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1.

Indledning

Baggrund
Skandinavien har de sidste 10 år haft fokus på golfsportens bæredygtige udvikling
og dens indflydelse på naturen. I flere lande har været en målrettet indsats på
miljøområdet i form af myndighedernes reguleringer, aftaler, forskning og frivilligt
miljøarbejde i klubberne.
I både Norge, Sverige og Danmark har de enkelte golfforbund udarbejdet værktøjer
og materiale til at hjælpe golfklubberne med at tage hensyn til natur og miljø og få et
mere positivt image udadtil. Golfklubbernes aktive deltagelse i miljøarbejde,
regulering af området, viden om naturpleje og en lang række andre forhold har haft
betydning for holdningen til forbruget af ressourcer på de spillede arealer, på plejen
af naturarealerne og muligheden for at øge biodiversiteten. Der er udarbejdet få
undersøgelser af de konkrete forbedringer f.eks. ressourceforbruget på golfbanerne.
Der er flere formål med at gennemføre en kortlægning og evaluering af de tiltag,
som er iværksat af primært af de skandinaviske landes golfforbund for at få flere
bæredygtige golfbaner. For det første findes der ingen status over resultaterne af
indsatsen. For det andet vil resultaterne kunne bidrage til opbygning af ny viden,
som kan anvendes på tværs af landegrænser og kan bruges til at inspirere både
organisationer og klubber til at anvende erfaringerne både internt og eksternt.
Resultaterne kan give grundlag for en dialog om mål og virkemidler i forbindelse
med prioritering og udvikling af mere bæredygtige anlæg og pleje golfbaner i
fremtiden.
Formål
Denne undersøgelse har til formål, at gøre status over resultaterne af miljøindsatsen
på golfområdet og at vurdere golfsportens indsats og indflydelse på natur og miljø –
en slags miljøkonsekvensvurdering af golfsporten i Skandinavien, hvor der vil blive
set nærmere på forbruget af ressourcer og påvirkning af bl.a. landskabet,
vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed.
Metode
Undersøgelsen tager udgangspunkt i de mål, handlingsplaner og virkemidler, som
har været i spil hos de forskellige aktører i forbindelse med arbejdet mod mere
miljøvenlige anlæg og pleje af golfbaner i Skandinavien.
Kortlægning og vurdering
Undersøgelsen består af en kortlægning af den miljømæssige status på området
med en oversigt over de største nuværende og fremtidige miljømæssige
udfordringer for golf i Skandinavien.
Det er beskrevet hvilke tiltag, de enkelte landes golfforbund og myndigheder har
iværksat på miljøområdet de seneste 10 år og undersøgt, om der er udarbejdet
politikker, mål, handlingsplaner målrettet golfens miljøarbjede.
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I samarbejde med de enkelte landes golfforbund og diverse samarbejdspartnere
tilvejebragt information, der beskriver hvilket resultater, der er opnået på
miljøområdet både overordnet og via konkrete indikatorer og nøgletal.
Til eksemplificering af de mere konkrete miljøtiltag rundt om i golfklubberne er dette
arbejde beskrevet for 3 forskellige golfbaner beliggende i henholdsvis Sverige,
Norge og Danmark.
Til sidst er resultaterne vurderet i forhold til de væsentligste udfordringer, som
golfsporten står overfor i dag og i fremtiden.
Forslag til indikatorer
For at kunne kortægge og forbedre en golfbanes miljøpåvirkning og naturtilstand og
sammenligne denne er der udarbejdet forslag til en række indikatorer, der kan
anvendes til at målsætte og dokumentere miljøforbedringer på den enkelte golfbane
og gøre det muligt at udarbejde nøgletal og sammenligne miljødata de enkelte lande
imellem.
Anbefalinger
Sluttelig er anbefalinger til, hvorledes indikatorer kan anvendes til at udarbejde
miljøvenlige plejestrategier og naturplaner.
Finansiering
Projektet er finansieret af Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation (STERF) og gennemført af Bente Mortensen, Greenproject.
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2.

Golfsportens miljømæssige udfordringer

Der er gennemført en kortlægning af de væsentligste miljømæssige udfordringer,
som de enkelte lande står overfor ved etablering og drift af golfbaner i dag. Data er
indsamlet via interview og spørgeskemaer til de enkelte landes golfforbund og
undersøgelse af myndighedernes praksis på området.
2.1. De største natur- og miljømæssige udfordringer i dag
Ud fra besvarelserne fra de Skandinaviske golfforbund er nedenfor en oversigt over
hvad der er de største natur- og miljømæssige udfordringer indenfor golfsporten i
dag.
De største natur- og miljømæssige udfordringer i dag
Sverige

Norge

o At få alle golfklubber til at arbejde med miljøspørgsmål og
få dem til at indse, at miljøarbejde også styrker banens
økonomi
o At få klubberne til at anvende den nyeste forskning vedr.
miljøvenlig anlæg og pleje

Ved etablering
o At undgå indgreb i naturen – at tage hensyn til biotoperne
o At mindske faren for udvaskning
o At udnytte det natur/miljømæssige potentiale
Ved drift
o At øge den biologiske mangefoldighed

Danmark

o At få spillerne til at acceptere, at kvaliteten af golfbaner i
Danmark er forskellig fra Sydeuropa
o At ændre spillernes holdning til ukrudt (større accept)
o Mere tværfunktionel brug af golfbaner – flere brugergrupper
o Større fokus på naturen og løsning af problemet med
langsommere spil (høj, tæt rough)
o Baner med større areal - plads til mere natur

Hensyn til landskab og natur ved etablering
Når golfbaner skal etableres er der er en række planlægningsmæssige udfordringer
i forbindelse hermed f.eks. den landskabelige tilpasning, hensynet til naturen, til
golfspillet kvalitet og den flersidige anvendelse af golfbanens areal. Dette gælder for
alle 3 lande, men beskrives som meget vigtigt, især i Danmark og Norge.
Det norske og danske golfforbund vurderer, at nogle af de største natur- og
miljømæssige udfordringer er ved etablering af nye golfbaner og/eller i forbindelse
med udvidelse af de eksisterende golfbaner.
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I Norge er det vigtigt, at indgrebene i naturen sker på en måde, som tager hensyn til
og tilgodeser de forskellige biotoper på området. Det skal også ske i planlægningsog byggeprocessen, når en ny bane etableres. En anden vigtig faktor er at undgå
risiko for jorderosion, når der anlægges et nyt golfanlæg.
At bygge en naturtilpasset bane kræver viden om, hvordan dette bedst mulig kan
ske. Ved etablering av nye baner anser Norges Golf Forbund, at den største
udfordring er at gøre de projektansvarlige i stand til både fagligt og økonomisk, at
bruge det potentiale som golfbanen har, i forhold til naturen og miljøet.

Roughen, der er arealet uden for de spillede arealer, har et stort naturmæssigt
potentiale. Udfordringen for golfklubber og golfspiller bliver at acceptere mere natur
f.eks. at roughen ikke bliver slået mere end 1 gang årligt af hensyn til bl.a. fuglelivet.
Det kan give problemer, med at få spillerne hurtigt nok igennem banen fordi bolden
kan være svært at finde i den høje rough. Et problem som er fælles for golfbanerne.
Biologisk mangfoldighed
I Danmark og Norge er det en udfordring, at få driften af en golfbane til at foregå på
en måde, der øger den biologiske mangfoldighed. Det gælder både på de spillede
og arealerne rundt omkring golfbanen.
Miljø og økonomi
Sveriges Golf Forbund vurderer, at de største natur- om miljømæssige udfordringer
findes i de etablerede golfbaner. Her handler det om, at få alle golfklubber til at
arbejde konkret med miljøspørgsmål og indse, at et godt miljøarbejde også styrker
golfanlæggets økonomi - ”eco-efficiency”. Hvis der spares på ressourcerne vil det
også få en økonomisk fordel.
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Forskning og viden
I Sverige er det også vigtigt, at få klubberne til at anvende de nye
forskningsresultater som kan være med til, at forbedre golfanlæggenes kvalitet,
miljø og økonomi.
Udfasning af pesticider og spillekvalitet
Dansk Golf Union har i 2006 indgået en aftale med Miljøministeriet, om at nedbringe
mængden af pesticider med 75% i en 3-årig periode fra 2006 til udgangen af 2008.
En af udfordringerne er, at få golfspillerne til at forstå, at kvaliteten af golfbaner i
Danmark er forskellig fra hvad man oplever i det sydlige Europa og USA. Det
kræver holdningsbearbejdelse at få spillerne til at acceptere denne kvalitetsforskel
og til at acceptere, at der gerne må være lidt kløver eller andet ukrudt på fairway og
i roughen.

Flersidig brug af arealerne
Større baneareal giver mere natur og bedre plads til andre målgrupper. I flere lande
er der krav om, at golfbanens arealer er åbne eller delvis åbne for offentligheden.
Opsamling
De største natur- og miljømæssige udfordringer i Skandinavien dag
- Tilpasning af nye golfbaner til landskabet
- Mere fokus på naturen og den biologiske mangfoldighed
- Mulighed for flersidig brug af arealerne
- Kompetence og vidensopbygning – natur, miljø og resultater fra forskningen
- Udbygning af miljøarbejdet i golfklubberne
- Holdningsændringer hos spillerne - accept af spillekvalitet
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2.2. De fremtidige natur- og miljømæssige udfordringer
De enkelte landes golfforbund blev også bedt om at svare på, hvilke miljømæssige
udfordringer, der er de vigtigste de følgende 10 år.
Norge
I Norge er en af de største udfordringer hensynet til kulturarven og kulturminderne.
For det første er det meget dyrt at opfylde undersøgelsespligten i henhold til loven
om Kulturminder. Pligten skal indfries før projektet kan godkendes det vil sige på et
tidspunkt, hvor klubberne ikke har råd til at betale for sådanne undersøgelser. For
det andet kan det være meget omkostningskrævende at få dispensation fra
rigsantikvaren, hvis bliver fundet kulturminder, er de automatisk fredede. Her vil der
som hovedregel blive stillet krav om en fuld udgravning af området.

En af de andre store udfordringer er de fremtidige mulige restriktioner mod brug af
pesticider på golfbanernes arealer. Den sidste større udfordring er evt. restriktioner
mod brug af vand til vanding af golfbanens arealer.
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Sverige
Ifølge Sveriges Golf Forbund er den største udfordring de næste 10 år, at styrke
golfens troværdighed som en miljøvænlig idræt, d.v.s. at både de miljøansvarlige
myndigheder, organisationer og offentligheden skal respektere goflklubberne og
deres miljøarbejde.
Danmark
Beskyttelsen af grundvandet har stor politisk bevågenhed grundet fund af pesticider
og gødning i mange boringer i Danmark. Der er allerede begrænsning for brug af
vand på golfbaner og derfor er vanding af golfbaner en betydelig udfordring.
Reduktion i brug af pesticider er ligeledes er fremtidig udfordring, når kvaliteten af
banen skal opretholdes.
Placering og tilpasning af nye golfbaner til landskabet er et krav fra myndighederne
og er en udfordring sammen med myndighedernes krav en mere tværfunktionel
brug af golfbanerne med offentlige stisystemer og plads til andre brugere end
golfspillere.

