinkende storkenæb Geranium robertianum 

19 Almindelig hanekro Galeopsis tetrahit 

20 Skovmærke Galium odoratum 

21 Krat fladbælg Lathyrus linifolius 

22 Skov salat Lactuca muralis 

23 Skvalderkål Aegopodium podagraria  

24 Alm. kohvede  Melampyrum pratense 

25 Skov hanekro Galeopsis bifida 

26 Bugtet kløver Trifolium medium 

27 Ørnebregne Pteridium aquilium 

28 Feber nellikerod Geum urbánum 

29 Glat (bredbladet) vejbred Plantago major 

30 Fersken pileurt Persicaria maculosa 

31 Kirtel dueurt Epilobium adenocaulon 

32 Vejpileurt Polygonum aviculare 

33 Alm. torskemund Linaria vulgaris 

34 Gederams Chamaenerion angustifolium 
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35 Tveskæget ærenpris Veronica chamaedrys 

36 Knold ranunkel Ranunculus bulbosus 

37 Vår vikke Vicia lathyroides 

38 Krat viol Viola riviniana 

39 Håret frytle Luzula   pilosa 

40 Mangeblomstret frytle Luzula multifkora 

Enkimbladede 
(Græs) 

  

1 Alm. kvik Elymus repens 

2 Alm. rajgræs Lolium perenne 

3 Bølget bunke Deschampsia flexuosa 

4 Fløjlsgræs Holcus lanatus 

5 Alm. hvene Agrostis capillaris 

6 Eng rapgræs Poa pratensis 

7 Alm. hundegræs Dactylis glomerata 

 

Der er fundet forholdsvis mange arter, hvilket sandsynligvis kan tilskrives, at der samlet set er forholdsvis 

store arealer af skovbryn, hvor mange af arterne er hjemmehørende. 

Der er meget stor biodiversitet med 40 blomstrende urter og 7 græsser. Kun 9 af de blomstrende urter (nr. 

1-9 i tabel 3) er gengangere fra rough områderne. For græsserne er der større overlap. Der er kun 1 art 

(Alm. kvik nr. 1), som ikke fandtes i roughen. Den store forskel i vækstforholdende i skovbrynene i forhold 

til græsområderne har således påvirket biodiversiteten betydeligt. 

Om foråret er der et smukt tæppe af hvid anemone inde i skoven. Det afløses senere af Stor fladstjerne. I 

dette tæppe er der nogle ganske få steder Kær fladstjerne. Den har røde støvknapper og er et sjældent syn. 

Senere på sommeren er de blomsterne urter primært i randområderne, hvor der er lys tilgængelig. 

Torskemund 
Blomsten ligner en torskemund, 
hvis man trykker blomsterne på 
siden. Honningbier og 
humlebier suger dens nektar. 
 
 

Prikbladet perikon 
Den bliver brugt både til snaps, 
depression og sår. Kaldes også 
Johannesurt, fordi der kommer 
en rød farve, hvis man gnider 
blomsten. 

Stinkende storkenæb 
Har en ram (stinkende) lugt og blev 
tidligere brugt dels til at holde utøj 
borte og dels mod gigt. 
Den næbformede frugt minder om 
næbet af en stork.  
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Sø 

Der er tre søer på golfbanens areal. Der er kun registreret langs bredden ind mod golfarealet af den 

østligste sø, som er den mest naturlige sø. For år tilbage blev vegetationen ved de andre to søer reduceret 

kraftigt. Dette samtidig med en meget tæt klipning bevirker, at biodiversiteten i disse søer er begrænset. 

Tabel 4. Fundne arter ved søbredden af søen mod øst 

 Dansk navn Latinsk navn 

Tokimbladede 
(Blomstrende urter) 

  

1 Gul iris Iris pseudacorus 

2 Sværtevælg Lycopus europaeus 

3 Engkarse Cardamine pratensis 

4 Tigger ranunkel Ranunculus sceleratus 

5 Langbladet ranunkel Ranunculus lingua 

6 Lav ranunkel Ranunculus repens 

7 Glat dueurt Epilobium montanum 

8 Tusindfryd Bellis perennis 

9 Glat ærenpris Veronica serpyllifolia 

10 Skovarve Moehringia trinervia 

11 Kær snerre Galium palustre 

12 Fliget brøndsel Bidens tripartita 

13 Billebo klaseskærm Oenanthe aquatica 

14 Udspærret vinterkarse Barberea vulgaris 

15 Vejbred Skeblad Alisma plantago-aquatica 

16 Vand pileurt Persicaria amphibia 

Enkimbladede 
(Græs mm.) 

  

1 Tagrør Phragmites australis 

2 Manna sødgræs Glyceria fluitans 

3 Eng rævehale Alopecurus pratensis 

4 Rørgræs Phalaris arundinacea 

5 Dynd padderokke Equisetum fluviatile 

6 Glanskapslet siv Juncus articulatus 

7 Bredbladet dunhammer Typhaceae latifolia 

8 Knob siv Juncaceae conglomeraus 

 

Fairway klippes tæt på søkanten, så der er et forholdsvis smalt areal til de naturligt tilhørende arter. I dette 

smalle område er der en stor diversitet af smukke søplanter, som viser at dette har været urørt i længere 

tid. Artsmæssigt er der ingen overlap til de andre beskrevne områder. Bortset fra tusindfryd, er det alle 

arter som kræver fugtig til meget fugtig jord.  

Mange af arterne spreder sig ikke kun ved kønnet formering (blomsterne). De har udløbere over eller under 

jorden, hvorfra der dannes nye planter.  
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Der er tre forskellige ranunkel arter; tigger, langbladet og lav ranunkel. De er alle karakteristiske for 

sumpede arealer. Tiggerranunklens navn kommer fra, at saften af den blev brugt af tiggere til at fremkalde 

sår og blærer for at få medfølelse. 

Billebo klaseskærm har fået sit navn, fordi forskellige vand insekter opholder sig i luftfyldte dele af 

stænglen, der ved plantens død flyder på vandet. 

Vejbred skeblad 
Indeholder giftig hvid mælkesaft. 
Blomsterne er hvide til lyslilla. 
Kan blive op til 1 m høj 

Bredbladet dunhammer 
er karakteristisk ved at have 
hanblomster i øverste og 
hunblomster i kolben nedenunder. 
Den kan være op til 100.000 
hunblomster i kolben.   

Sværtevælg 
Saften er blevet brugt til 
farvning af tøj, hudbrun. Den 
anvendes som urtemedicin til 
flere sygdomme – stofskifte, 
hoste, hjerte mv.  

 

   

 