Opsamling
De største natur- og miljømæssige udfordringer i fremtiden
- Hensynet til kulturarven og kulturminderne
- Begrænsninger i brug af vand
- Beskyttelse af grundvandet
- Restriktioner ved brug af pesticider
- Begrænset mulighed for placering af nye golfbaner i landskabet
- At styrke golfens image, som en miljøvenlig idræt
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3.

Målsætninger, handlinger og resultater

Der er forskel på hvilke miljømæssige målsætninger og virkemidler, som er anvendt
i de enkelte lande for at opnå forbedringer af naturen og miljøet inden for
golfområdet.
Der er taget udgangspunkt i de enkelte golfforbunds politiker og konkrete tiltag på
området for at udarbejde en beskrivelse af de forskellige tiltag på området.
Grundlaget for beskrivelsen er interviews med de ansvarlige golfforbund med
henblik på at kortlægge og vurdere om der er visioner og målsætninger på området
og hvilke konkrete strategier og handlinger, der er igangsat med henblik på at
forbedre natur og miljøforhold på golfbaner overordnet set.
Vision

Miljøpolitik
og -mål
Vurdering og
justering

Strategi- og
handlingsplaner
Gennemførsel
og resultater

Dokumentation

3.1. Konkrete tiltag på natur- og miljøområdet
Nedenfor er en beskrivelse af, hvilke konkrete initiativer de enkelte landes
golfforbund og/eller andre relevante parter har taget for at forbedre golfbaners
indflydelse på landskabet, vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed inden for
de seneste 10 år.
Norge
Norges Golf Forbund har gennemført en række forskellige aktiviteter på
miljøområdet, hvor nogle af de vigtigste har været dialogen med relevante parter i
forbindelse med udvidelse og etablering af golfbaner. Dette har bl.a. resulteret i
udarbejdelse af informationsbrochurer til at hjælpe med oplysninger og retningslinier
på området. Nogle af tiltagene på miljøområdet fremgår af den nedenstående tabel.
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Norges Golf Forbund har:
o Arrangeret miljøseminarer for golfklubberne
o Produceret flere små hæfter med forskellige relevante temaer.
- Golf som arealplanlægger
- Tilbageføring til landbruget
- Golf – en plads i naturen
o Været i dialog med både planlæggere og dem som har ønsket at
bygge og udvide golfbaner.
o Udarbejdet miljømæssige anbefalinger til anlæg af golfbaner.
o Indhentet nøgletal for forbrug af gødning, pesticider og vand.
o Bidraget økonomisk til den Skandinaviske Forskningsstiftelse.
o Igangsat flere forskningsarbejder, som knytter sig til temaet
vandmiljø og biologisk diversitet er igangsat f.eks.:
-”Forekomst av pesticider i avrenningsvann fra golfbaner”.

Sverige
Sveriges Golf Forbund har udarbejdet en miljøvision og -strategi i 2004 samt et nyt
forskningsprogram fra og med 2006. SGF bidrager til den Skandinaviske
Forskningsstiftelse med henblik på at skabe golfbaner med en høj kvalitet og
samtidig garantere en bæredygtig anvendelse af naturen.
Sveriges Golf Forbund har:
o Udarbejdet en miljøvision og –strategi for forbundet.
o Opsat et forskningsprogram.
o Organiseret miljøarbejdet i golfklubberne i samarbejde med de grønne
organisationer – lokalt.
o Tilskyndet til at inddrage uddannelsesinstitutioner
o Målsætning for Sveriges golfklubber - > alle skal have et miljødiplom.
o Vejledning til gennemførelse af klubbernes miljøarbejde.
o Afholdt årlige miljøseminarer + -workshops.
o Bidraget økonomisk til den Skandinaviske Forskningsstiftelse*
o Formildet de gode miljøeksempler i klubberne både internt og eksternt.
o Samarbejdet med myndigheder og relevante organisationer.
o Deltaget i internationalt miljøarbejde.
Golfforbundet har organiseret miljøarbejdet på en ny måde og har en målsætning
om, at alla klubber skal have SGF´s miljødiplom år 2008. Alt information om dette
findes på https://FoU.golf.se. SGF har taget initiativ til at medvirke og drive det
Europæiske miljøarbejde gennem ”Golf Environment Europe”, hvor Sverige
repræsenterer Skandinavien i European Forum for Golf and Environment.
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Danmark
Dansk Golf Union har
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Udarbejdet en Miljøstyringshåndbog for klubberne
Indsamlet grønne regnskaber fra golfklubberne
Ansat en miljøkonsulent i forbundet
Afholdt årlige bane- og miljøseminarer
Deltaget med natur- og miljøemner på udstillingen: ”Have- og Landskab”
Støttet udviklingsprojekter økonomisk:
Udarbejdelse af vejledninger f.eks.: ”Golf, Natur og Friluftsliv”
Bidraget økonomisk til den Skandinaviske Forskningsstiftelse*.
Samarbejdet med de grønne organisationer og myndigheder vedr.
golfbaners placering ved anlæg og miljøhensyn ved daglig pleje

DGU har samarbejdet med Greenkeeperforeningen om uddannelse og erfagrupper.
De 2 største grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet har udarbejdet deres egne politikker for natur og golf og
myndighederne har deres egne krav ved etablering og drift af golfbaner.
Derudover er der en række andre organisationer, som arbejder med natur, miljø og
golf. Danske Anlægsgartnere, afholder bl.a. Nordens største Have- og
landskabsudstilling og skriver artikler om etablering og pleje af golf i Grønt Miljø.
3.2. Har golfforbundet udarbejdet en miljøpolitik, mål og handlingsplaner?
Alle landene har igangsat handlinger. Spørgsmålet er, om de enkelte golfforbund
har udarbejdet en miljøpolitik samt konkrete mål og handlingsplaner for hvilke
resultater, der ønskes opnået på natur- og miljøområdet enten på landsplan eller for
den enkelte klub.
Norge
Forbundet har et ønske om at alle golfanlæg i Norge planlægges, bygges og drives
på den mest mulig miljørigtige måde. En overordnet miljøpolitik er på vej ligesom
der arbejdes på en overordnet miljøvision og miljøstrategi for Norges Golfforbund.
Norges Golf Forbund har udarbejdet en række miljømæssige anbefalinger, som der
bør tages hensyn til i forbindelse med planlægning, bygning og drift af golfbaner.
Disse er beskrevet på næste side. Det er et mål for forbundet, at flest mulige af
disse anbefalinger tilgodeses.
Når forbundets overordnede miljøpolitik er udarbejdet fortsætter arbejdet med at
udvikle et arbejdsværktøj, som klubberne kan bruge i deres miljøarbejde. Det
overvejes ligeledes at anvende certificering i forbindelse med miljøarbejdet. Nogle af
de certificeringsordninger, som har været i spil er kort beskrevet på side 14.
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Norges Golfforbund - Anbefalede miljøkrav ved etablering af golfanlæg
Forhold til jordbrug
• Sikre potentialet for fremtidig jordbrugsproduktion.
• Sikre en enkel tilbageføring til landbruget.
• Alle indgreb i jordsmonnet skal planlægges ud fra fremtidige krav til landbruget, herunder
relationen mellem pløjedybde og rørledninger for vanding og dræning.
• Udarbejde og opdatere en plan, som viser hvordan tilbageføringen skal ske.
Forhold til landskab
• Banen skal være tilpasset og underordnet helheden i landskabet.
• Bidrage til at genskabe tidligere lokale træk i landskabet.
• Bidrage til at bevare bevaringsværdige landskabstyper.
• Tilpasses mosaikken i det eksisterende natur- og kulturlandskab i området, og udformes
således, at greens og bunkers indpasses naturligt og er tilpasset landskabets udformning.
• Udformes med eventuelle reklame- og informationsskilte i stedegne materialer og med
diskrete design tilpasset de særegne træk i landskapet.
Forhold til flersidigt brug og friluftsliv
• Invitere til flerbrugsløsninger i planlægningen.
• Lægge banen til rette for flersidigt brug med eksisterende og eventuelle planlagte turstier og
–løjper, ligesom sikkerheden ved offentlighedens færdsel skal varetages.
• Sikre eller forbedre offentlighedens trygge færdsel gennem baneanlægget.
• Sikre eller forbedre offentlighedens tilgængelighed til kulturlandskabet.
Forhold til kulturminder
• Bidrage til at sikre vigtige kulturminder og elementer i kulturlandskabet.
• Bidrage til at gøre kulturminderne tilgængelige for offentlighed og golfspillere - anlæg af stier.
Forhold til flora og fauna
• Bidrage til at sikre alle områder med værdifuld vegetasjon eller en rig fauna.
• Bruge lokale og stedspecifikke arter ved genplantning og etablering av ny vegetation.
• Øge randvegetasjon og vådområder.
• Sikre kvaliteten på viktige leveområder for viltet.
• Bidrage til at genskape en skadet vegetation med stedegne arter.
Forhold til vandløb og damme
• Øge andelen af våde enge og vådområde vegetasjon ved hjælp av etablering af damme
• Åbne lukkede grøfter og bække samt sikre en naturlig tilbageføring
• Sikre at bække, grøfter og damme får reduceret tilførsel av næringstoffer,
planteværnsmidlerr og andet erotionsmateriale
• Bidrage til at undgå skader på elve og bækkes bredder.
Forurening
• Golfbanen skal, hverken i anlægs- eller driftsfasen tilføre omgivelsene forurenning som
medfører risiko for skader på miljøet.
• Det skal være minimal afrending og udvasking fra greens, teesteder og fairway
• Bidrage til en generel oprydning af affald i området.
Trafik og støj
• Anlægget skal have lokale målgrupper.
• Det bør etableres gang og cykelsti fra nærliggende boligområder for at opmuntre til at gå
eller cykle til golfanlægget.
• Aktiviteten skal ikke forstyrre naboene rundt om golfbanen.
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Miljømærkning og -certificeringsordninger
Eksempler på miljømærknings og -certificeringsordninger, som Norges Golfforbund har
overvejet:
Blomsten, som er det fælleseuropæiske miljømærke, som på sigt må forventes at
blive det mest udbredte miljømærke i EU.
Svanen er det fælles nordiske miljømærke. Mærket blev etableret i 1989 af Nordisk
Ministerråd og har fungeret i en årrække også i serviceindustrien f.eks. hoteller.

Miljøfyrtårnet. Fra 2003 er Miljøfyrtårnet ikke længere et projekt, men et varigt program
med status som en anerkendt national miljøcertificerings-ordning
Golf Environment Europe (tidligere Committed to Green) - et miljøledelsessystem for
golfklubber – primært i Europa.
Audubon Co-operative Sancturary System - et miljøledelsessystem for golfklubber primært anvendt i USA.
ISO 14001: Den internationale standard for miljøledelse - blev lanceret i 1996 og er blevet
revideret i 2004. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.
EMAS, der står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's
miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder.
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Sverige
Det er Sveriges nationale miljømålsætninger, der ligger til grund for det Svenske
Golf Forbunds miljøvision og –strategi. De nationale 11 mål er sammensat til 5, som
fremgår af nedenstående skema.
Godt bebygget miljø og god sundhed
• At styrke golfens legitimitet i samfundet.
• At bidrag til flere grønne strukturer i det bymæssige miljø gennem at skabe flere
bynære golfanlæg.
• At give mennesker, som ikke spiller golf en bedre adgang til de ekstensive dele af
golfanlæggene til rekreation og friskvård
• At medvetandegøra golfens unike mulighed for at eksempelvis unge og ældre
mødes på lige vilkår.
Rigt naturmiljø og et levende kulturlandskab
• At alle golfanlæg skal bidrage til at bevare og øge landskabets natur- og
kulturværdier og tilskynde til biologiske mangfoldighed
• At flere golfanlæg skabes som alternativ arealanvendelse
• At samtlige golfklubber har oprettet og anvender miljøpolitik og miljøplan
• At den enkelte golfspiller har viden og kundskab om at tage hensyn til golfbanens
natur- og kulturmiljø.
Ingen overgødskning og giftfrit miljø
• At golfanlæggets design, konstruktion og pleje optimeres med det formål at
minimere anvendelsen og udledning af gødning, kemiske plantebeskyttelsesmidler
og andre stoffer, der er skadelige for miljøet.
• At majoriteten av Sveriges golfanlæg anvender søer (damma) og vådområder til at
rensning af næringsrigt og forurenet vand
• At arbejde for vidnesopbygning når det gælder biologisk sygdomskontrol
Grundvand af god kvalitet
• At undgå at anvende grundvand som vandingsvand
• At skabe forudsætninger for god vandkvalitet
• At øge præcisionen ved vanding og minimere anvendelsen af vandet
• At øge vidensniveauet omkring beskyttelses ?skyddsåtgärder og kommende
åtgärdsprogram i Sverige hvad angår god vandhusholdning.
Begrænset klimapåvirkning og frisk luft
• At gennemføre kortlægning af anlæggenes energiforbrug
• At øge anvendelsen af energi fra fornybare energikilder.

Maria Strandberg, 2005 https://FoU.golf.se.
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Danmark
Dansk Golf Union har opstillet en række overordnede mål og vil arbejde for:
Natur og miljø
• At påvirkningen af miljøet ved etablering og drift af golfbaner skal være så lav som
muligt.
• At højne golfbaners naturmæssige indhold på både eksisterende og nye golfbaner.
• At udvide antallet af klubber med natur- og miljøvenlig banepleje.
• At udfase pesticider på alle golfanlæg i Danmark.
• At alle klubber og baneanlæg udarbejder årlige grønne regnskaber.
• At dokumentere de danske klubber og baneanlægs samlede ressourceforbrug og
udarbejde nøgletal herfor.
• At støtte forskning og udvikling af metoder og værktøjer til gennemførelse af naturog miljøvenlig etablering og pleje af golfbaner.
Sundhed og trivsel
• At vurdere golfsportens indflydelse på menneskers sundhed, helbred og livskvalitet.
Planlægning
• At sikre golfsportens interesser bliver tilgodeset i den offentlige planlægning, samt i
natur-, miljø- og planlovgivningen.
• At der bliver afsat arealer til anlæggelse af nye golfbaner, især i de bynære områder
af hensyn til mennesker rekreative muligheder, sundhed og livskvalitet. Alt under
hensyntagen til behov og efterspørgsel.
• At sikre ikke-golfspilleres adgang til golfbaners rekreative områder.
Formidling
• At sørge for, at kendskab til natur- og miljøforhold bliver en del af golfspillernes,
forståelse og basale kultur.
• At styrke og udvikle samarbejdet med relevante aktører så som myndigheder,
interesseorganisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, presse.
• At styrke golfsportens og klubbernes image herunder, at profilere natur- og
miljøarbejdet.

Dansk Golf Unions bestyrelse, www.dgu.dk
De aktuelle miljømål findes i virksomhedsplan for Dansk Golf Union 2005 – 2007 og
heraf fremgår eksempelvis, at der i den angivne periode skal:
- Etableres en pesticidaftale med miljøministeriet.
- Udarbejdes grønt regnskab i mindst 50% af golfklubberne.
Opsamling
Udarbejdelse af miljøpolitikker og handlingsplaner
-

Miljøpolitik er udarbejdet eller er undervejs
Der er udarbejdet en række meget forskellige miljømål i de enkelte lande
Målene er generelt meget overordnede – få er målbare
Handlingsplaner findes for at opnå visse af målene
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3.3. Hvilke resultater er foreløbig opnået?
Norge
Der er generelt opnået større fokus på naturen og miljøet på golfbanerne i Norge.
Sverige
Der har været stor interesse og engagement omkring miljøspørgsmål i
golfklubberne, hvilket har resulteret i at mange klubber har arbejdet med dette.
SGF´s bestyrelse har udtrykt, at miljøspørgsmål er et af de højst prioriterede
spørgsmål i forbundet disse år. Arbejdet med miljøsprøgsmål er organiseret
regionalt og baseret på et samarbejde mellem klubberne og en række firvillige
miljøinspiratorer. Der findes 21 frivillige miljøinspiratorer som arbejder i distrikterne
for at stimulere golfklubberne til et bedre miljøarbejde i klubberne.
Der er etableret et nært samarbejde med den Svenske Naturfredningsforening, som
også har en representant i SGF´s styregruppe for miljø.
Klubberne opfordres til at kontakte studerende fra de nærmeste undervisningsinstitutioner for at lave projekter og bidrage med viden om natur- og miljøforhold.
Der er ca. 100 golfklubber, som har fået SGF´s miljødiplom i 2006.
Danmark
En frivillig pesticidaftalen har været undervejs siden 1997 og sommeren 2005 blev
en aftale indgået mellem Miljøministeriet, Kommunerne og Dansk Golf Union. I
aftalen er et mål om at reducere forbruget af pesticider på danske golfbaner med på
75% fra 2006 til 2008.
Ca. 100 golfklubber udarbejder grønne regnskaber i dag. Information om pesticidfri
pleje er formidlet til greenkeepere via erfagrupper, foredrag og brochurer.
Der er stor interesse og deltagelse i bane- om miljøseminarer omhandlende naturog miljøforhold. Samarbejde med Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet samt
andre relevante organisationer og myndigheder, som også har været med til
udarbejdelse af naturvejledning for myndigheder og golfklubber
Opsamling
Resultater, der foreløbig er opnået
•
•
•
•
•
•

Der er kommet større fokus på naturen og miljøet på golfbanerne
Engagement omkring miljøspørgsmål
Ca. 100 klubber med miljødiplom og ca. 100 med grønne regnskaber
Aftale om at nedbringe brugen af pesticider med 75%
Samarbejde med de grønne organisationer
Nogle nøgletal for forbrug af gødning og pesticider
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3.4 Hvilke resultater forventes at opnås i fremtiden?
Norge
Det forventes, at offentligheden i fremtiden vil se på golfbaner som beskyttelse af
natur, landskab og som beriger miljøet med deres biologiske mangfoldighed.

Sverige
Golfforbundet har i deres miljøvision udarbejdet en række strategiske mål, som
forventes opfyldt i fremtiden heriblandt, at alle golfanlæg skal bidrage til at bevare
og øge landskanbets natur.- og kulturværdier og tage hensyn til den biologiske
mangfoldighed www.FoU.golf.se
.
Danmark
Der forventes at være krav om total udfasning af pesticider på længere sigt. Større
golfbaner med mere plads til natur på banerne bliver også et krav. Ligesom, der
bliver mere fokus på natur og naturformidling over for både spillere og offentlighed.
3.5. Nøgletal for golfbaners ressourceforbrug
Det er undersøgt, om der er udarbejdet nøgletal for golfbanernes forbrug af f.eks.
gødning, vand, pesticider, energi og produktion af affald.
Norge
Der er ingen systematisk indsamling af data fra golfklubberne i Norge, men i 2001
blev der udarbejdet nøgletal for brug af gødning og brug af pesticider. I Norge udgør
golfbaner ca. 13% af landbrugsarealet og pesticidforbruget svarede i år 2000 til
0,03% af det samlede pesticidforbrug i Norge. Eksempler på nøgletal er vist på den
følgende side.
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Nøgletal for anvendelse af pesticider på golfbaner i Norge
År 2000

Pesticider
kg a.s./ha/år

Greens

2,5

Andre arealer

0,05 – 0,09

Golfbanen i alt, gns.

0,09

Forbrug og mengde av plantevernmidler på
norske golfbaner, Arne Tronsmo, 2001.
Nøgletal for anvendelse af gødning på greens i Norge
År 2000

Almindelige baner
kg/ha/år

Enkle baner
kg/ha/år

N

269

187

P

52

52

K

311

196

Gjødslingspraksis på vanlige og enkle golfbaner i Norge,
Steinar Tveitnes 2001.
Sverige
I Sverige er der er ingen overordnet indsamling af nøgletal fra golfklubberne. De
fleste kommuner vil gerne have en årsrapport (miljøredegørelse) fra de enkelte
golfklubber med beskrivelse af forbruget af bekæmpelsesmiddel, gødning,
vandforbrug og grus (til topdressing) osv.
Der findes ingen overordnet ellers fælles anvisning på, hvordan en miljøredegørelse
skal udarbejdes, men det er op til den enkelte kommune, at stille krav om
dokumentation af de faktiske forhold.
Danmark
I 1997 blev der udarbejdet nøgletal for forbrug af henholdsvis gødning og pesticider
på golfbaner i Danmark. Metoden til opgørelse af pesticidforbruget er ens i Danmark
og Norge.
Igen i 2002 blev udarbejdet tal for forbrug af pesticider på danske golfbaner. Efter at
pesticidaftalen blev underskrevet af miljøministeren har DGU forpligtet sig til, at
klubberne fra 2006 skal udarbejde årlige grønne regnskaber. Undtaget er de private
golbaner, som udgør ca. 40% af alle golfklubber i Danmark.
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Med golfklubbernes årlige indberetning af tal for forbrug af pesticider, gødning og
vand, har DGU fået et bedre grundlag for at udarbejde anvendelige nøgletal. Hos
både myndighederne og de grønne organisationer er det ofte golfbanernes
ressourceforbrug, der bliver efterspurgt og brugt sammenligning med landbrug m.m.
Gødningsforbrug på danske greens
1997, gns.
kg/ha/år

2006, gns.
kg/ha/år

N

195

118

P

41

16

K

-

138

Gødningsforbrug på danske golfbaner, 1998 DGU, Golfens grønne regnskab 2006,
DGU.
Pesticidforbrug på danske golfbaner
1997, gns.
kg a.s/ha/år

2002, gns.
kg a.s/ha/år

2006
kg a.s/ha/år

Spillede arealer

0,70

0,75

0,47

Golfbanen – i alt

0,40

0,38

0,25

Gødningsforbrug på danske golfbaner, 1998 DGU, Golfens grønne regnskab 2006,
DGU.
Opsamling
Nøgletal for golfbaners ressourceforbrug
•
•
•

Nøgletal for forbrug af pesticider og gødning, nogle år
Årlig dokumentation og nøgletal i form af grønne regnskaber for nogle
golfbaner
Ingen nøgletal for energiforbrug eller affald

3.5. Hvilke natur- og miljøkrav stiller myndighederne til golfbaner?
Myndighederne stiller forskellige krav til, hvorledes der sikres en hensigtsmæssig
etablering og pleje af golfbaner, således, at både vandmiljøet og den biologiske
mangfoldighed og landskabet bliver tilgodeset?
Norge
Generelt kan man sige, at myndighederne stiller krav om, at forholdet til natur og
miljø skal ske på en forsvarlig måde. Hvad der er forsvarligt afklares gennem en
planproces, hvor der sker en afvejning mellem anvendelse til golf og til bevarelse og
udvikling af natur og miljø. Det er ikke usædvanligt at nye golfbaner skal udarbejde
en grundig VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på miljøet) med
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dokumentation af alle påvirkninger af natur- og miljøforholdene, samt hvordan de
undgås.
Det er relativt almindeligt med krav om en naturplejeplan ved etablering af golfbaner
i områder, der er vigtige for den biologiske mangfoldighed eller har indflydelse på
kulturlandskabet.

Sverige
Ved etablering af golfbaner varierer kravene fra sag til sag, men de er ofte hårde og
inkluderer både de kluturminder samt natur- og miljømæssige forhold.
Fordi kommunerne ofte kræver en årlig miljøredegørelse fra golfklubben, er det
blevet lettere for bestyrelsen i golfklubben, at argumentere for at gennemføre
miljøarbejde.
Sveriges Golf Forbund angiver følgende fordele ved at udarbejde en årlig
miljørapport:
En årsrapport kan give golfklubben:
- En god kortlægning og start på miljøarbejdet og fungere som en enkel
dokumentation af miljøarbejdet
- Et tydeligt billede af det miljøarbejde, som udføres i klubben
- Et godt overblik og selvindsigt over hvilke områder som mangler at blive
forbedret
- Et større engagement udefra (good-will), hvis årsrapporten målrettes
offentligheden
- Bedre kommunikation med kommunen, som på denne måde ser at
miljøarbejdet foregår
Med hensyn til plejen og krav til golfbanens påvirkning af miljøet er de krav der
stilles forskellige fra kommune til kommune. Visse kommuner et der forbud mod at
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bruge pesticider på golfbanens arealer, hvis banen ligger oven på et
vandindvindingsområde.
Danmark
Ved etablering stiller myndighederne en række overordnede krav. Der kan f.eks.
være begrænsninger på flytning af jord af hensynet til landskabets karakter. Der er
ofte begrænsning i vandforbruget eller krav om anlæggelse søer til brug for vanding.
Der gives normalt ikke tilladelse til at anlægge golfbaner i Natura 2000 eller EFhabitatområder. Ved nyanlæg kan stilles krav om enten miljøvenlig pleje eller pleje
uden brug af pesticider.
I visse kommuner er der pesticidforbud på offentlige arealer og dette forbud kan
også gælde etablerede golfbaner.
Opsamling
Myndighedernes natur- og miljøkrav til golfbaner
o I alle 3 lande stiller myndigheder krav til at tage hensyn til vandmiljøet og
den biologisk mangfoldighed ved etablering af nye golfbaner.
o Der er ingen overordnede krav om miljøvenlig pleje af golfbanerne og når
de findes varierer de fra kommune til kommune.
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Samlet oversigt/opsamling
Kortlægning af golfens udfordringer og indsats på natur- og miljøområdet
De største natur- og miljømæssige udfordringer i Skandinavien dag
- Tilpasning af nye golfbaner til landskabet
- Mere fokus på naturen og den biologiske mangfoldighed
- Mulighed for flersidig brug af arealerne
- Kompetence og vidensopbygning – natur, miljø og resultater fra forskningen
- Udbygning af miljøarbejdet i golfklubberne
- Holdningsændringer hos spillerne - accept af spillekvalitet
De største natur- og miljømæssige udfordringer i fremtiden
- Hensynet til kulturarven og kulturminderne
- Begrænsninger i brug af vand
- Beskyttelse af grundvandet
- Restriktioner ved brug af pesticider
- Begrænset mulighed for placering af nye golfbaner i landskabet
- At styrke golfens image, som en miljøvenlig idræt
Resultater der foreløbig er opnået
- Der er kommet større fokus på naturen og miljøet på golfbanerne
- Engagement omkring miljøspørgsmål
- Ca. 100 klubber med miljødiplom og ca. 100 med grønne regnskaber
- Aftale om at nedbringe brugen af pesticider med 75% på visse golfbaner
- Samarbejde med de grønne organisationer
- Nogle nøgletal for forbrug af gødning og pesticider
Resultater der forventes opnået i fremtiden
- Udfasning af pesticider på længere sigt
- Golfbaner anvendes til beskyttelse af naturen og landskabet
Nøgletal for golfbaners ressourceforbrug
- Nogle nøgletal for forbrug af pesticider og gødning
- Årlig dokumentation og nøgletal i form af grønne regnskaber
- Ingen nøgletal for energiforbrug eller affald
Myndighedernes natur- og miljøkrav til golfbaner
- I alle 3 lande stiller myndigheder krav til at tage hensyn til vandmiljøet og
den biologisk mangfoldighed ved etablering af nye golfbaner.
- Der er ingen overordnede krav om miljøvenlig pleje af golfbanerne og når de
findes varierer de fra kommune til kommune.
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4.

Case studies

For at komme tættere på de konkrete eksempler på natur- og miljøarbejdet, er dette
undersøgt i 3 forskellige golfklubber. Her gøres status for de miljømæssige tiltag og
resultater. Her er beskrevet hvilke natur-, miljø- og landskabsmæssige hensyn, der
tages ved drift af banen.
Besvarelserne bygger på interviews af chefgreenkeeperen og i et enkelt tilfælde
også den miljøansvarlige i klubben. Der er udarbejdet en spørgeramme til
beskrivelse af de natur- og miljømæssige forhold på golfbanerne. Som det vil
fremgå har klubberne meget forskellige tilgange til natur- og miljøarbejdet og
forventet meget forskellige resultater.
4.1. Evje Golfklub
Interview med daglig leder af golfklubben, Åge Erichsen. Evje Golfpark A/S er en 18
hullers golfbane anlagt i 1995 på Evje Herregård, som ligger i Rygge kommunen
ca. 7 km syd for Moss.
Banen ligger tæt ved Oslofjorden i et skovområde med birk og bøg og fremstår som
en blanding af en skov- og parkbane med store spilleflader omgivet af et svagt
kuperet sletteland. Golfbanen er anlagt på tidligere landbrugsjord og der er flyttet
meget lidt jord i forbindelse med anlægget. Den indre del af Evjesund er fredet for at
tilgodese et rigt fugleliv, og bøgeskoven og dele af nåleskoven er fredet.
Omkring halvdelen af gårdens areal med landbrugsjord er nu udlagt til golfbane.
Årsagen til, at det var muligt at anvende landbrugsjord til golfprojektet skyldes
massivt angreb af kartoffelcyste-nematoder, som har gjort det umuligt at dyrke
kartofler her. Ellers er det meget vanskelligt at få lov til at anvende landbrugsjord til
udlægning af golfbaner.
Klubben har 1.108 medlemmer og har 9.000 - 10.000 greenfeespillere i de 6
måneder om året, hvor banen er åben. De sidste 9 huller blev åbnet sommeren
2004. Selskabet sigter mod, at golfbanen skal holdes åben udover, hvad der anses
for en normal spillesæson i Norge.
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Naturoplevelser og tilgængelighed
Banen virker meget åben overfor andre brugere af arealet end golfspillere. Der er
tydelig skiltning af vandrestien (skiltet med blomsten) ved indgangen til golfklubben
og med træskilte rundt omkring på arealet.
På banen findes det højeste punkt i Rygge kommune. Det er på nuværende
tidspunkt svært at komme derop, men det er hensigten at anlægge en sti, som gør
det muligt at komme gennem skoven til glæde for både lokalbefolkningen,
eventuelle vandrere og golfspillere. Stien skal samtidig være med til at give
golfbanen et positivt image i lokalsamfundet.
På det tidspunkt, hvor golfbanen skulle etableres, var allerede etableret en cykelsti,
der gik gennem arealerne. Efter golfbanens etablering, er cykelstien blevet udvidet
med et par km. Der er også tydelig skiltning af cykelruterne på selve golfbanen
Kulturhistorie
Der er flere eksempler på kulturhistoriske minder på området og Rygges
historielaug har været glade for at samarbejde med golfklubben.

På området findes en ruin fra et hjemmebrænderi, som blev etableret for
eksisterede for 150 år siden. Der er også etableret en ny green i den gamle
tørvemose, som også har været anvendt som isdam.
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Mosen var ved at vokse fuldstændig til, men i forbindelse med etablering af
golfbanen, blev det muligt at oprense denne og at bygge en green i selve mosen.
Hermed sikres både natur- og kulturværdierne og der er gode historier at fortælle.
Der findes også flere gravhøje på stedet, som fortæller om tidligere tiders beboelse
på området.
Natur- og miljøarbejdet
Der er ikke gennemført systematisk miljøarbejde hverken på golfbanen eller i
golfklubben.
De fleste tiltag og ændringer på banen er foretaget med henblik på at forbedre
banens spillemæssige kvalitet - ikke af hensyn til naturen. Alligevel er det tydeligt, at
selvom naturen ikke er direkte i fokus, indgår dette som en naturlig det af banens
pleje. Eksempelvis blev kanterne ikke slået helt ned til søerne, hvilket gav lejlighed
til etablering af rugende andefugle – her med unger.
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4.2. Saltsjöbaden Golfklub
Interview af chefgreenkeeper Magnus Olufsen og den miljøansvarlige Magnus
Enell, Saltsjöbaden Golfklub.
Golfbanen
Banen har 18 + 9 huller. De første 9 huller blev bygget i 1929 og denne bane er
stadig vældig populær for spillere, der kun ønsker at gå 9 huller, selvom længde
ikke er helt tidssvarende.

De næste 18 huller blev bygget i 1976. Her udgør:
Greens
Tees
Fairway
Spillede arealer ialt
Semiroug, rough, træningsarealer
Golfbanen udgør ialt

1 ha
1 ha
10 ha
12 ha
13 ha
25 ha

Hertil skal lægges arealet af den skov, der omkranser selve banen, men dette areal
tælles ikke med, når klubben størrelsen af golfbanen opgøres.
Banen er normalt åben fra 1. maj til 1. oktober og der bliver spillet ca. 20.000 runder
pr. år.
Antal ansatte
Der er 4-5 fastansatte året rundt og antallet af ansatte om sommeren ligger på i alt
10-12 alt efter hvilke projekter, der er i gang rundt om på banen.
Antal medlemmer
Der er 1.500 medlemmer.
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Natur- og miljømæssige tiltag
Golfbanen ligger delvist på kommunalt jord og delvist på privat ejet jord. Kommunen
har stillet krav om at få tilsendt en årlig redegørelse for forbruget af henholdsvis
vand, gødning og pesticider samt energianvendelsen og udslip til vandmiljøet (N og
P). Kommunen var ikke tilfredse med de årlige indberetninger og i 2002 nedsatte
golfklubben en miljøkomité bestående af 4 personer, 1 advokat, 1 miljøekspert, 1
chefgreenkeeper og 1 embedsmand fra kommunen.

I dag er der iværksat et kontrolprogram med prøver at vandets indhold af N og P i
alt 3 gange pr. år. Prøverne skal leve op til de kommunale krav for god vandkvalitet.
Der er forskellige regler for hvad man må på henholdsvis kommunens og på de
private arealer. Der må eksempelvis ikke anvendes pesticider til at bekæmpe ukrudt
på kommunens arealer. At anlægge et vandhul er lettere på privat ejet jord. Anlæg
af vandhuller på kommunal jord kræver en ansøgning om tilladelser og møder med
kommunen.
Rougharealerne er blevet sprøjtet for ukrudt 3 år siden og greenområder sprøjtes
pletvis. Der er sprøjtet 2-3 gange mod sneskimmel i løbet af efteråret senest i
oktober. Der anvendes forskellige former for svampemidler på greens og tees
henholdsvis Chipco, Baycoor, Topseed, Amistar og Sportak. En enkelt green på hul
13 har været meget angrebet af sneskimmel og derudover har der været få
vinterskader. Der har ligget sne og is fra den 10. januar og til slutningen af april.
Banen åbner normalt 1. maj, men i år måtte den åbne en uge senere, men med alle
greens åbne.
Der er vanding af både greens, tees og fairways. Kommunen ønsker recirkulation af
drænvandet, som ledes ud til vandhullerne og det arbejdes der på.
Projekter på banen
Golfklubben er meget interesseret i at samarbejde med lokalsamfundet og relevante
uddannelsesinstitutioner. Således har der været gennemført en biologisk
redegørelse af faunaen i byen herunder registrering af salamandere på golfbanen
og fugletælling – et undervisningsprojekt for den lokale skole.
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Naturbeskyttelsesforeningen har været kontaktet med henblik på en kortlægning af
blomster og insekter og der har været indledende forsøg på et samarbejde med
hjemstavnsforeningen for at få kortlagt kulturhistorien på banen. Formålet er, at
sikre et godt image i lokalsamfundet.
Miljøpolitik
Der er udarbejdet overordnede mål- og handlingsplaner for både golfbanen og
klubben. Det er ifølge chefgreenkeeperen, er det lidt sværere at sætte konkrete
reduktionsmål på forbruget af vand, gødning og pesticider.
Første skridt har været at indsamle data på samme måde hvert år. Disse danner
grundlag for, hvad der bliver gjort i dag og først derefter bliver det muligt at lave
konkrete reduktionsmål. I dag er målet at anvende Svensk Golf Forbunds
anbefalinger for brug af gødning, vand m.m. i den daglige pleje.
Klubben fik Svensk Golf Forbunds miljødiplom i 2005. men har ambitioner om en
ordning med løbende forbedringer på miljøområdet. Det er hensigten, at udarbejde
mere målbare mål og forædle miljøplanen, således at den bliver certificerbar efter
ISO 14005 standarden.
Resultater, der er opnået
Den øgede fokus på miljøområdet har ikke givet anledning til store ændringer i den
daglige pleje af banen, men der er kommet mere fokus på ekstensiv pleje af
roughen til glæde for plante- og dyrelivet.

Ifølge både chefgreenkeeper og den miljøansvarlige handler det også om, at finde
en balance imellem hvad medlemmerne synes og de ændringer, som gøres.
Der er sat mange handlinger i gang og disse bliver justeret hvert år. Resultaterne er
indtil videre igangsatte handlinger. Det er fortsat et mål, at opgørelse de konkrete
besparelser på f.eks. ressourceforbruget.
Bagsiden af miljøarbejdet kan være, at spillet risikerer at blive langsommere, fordi
spillerne ikke kan finde deres bolde i den høje rough.
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Budskabet om natur- og miljøarbejdet bliver fortalt til medlemmerne via artikler i
klubbladet. Information til medlemmerne er en vigtig ting, men tager tid. Det har stor
betydning, at miljøarbejdet er godt forankret hos både ledelse og administration.
Saltsjöbaden Golfklub har haft en del presseomtale bl.a. i Svensk Golf og
lokalaviserne i forbindelse med miljøarbejdet. Avisartiklerne hænger fremme i
klubben og miljøkomiteen har opfattelsen af, at mange medlemmer er stolte af det
arbejde, der bliver gjort i klubben. Ofte skal der meget til for at få ros af
medlemmerne, men så længe de ikke er negative er det som regel godt.
Udover natur- og miljøarbejdet på banen er der også mål og handlingsplaner for
restaurant, shop og administration.
4.3.

Silkeborg Golfklub

Interview med chefgreenkeeper Jens Villadsen.
Golfbanen udgør 200 tønder land eller hvad der svarer til ca. 95 ha.
Silkeborg Golfklub er en skovbane, som ligger på en meget sandet og næringsfattig
jord. Banen afgrænses af skov primært bestående af skovfyr og ind imellem er mere
åbne lyngklædte arealer.
Banens første 18 huller er bygget i 1966. De efterfølgende 9 huller er etableret i
efteråret 2005.
Der er ca. 1400 medlemmer i klubben, hvoraf de 1200 er aktive. Det vides ikke, hvor
mange runder, der spilles pr. år.
Der er i alt ansat 8 personer hele året rundt, heraf 3 med tilskud fra kommunen.
Miljøpolitik
Golfklubben har ikke udarbejdet en miljøpolitik eller mål og handlingsplaner på
natur- og miljøområdet, men der er i de sidste 5 år blevet fokuseret på at forbedre
den natur- og spillemæssige kvalitet på banen.
Det har været vigtigt at koncentrere sig om, at optimere den spillemæssige kvalitet
på banen, især på de 9 nye huller. Herudover prioriteres plejen af lyngen og
fjernelse af birken, som suger meget vand og vil ændre området til en helt anden
naturtype, hvis den ikke bliver holdt nede. Chefgreenkeeperen har haft god hjælp af
en tidligere, nu pensioneret skovridder, der også har overladt vigtige fagbøger om
pleje af naturarealer til greenkeeperen.
Golfbanen opfattes i øvrigt som en integreret del af den øvrige natur i området og
det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem arealerne. Chefgreenkeeperen
kommer ofte i statsskoven i sin fritid og har observeret, at der langt mere dyreliv på
golfbanen sammenlignet med skoven.
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Der er ikke tidligere blevet udarbejdet nøgletal for forbrug af vand, gødning og
pesticider, men det vil der blive fremover, når de grønne regnskaber skal
udarbejdes.
Myndighederne stiller ikke direkte krav om hvorledes, de sikres en hensigtsmæssig
pleje af golfbanerne, men hvis et område er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven
kræves ansøgning i forbindelse med ændringer som f.eks. oprensning eller
naturgenopretning af området.
Etablering af de sidste 9 huller, er sket i fredsskov og klubben har betalt 1,5 mio. kr.
for at oprette et dobbelt så stort skovareal, som kompensation for det, der blev
fældet i forbindelse med udvidelsen af banen.
Fuglekasser
De sidste 3-4 år er opsat en række fuglekasse (ca. 800) til både stære, mejser samt
et par enkelte kasser til tårnfalke. Det overvejes at opsætte en uglekasse, da der
findes ugler på arealet.
Chefgreenkeeperen har taget initiativ til at opsætte fuglekasser. Motivationen til at
opsætte fuglekasser var at undgå at få ligeså omfattende angreb af gåsebiller, som
det er set på andre golfbaner i området. Der er i dag mindre angreb af gåsebiller på
Silkeborg Golfklub end tidligere, men angrebene har aldrig været særlig omfattende.
Fuglene er også med til at tage andre insekter.
Lyng
Der findes en del lyng på området, som plejes. Lyngen klippes efter behov ca. hvert
3-4 år. Der klippes med en slagleklipper og plantemassen køres enten væk eller
spredes ud på arealer, hvor der ønskes opvækst af lyng. Det kræver, at lyngen har
sat frø før den slås. Det er også vigtigt, at undgå gødskning af lyngen, da den kun
trives på næringsfattig jord.
Naturgenopretning - genslyngning af å
I 2004 blev det besluttet at genslynge åen og retablere hede- og moseområdet
langs denne. Der findes desuden et par moser, der har været anvendt til
tørvegravning og disse er blevet genskabt med mere vand i søerne
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Gennem golfklubbens arealer løber et meget fint lille vandløb. Vandløbet hedder
Resenbro bæk, lokalt også kaldet Skærbækken. Vandløbet fødes af grundvand og
løber gennem naturarealer. Vandkvaliteten er derfor særdeles god og stabil hele
året.
Den nedre del er tidligere restaureret bl.a. ved udlægning af grus. Her er en fin
selvproducerende bestand af ørred. Hvert år ses flere store bæk- og søørreder på
leg i bækken.
Vandløbet, der løber gennem golfklubbens areal er kommunalt. Det er kommunens
”vandmand”, der har taget initiativ til at iværksætte naturgenopretning af både åens
og dens omkringliggende arealer.
Under sandet ligger et vandstandsende al-lag. Ved at genslynge åren er åløbets
længde ændret fra 500 meter til 750 meter. Det har dermed været muligt, at bremse
vandets hastighed og at hæve vandstanden i området. Hele processen har taget 1
år. Der blev indsendt en ansøgning til kommunen i efteråret 2004 og givet tilladelse
til projektet inden jul samme år.
Hele grøften er genslynget højt i terrænet. Bjergfyrene i hedemosen er fældet. Dette
har genskabt en fugtig hedemose. Der er rester af den tidligere flora i området bl.a.
den kødædende plante soldug, kæruld, klokkelyng og tranebær. I løbet af nogle år
vil de igen vokse almindeligt i hele hedemoseområdet. Retablering af vandløbet er
sket i et tæt samarbejde mellem kommunens folk og banepersonalet.
Den øvre del af vandløbet var før projektet gravet ned i en dyb grøft og løb gennem
flere "firkantede" damme med stejle sider. Hedemosearealet grøften løb igennem
var plantet til med bl.a. bjergfyr.
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Vandhullerne er renset op og har fået udjævnet de stejle skrænter, så de fremstår
som naturlige vandhuller. Vandhullerne er levested for en sjælden svamp der
hedder gul nøkketunge. Nøkken er "åmanden" der lever i åen og kan lokke svage
sjæle ned i det mørke vand. Svampen ligner en gul tungespids der stikker op af det
grønne mos, resten af nøkken sidder nede i hængedyndet.
Om nøkken lokker nogle svage sjæle i golfklubben ned i de nye vandhuller er uvist,
men han vil helt sikkert beholde en masse golfbolde dernede i dyndet!
Vandløbet og vandhullerne vil i løbet af 2-3 år gro til med et stort antal af de
forskellige vandplanter der findes i dammene. Herefter vil vandløbet være et
værdifuldt levested for bl.a. ørred, insekter og flere mindre almindelige vandplante
arter.
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4.4. Opsamling af natur- og miljøarbejdet i de 3 golfklubber
Fokusområder
Der er meget forskellige udgangspunkter for natur- og miljøarbejdet i de enkelte
klubber. I Saltsjöbaden har man valgt at organiseret miljøarbejdet omkring
miljøforbedringer på golfbanen. Der er mål om at spare på ressourcerne og årlig
kontrol af vandets kvalitet, hvor det udledes til søer og åer. Golfklubbens
miljøansvarlige har desuden god indsigt i udfordringerne på miljøområdet idet han
arbejder inden for miljøområdet til dagligt.
I Silkeborg Golfklub har naturen været i fokus og greenkeeperen har haft god hjælp
af både den tidligere skovridder og kommunens folk, når det gælder hjælp og
vejledning til den rigtige pleje og til genopretning af naturarealer på golfbanen. I Evje
Golf tager man mest hensyn kvaliteten af golfspillet og plejer naturarealerne efter
dette formål. Der er sat fokus på tilgængeligheden for ikke-golfspillere på
golfbanens arealer. Hensynet til naturen indgår som en naturlig del af
plejestrategien og der fokuseres ikke på naturen som noget for sig selv.
Mål og handlingsplaner
Saltsjöbaden har udarbejdet mål handleplaner for miljøindsatsen og Silkeborg skal
til at dokumentere ressourceforbruget via årlige indberetninger (Grønne regnskaber)
til Dansk Golf Union. Ingen af klubberne har udarbejdet landsigtede plejestrategier
eller naturplejeplaner for golfbanens arealer.
Grunden til, at klubberne beskæftiger sig med natur- eller miljøområdet skyldes
enten pres udefra i form af krav fra kommunen, muligheden for at øge både
spilleoplevelsen og naturindholdet på banen samt muligheden for at kunne benytte
arbejdet til at få et bedre image i lokalbefolkningen og hos myndighederne. Det er
en blanding af nødvendighed, viden om området og fremsynethed, der kan være
med til at fastholde og tiltrække golfspillere i fremtiden.
Golfbanens naturarealer
Der er ikke den samme opfattelse af begrebet golfbane eller golfanlæg i de
forskellige klubber. I alle 3 tilfælde ligger golfbaner helt eller delvist i et skovområde,
men det er stor forskel på hvordan størrelsen af roughen og naturområderne
medregnes til golfbanens arealer. Det kan skyldes forskellige ejerforhold, hvor man
et sted har få lov til at etablere banen på en del af kommunens arealer og et andet
sted er golfbanen er privatejet og banearealet udgør en del af jorden, som hører til
ejendommen.
Det forhold har stor indflydelse på både opfattelsen af naturen på golfbanen og på
angivelse af størrelsen af naturarealerne. Findes naturen primært på de spillede
arealer naturen findes eller er det også udenfor? Og sidst men ikke mindst har det
indflydelse på muligheden for at udarbejde sammenlignelige naturindikatorer for
golfbaner i de forskellige skandinaviske lande.
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Formidling
Formidlingen af natur- og miljøarbejdet i klubberne variere fra at være noget man
slet ikke beskæftiger sig med til at være et led i strategien for at få et bedre image
og evt. flere spillere i lokalsamfundet. Nogle har lokalbefolkningen og potentielle nye
golfspilllere som primære målgrupper, mens andre målretter formidlingen til
henholdsvis spillere og myndigheder.

5. Vurdering af indsats og resultater
Besvarelserne vidner om, at golfsportens natur- og miljøarbejde er på forskellige
niveauer i golfklubberne og i de 3 skandinaviske lande. Samlet set er:
De største natur- og miljømæssige udfordringer i Skandinavien dag
- Tilpasning af nye golfbaner til landskabet
- Mere fokus på naturen og den biologiske mangfoldighed
- Mulighed for flersidig brug af arealerne
- Kompetence og vidensopbygning – natur, miljø og resultater fra forskningen
- Udbygning af miljøarbejdet i golfklubberne
- Holdningsændringer hos spillerne - accept af spillekvalitet
De største natur- og miljømæssige udfordringer i fremtiden
- Hensynet til kulturarven og kulturminderne
- Begrænsninger i brug af vand
- Beskyttelse af grundvandet
- Restriktioner ved brug af pesticider
- Begrænset mulighed for placering af nye golfbaner i landskabet
- Golfens image, som en miljøvenlig idræt
Resultater der foreløbig er opnået
- Der er kommet større fokus på naturen og miljøet på golfbanerne
- Engagement omkring miljøspørgsmål
- Ca. 100 klubber med miljødiplom og ca. 100 med grønne regnskaber
- Aftale om at nedbringe brugen af pesticider med 75%
- Samarbejde med de grønne organisationer
- Nogle Nøgletal for forbrug af gødning og pesticider
- Ingen opsamling af viden om konkrete miljøforbedringer
Nøgletal for golfbaners ressourceforbrug
- Nogle nøgletal for forbrug af pesticider og gødning
- Årlig dokumentation og nøgletal i form af grønne regnskaber i nogle golfklubber
- Ingen nøgletal for energiforbrug eller affald
Myndighedernes natur- og miljøkrav til golfbaner
- I alle 3 lande stiller myndigheder krav til at tage hensyn til vandmiljøet og den
biologisk mangfoldighed ved etablering af nye golfbaner, men det er ikke ensartet.
- Der er ingen overordnede krav om miljøvenlig pleje af golfbanerne og når de findes
varierer de fra kommune til kommune.
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Der er enighed i de 3 lande, at der skal tages hensyn til natur- og miljø ved
etablering og pleje af golfbaner. Det betyder, at man sikrer naturens
udviklingsmuligheder på golfbanernes arealer og er med til at integrere beskyttelsen
af arter og biologisk mangfoldighed i den daglige drift.
At forøge arealerne med naturprægede arealer på golfbanen og begrænse
anvendelsen vand, gødning og pesticider og udledningen næringsstoffer og
miljøfarlige stoffer i naturen er vigtige opgaver i alle 3 lande.
Alle er enige om, at ressourcerne skal udnyttes bedre og her gælder det både miljø
og gerne økonomi.
Friluftsliv og naturoplevelser er vigtige og har betydning for folks velbefindende og
livskvalitet. Det gælder ikke kun for golfspillere og derfor lægger alle landes
golfforbund vægt på., at befolkningen skal have god adgang til de naturprægede
områder på golfbanen.
Tværfunktionel brug af golfbaner (fra side 7). Spørgsmålet er hvad det vil koste og
hvem der skal betale. Er det golfklubbens medlemmer eller de andre
brugergrupper?
Mangel på nøgletal
Nedenfor er eksempler på de nøgletal, som findes for forbrug af gødning og
pesticider på golfbaner i Norge og Danmark.
Antallet af golfbaner er størst i Sverige med ca. 3 gange så mange baner som i
Norge og Danmark.
Antal aktive spillere
Totale antal huller
Antal spillere pr. hul
Antal medlemmer pr.
bane

Norge
119.000
1.848
64,4
762

Sverige
544.817
8.073
67,5
1224

Danmark
143.439
2.943
48,7
907

Medlemstallet har de sidste 2 år været faldende i både Norge og Sverige, hvorimod
antallet fortsat er stigende i Danmark.
Der er flest medlemmer pr. bane i Sverige. Sammenlignes antal medlemmer pr. hul
ligger Norge og Sverige på niveau grundet de flere 6 og 9-huls-baner i Norge, mens
der er et lavere antal spillere pr. hul i Danmark. Disse sammenligninger skal dog
tages med forbehold, da der er stor forskel på om de enkelte klubber er baseret på
medlemmer eller på green-fee spillere og pay & play. Antal aktive medlemmer
fortæller intet om hvor spilleaktiv de enkelte spillere er. En bedre indikator for
spilleaktiviteten ville være antal spillede runder pr. år på golfbanen i relation til
antallet af baner og huller. Samt angivelse af spillesæsonens længde
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Geografisk placering, klima og jordbund har stor indflydelse på spillesæsonens
længde, som kan være fra 4 måneder i det nordligste Skandinavien til hele året på
de mere sydlige golfbaner med optimale jordbundsforhold i Sverige og Danmark.
Opfattelse af natur- og miljøarbejde og opfattelsen af begrebet natur.
Der er stor forskel på de arealer, hvor golfbaner etableres i de forskellige lande. I
Danmark anlægges golfbaner typisk på landbrugsjord, hvor der ofte findes et større
eller minder antal naturelementer og biotoper. Ofte vil det være muligt at skabe flere
småbiotoper og større diversitet ved anlæg af en golfbane frem for en intensiv
udnyttelse ved konventionelt landbrug. Der bliver ofte etableret flere vandhuller blot
ved at sløjfe de nuværende dræn og forhold for padder, plante- og også findes
golfbaner etableres. Landarealet er en knap ressource, og de hensyn der i øvrigt
skal varetages omfatter bl.a. landskabernes kvalitet, naturens økologiske tilstand og
funktion og den biologiske mangfoldighed.
Der eksisterer et stort behov for at systematisere data for miljø og produktionsdata
generelt til anvendelse ved dokumentation af den natur- og miljømæssige effekt af
forbundenes, myndighedernes og golfbanernes indsat på området. Der er ikke
udarbejdet fælles overordnede miljøpolitiske målsætninger for de 3 lande. Siden
midt i 1990´erne har der været Initiativer til at forbedre natur og miljø inden for
golfområdet.
Der er opnået støtte til større og mindre projekter f.eks. til udarbejdelse af konkrete
projekter og værktøjer til gennemførsel af miljøstyring. De enkelte golfforbund har
alle ansat en eller flere personer til at være ansvarlige for spørgsmål på
miljøområdet. Forskning og udvikling
Målbare mål
Svært at se om miljømålene er nået og om der er opnået forbedringer, hvis målene
ikke er målbare og der ikke findes konkrete tal for forbrug før og efter
implementeringen.
Ved introduktion til brug af miljørelaterede nøgletal for ressourceforbruget på
golfbaner er mulighed for, at den enkelte golfbane kan anvende systematisering af
data til holde bedre styr på miljø og økonomistyring af virksomheden. Det er i
virksomhedens egen interesse at benytte miljødata i dagligdagen. Det vil herved
blive muligt for den enkelte virksomhed at opstille en handlingsplan eller en
plejestrategi, der udstikker konkrete forbedringer, som skal nås inden for de
kommende år.
Til gengæld må det slås fast, at absolutte tal og nøgletal ikke kan benyttes til en
simpel sammenligning mellem golfbanerne. Forskelle i klima, geografisk
beliggenhed, forskel på jordbundsforhold, sæsonlængde, antal spillere osv. vil
resultere i forskelle i de opnåelige præstationer. Men det er muligt at kortlægge det
konkrete forbrug og opstille idealmål (best practice) for dele af branchen med
sammenlignelige forhold. Nøgletallene kan også anvendes til at den udpege de
mest afvigende præstationer og føre til forbedring af forholdene.
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Effekten på naturen og miljøet skal ikke blot være en konsekvensvurdering men
også gerne bidrage til konkrete viden om forbedringer om den forbedrede natur og
miljøkvalitet af banen.
Arealanvendelse – størrelsen af en golfbane
Når der refereres til størrelsen af en golfbane anvendes ikke nødvendigvis de
samme termer. Nogle anvender begrebet golfbane eller golfanlæg for hele arealet
dvs. både de spillede arealer og roughen, andre anvender udelukkende det areal,
som benyttes i forbindelse med spil. Det er vigtigt at være opmærksom på denne
lille forskel, der kan have stor betydning både ved opfattelsen af et golfanlæg og
dens indflydelse på naturen samt ved sammenligning af resultater fra de forskellige
lande.
Der er også forskel på golfbanens størrelse, hvor Danmark og Sverige har flest
golfbaner med 18 huller, har Norge flest baner med 9 huller.
Status for golfsporten i de 3 lande
Norge
Sverige
Danmark
Antal golfbaner
156
445
158
- 36 huller
23
2
- 27 huller
55
20
- 18 huller
55
273
123
- 9 huller
74
94
13
- 6 huller
32
38
0
Oplysninger om statistik på golfforbundenes hjemmesider
(www.dgf.org, www.sfg-golf.se, www.dgu.org)
Organisering
I Sverige er arbejdet med natur og miljø formelt organiseret med en styregruppe for
miljø, hvor der sidder repræsentanter fra forbundets bestyrelse, banekonsulenterne,
fra golfklubberne samt repræsentanter fra Naturfredningsforeningen og der
udnævnes miljøansvarlige i de enkelte golfklubber. I Norge og Danmark
samarbejdes mere på projektniveau med de naturfaglige organisationer og der er
ikke en miljøansvarlig i de enkelte golfklubber. I Danmark er det typisk
greenkeeperen der indsender det grønne regnskab til forbundet, der er ingen
underskrift fra ledelsen af golfklubben.
Denne forskel i formel og uformel fokusering på miljøarbejdet kan have indflydelse
på hvor vigtigt ledelsen og dvs. golfpillerne oplever nødvendigheden af arbejdet
med natur og miljø og hvor stor forståelsen er, for at ændre plejen af banen f.eks.
ved at lade roughen stå i stedet for at klippe den.
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6. Forslag til indikatorer
Generelt om indikatorer
Gennemgangen af svarene fra de enkelte golfforbund har vist, at der kan
identificeres en række fælles principper og holdninger og de er identificeret ved
hjælp at besvarelserne for de forskellige golfforbund. Der er imidlertid ingen
overordnet strategi for de 3 lande, når det gælder fælles mål og indsatser for at
forbedre natur og miljøforhold på golfbanerne. Hvis dette ønskes er udfordringen, at
beskrive og sammenligne den nuværende tilstand på de enkelte golfbaner.
Indikatorer kan bruges som mål for den fremtidige tilstand og være med til at
dokumentere udviklingen på området både lokalt, regionalt og nationalt.
På baggrund af de indledende analyser og vurderinger er udarbejdet et forslag til
indikatorer, der kan danne grundlag for det videre arbejde med natur- og
miljøarbejdet på golfbaner i Skandinavien.
Fælles indikatorer kan være et vigtigt værktøj til at belyse udviklingen, identificere
udfordringerne og følge implementeringen og resultaterne af indsatsen, men de
bringer ikke ændringer i sig selv. Indikatorer, der kan bidrage til at skabe overblik
over de naturmæssige værdier, kan være velegnede redskaber i planlægning og
ved drift af golfbanernes arealer. Indikatorerne kan på mange områder give et
letforståeligt billede, som både interne og eksterne kan forholde sig til. Men ikke alt
er egnet til at blive præsenteret i form af en indikator.
Indikatorer kan bruges til at beskrive landskabets geografiske særpræg, den
oplevelsesmæssige kvalitet og naturkvaliteten. En golfbane udgør en ændring i
landskabet med hensyn til fordelingen af naturarealer, skov og mark i forhold til
tiden før golfbanen blev anlagt. Naturarealerne på golfbanen vil fortsætte med
udvikle sig over tid efterhånden som vegetationen udvikler sig. Denne udvikling kan
ske målrettet og med et ønske om at maximere naturpotentialet og livsbetingelserne
i de forskellige naturelementer på golfbanen.
Til den daglige pleje af golfbanens arealer anvendes gødning og pesticider, der kan
være med til at påvirke livsbetingelserne for dyre- og plantelivet i naturområderne.
Der er i dette afsnit valgt at fokusere først på miljøindikatorer til beskrivelse af
ressourceforbrug og den potentielle påvirkning af naturområderne, dernæst
landskabs- og naturindikatorer til at kortlægge og vurdere naturkvaliteten på
arealerne.
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6.1. Miljøindikatorer
Miljøindikatorer kan tage udgangspunkt i handlinger eller konkrete tal for forbrug og
emissioner. Ved at opgøre antallet af golfbaner med miljøledelse, miljøcertificat eller
grønt regnskab beskrives handlingerne, men ikke deres indhold. Skal man
dokumentere eller sammenligne de reelle miljøpåvirkninger, kræves tal, der kan
anvendes som nøgletal og kan dokumentere en reduktion af forbruget.
Det er hensigtsmæssigt at opgøre ressourceforbrug og emissioner på en ensartet
måde og med de samme enheder, således, at miljøparametrene kan følges og
sammenlignes både år for år og i forhold til andre golfbaner.
Til at beskrive indikatorerne kan golfbanen betragtes som en virksomhed med
tilførsel og anvendelse af ressourcer, der giver anledning til en række udledninger til
luft, vand og jord, samt til produktion af affald.
Input – output model

Input

Golfbanen

Ressourcer:
Vand
Gødning
Pesticider m.m.
Energi
Olie- og smørremiddel

Output
Emissioner til:
Luft
Vand
Jord
Affald (græs)

I dette projekt, er det valgt at anvende indikatorer for forbruget af ressourcer, da det
både er synligt og direkte koblet til den daglige pleje af golfbanen. Reduktioner på
inputsiden vil alt andet lige give reduktioner i udledningernes størrelse også selvom
forbruget ikke altid giver anledning til skadelig påvirkning af miljøet.
Størrelsen af de udledninger, der er et resultat af tilførslen af vand, gødning og
pesticider på arealerne kan være svære at kvantificere. Emissionerne kan måles
ved hjælp af kemiske analyser. Fælles for indikatorerne er, at bidrag fra aktiviteter
på de omkringliggende arealer, jordbundforhold, vandskel, dræn osv. også vil have
indflydelse på resultaterne af analyserne.
Andre metoder såsom måling af sigtedyben i søer, der er en indikator for
algeproduktionen, kan også anvendes som en indikator for udledningens størrelse,
da der er sammenhæng imellem algeproduktionen og høj tilførsel af næring.
Derudover vil en kortlægning af dyre- og planteliv kunne fortælle om påvirkningen af
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naturen, der evt. skyldes anvendelse af gødning og pesticider på golfbanen. Disse
indikatorer kan anvendes hver for sig eller være med til at supplere hinanden, se
mere om resultatet af miljøpåvirkningerne i forslag til naturindikatorer i afsnit 6.2.
På de følgende sider er forslag til miljøindikatorer for ressourceforbruget på
golfbaner. Skemaet er rimelig detaljeret for at få overblik over forbruget på de
forskellige arealer på golfbanen. Det gør det muligt at opstille målbare mål og
udarbejde handlingsplaner for henholdsvis greens, tees, fairway, semirough og
rough samt træningsarealer.
Skemaet kan samtidig anvendes til dokumentation af golfbanens samlede
ressourceforbrug i form af en miljøredegørelse eller grønt regnskab. Tallene kan,
sammen med oplysninger om blandt andet græsarter, jordbundsforhold og klima,
give nyttig information og anvendes direkte i forbindelse ved udarbejdelse af mere
miljøvenlige plejestrategier for forskellige golfbaner. Oplysningerne fra skemaet kan
kobles til basisoplysningerne om golfbanen og udtrykkes i ressourceforbrug pr.
golfhul, pr. golffspiller eller pr. 10.000 runder, hvis der er behov herfor.
Det er valgt at medtage forbruget af vand, gødning og pesticider i skemaet, da disse
anvendes direkte på arealerne og kan have indflydelse på naturarealerne.
Parametre som energi, der anvendes til pleje af banen er ikke medtaget her, men
skemaet kan udvides, til at indeholde disse oplysninger.
Skemaet med de detaljerede informationer om golfbanens ressourceforbrug findes
på de den følgende side. De skraverede felter repræsenterer de vigtigste
indikatorer, set i en miljøsammenhæng og overført til side 43 til et mere enkelt
skema. De udvalgte indikatorer er mere hensigtsmæssige og enkle at anvende, når
der skal sammenlignes nøgletal fra forskellige golfbaner, ved opgørelse af
golfbaners forbrug samt ved ekstern formidling i en miljøredegørelse eller et grønt
regnskab. Et eksempel på dette ses nedenfor, hvor ét nøgletal sjældent er nok til at
give et retvisende billede, men flere er ofte et bedre udgangspunkt for
erfaringsudveksling og dialog om forskellige miljømæssige plejestrategier.
Gødningsforbrug på greens – Norge og Danmark
Danske greens
Danske greens
1997, gns.
2006, gns.
kg/ha/år
kg/ha/år
N
195
118
P
41
16
K
138

Norske greens,
2000, gns
kg/ha/år
269
52
311

Gødningsforbrug på golfbaner – Norge og Danmark
Danske golfbaner
Danske golfbaner
1997, gns.
2006, gns.
kg/ha/år
kg/ha/år
N
79
43 – 67
P
18
9 – 16
K
40 - 65

Norske golfbaner
2000, gns
kg/ha/år
67
16
65

Gødningsforbrug på danske golfbaner, DGU 1998,.Gjødslingspraksis på vanlige og enkle
golfbaner i Norge, Steinar Tveitnes 2001. Golfens Grønne regnskab, 2006.
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Miljøindikatorer for ressourceforbrug på golfbanen
Gødning

ha

Kvælstof
kg N

ha

Fungicider
kg a.s.
kg a.s./ha

Insekticider
kg a.s.

ha

Biologiske midler
kg a.i.
kg a.i./ha

Afspændingsmiddel
liter
l/ha

Jern og mangan
kg Fe+Mn kg Fe+Mn/ha

ha

Grundvand
3
m

Overfladevand
3
3/
m
m ha

Genbrugsvand
3
3/
m
m ha

kg N/ha

Fosfor
Kg P

kg P/ha

Kalium
kg K

kg K/ha

Greens
Tees
Fairway
Semirough
Træningsarealer
Andre arealer
Spillede arealer
Rough
Det totale areal
Pesticider

kg a.s./ha

Herbicider
kg a.s.

kg a.s./ha

Greens
Tees
Fairway
Semirough
Træningsarealer
Andre arealer
Spillede arealer
Rough
Det totale areal

Andre midler
Greens
Tees
Fairway
Semirough
Træningsarealer
Andre arealer
Spillede arealer
Rough
Det totale areal

Vand

3/

m ha

Greens
Tees
Fairway
Træningsarealer
Andre arealer
Spillede arealer
Rough
Det totale areal

Tallene i felterne med grønt er de vigtigste udvalgte indikatorer for ressourceforbruget på golfbanen på henholdsvis greens, tees og fairway. Tallene kan overføres
til skemaet: ”Udvalgte miljøindikatorer for ressourceforbrug”, se næste side.
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Informationer om golfbanen
I skemaet nedenfor noteres relevante baggrundsoplysninger for golfbanen.
Klima, geografi, græsarter og
benyttelse af golfbanen
Geografisk beliggenhed, breddegrad
Naturlig nedbør, mm pr. år
Spillesæsonens længde, måneder pr. år
Antal spillere, antal aktive
Spillerunder, antal pr. år
Jordbundsforhold, type
Dominerende græsarter
- Greens
- Tees
- Fairways
- Rough
Areal, ha
Antal huller
Størrelse
Ha

Spillede arealer
Greens
Teesteder
Fairways
Semirough
Træningsarealer
Rough
I alt

Pesticidfri arealer
Ha

Pesticidfri arealer i forhold til golfbanens samlede areal ____ %

Udvalgte miljøindikatorer for ressourceforbrug på golfbaner
Nedenstående tabel indeholder udvalgte miljøindikatorer, der svarer til de
skraverede felter i skemaet med miljøindikatorer for ressourceforbrug, som er vist
på forrige side. De forenklede nøgletal og oplysning om andelen af pesticidfri
arealer er informationer, der både egner sig til formidling af miljøresultaterne, til
sammenligning af miljøindsatsen år for år og golfbanerne imellem.
Kvælstof

Fosfor

Pesticider

kg N/ha

kg P/ha

kg a.s./ha

Biologiske
midler
kg a.s./ha

Vand
Grundvand Overflade Genbrug
3
3
3
m /ha
m /ha
m /ha

Greens
Tees
Fairway
Spillede arealer
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6.2. Landskabs- og naturindikatorer
Kortlægning af golfbanens arealer
De naturprægede områder på en golfbane kan ved den rette pleje fungere som
både rekreative arealer og som levested for vilde planter, fugle, insekter, padder og
dyr. Den vilde flora og fauna er afhængig af golfbanens størrelse og om der findes
arealer, hvor det er muligt at finde føde eller finde skjul. Viden om beskyttelse af
naturen på golfbanens arealer er udgangspunktet for at sikre velfungerende
økosystemer.
Ét er naturtypernes udbredelse, noget andet er, om de enkelte naturelementer har
en tilstrækkelig størrelse, kvalitet og nærhed til de andre naturelementer på
golfbanen, så der kan sikres et miljø, hvor de enkelte individer har mulighed for at
overleve og for at bevæge sig mellem de fragmenterede biotoper. Det er også
vigtigt med grønne korridorer, der forbinder de forskellige levesteder med hinanden,
så der kan ske en naturlig en spredning af dyr og planter.
Ved at kortlægge hvor mange søer, årer og hegn der findes og hvor store de er,
vises et potentiale for tilstedeværelse af arterne. En biologisk vurdering af
naturkvaliteten forudsætter et kendskab til de vilde dyr og planters krav til
levestederne - deres størrelse, de fysisk-kemiske forhold, arternes indbyrdes
samspil og den menneskelige påvirkning af arealet.
Naturkvalitet vurderes ofte ud fra vegetationens sammensætning og struktur fordi
vegetationen er stedfast og som udgangspunkt afspejler de levevilkår, der er til
stede på arealet. Herudover er vegetationen også det basale led i fødekæder og
dermed afgørende for dyrelivets sammensætning. Indikatorer, der bygger på arter
kan også være problematiske ved, at de oftest er afhængige af årstid, kræver stor
specialviden, er tidskrævende og svære at sammenligne geografisk.
Hvert land har deres egne klassifikationssystemer til kortlægning af vegetation i
forhold til naturtyper og der arbejdes ofte flere forskellige systemer nationalt. De
enkelte lande bruger forskellige betegnelser og grundlag for beskrivelse af de
enkelte naturelementer. I Norge er der eksempelvis mange forskellige typer af eng
og for hede, men disse betegnelser er forskellige fra Danmark og Sverige. Et fælles
skandinavisk indikatorsæt, der knytter sig til udvalgte indikatorarter eller til
vegetationens sammensætning i de forskellige naturtyper er derfor svært.
Her i projektet har det været nødvendigt, at anvende overordnede indikatorer for
landskabs- og naturelementer, der kan benyttes i alle de skandinaviske lande.
Brugen af disse indikatorer er anvendelige til at skabe et arealmæssigt overblik og til
at udtrykke naturelementernes tilstand, der kan indgå i en strategi eller målsætning i
forhold til driften på golfbanen. Der er lagt op til en metode, hvor naturtilstanden i de
forskellige naturtyper beskrives på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget og 5 er dårlig.
Denne skala anvendes internationalt til at beskrive vandkvalitet.
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Indikatorer for naturkvalitet i vandløb og søer
For vandmiljøet har man i årevis haft standardiserede metoder og indikatorer til at
følge udviklingen af vandkvalitet, mens det på det terrestriske område har været
svære at arbejde ud fra standarder.
Vandløb og søer på golfbaner påvirkes især af afstrømning af næringsstoffer,
miljøfremmede stoffer. Fysiske ændringer som grødeskæring, oprensning, afløb fra
dræning og udsætning af fisk har også betydning for vandkvalitet og natur i de
ferske vandområder. Miljøtilstanden i små søer og vandhuller er generelt mere
påvirket af menneskelige aktiviteter end de større søer.
Den biologiske kvalitet i vandløb har i Danmark været bedømt efter
sammensætningen af smådyrsfaunaen i vandløbet efter den standardiserede
metode ”Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Herudover er kan fiskebestandens
sammensætning og bestandsstørrelse eller vandløbets fysiske forhold være
indikatorer for vandløbets kvalitet.
I søer har både sigtedybde og koncentration af klorofyl a i vækstsæsonen været
anvendt som udtryk for mængden af alger i vandet, som igen er relateret til især
fosforindholdet i søerne. I Norge og Sverige kan partikelforurening desuden have
stor indflydelse på vandkvaliteten.
EU’s Vandrammedirektiv trådte i kraft år 2000. Det skal sikre at alle EU-landenes
vandløb, søer og grundvand bliver beskyttet. Dette skal bl.a. ske ved, at begrænse
tab og udledninger af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer samt at fremme en
bæredygtig vandanvendelse og forhindre forurening af grundvandet. Ifølge EU´s
vandrammedirektiv skal der senest i 2009 udarbejdes regionale målsætninger for
tilstanden i individuelle vand- og naturområder. Målet er de fleste steder mindst en
god økologisk tilstand og målene skal være opfyldt i 2015.
Alle søer, vandløb og kystvande skal vurderes på en skala fra 1-5:
1.
2.
3.
4.
5.

Høj økologisk tilstand
God økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand
Ringe økologisk tilstand
Dårlig økologisk tilstand

På skalaen er 1 er helt naturlige og upåvirkede vande og 5 er stærkt påvirkede og
unaturlige vande. Som udgangspunkt skal alle vandområder mindst have en god
tilstand senest i 2015.
Gennemførsel af vandrammedirektivet er en proces, der løber over mange år.
Vandrammedirektivets miljømål bliver for øjeblikket defineret nærmere på EU-plan,
således at de vurderingsmetoder, som anvendes i dag til at definere og skelne
imellem høj, god og ringe økologisk tilstand i de forskellige lande er både
velfunderede og sammenlignelige. Man skal f.eks. blive enige om det maksimale
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indhold af visse forurenende stoffer, hvor mange alger, der må være i en sø og
dermed, hvor klart vandet skal være. Formålet er, at få en fælles forståelse af hvad
henholdsvis og god og dårlig økologisk kvalitet er og hvordan den måles i forhold til
skalalen fra1 til 5.
Resultatet af arbejdet med en harmonisering og interkalibrering af de
vurderingsmetoder, som anvendes i de enkelte lande i dag, skulle have være
færdigt i 2008, men er forlænget frem til 2011. Det anbefales at golfbaner følger en
skala fra 1 til 5 tilsvarede EU´s vandrammedirektiv til at vurdere den økologiske
tilstand i søer og vandløb på golfbanen. De fremtidige mål er mindst en god
økologisk tilstand og der anvendes nationale metoder til at vurdere dette. I Danmark
er den skønnede miljøtilstand i vandløb opgjort ud fra smådyrsfaunaen i form af
Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI).

For søer indgår chlorofyl som eneste parameter. Fort lavvandede søer har Danmark
indmeldt indmeldt 22-28 µg chlorofyl/l og for de dybe søer er indmeldingen 12-15 µg
chl./l til EU. Der er en overordnet sammenhæng mellem chlorofylkoncentration og
fosforkoncentration i søerne og det vil derfor være muligt at omregne
fosforbelastningen ud fra måling af chlorofylindholdet.
Naturgenopretning og naturpleje er de direkte måder at øge naturindholdet i
vandløb og søer, men en forudsætning for at det lykkes, er ofte, at påvirkning af
vandløb og søer med f.eks. fosfor og kvælstof samtidig reduceres. Her mulighed for
at koble observationerne til de miljømæssige indikatorer, hvor de mængder af
gødning og pesticider, der anvendes på golfbanen, bliver angivet. Dette skal dog
suppleres med beskrivelse af alm. plejepraksis for finde årsagen til problemet og
mulige løsninger på dette.
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Indikatorer for naturkvalitet på land
Golfbaner påvirker de forskellige arealtyper meget forskelligt og det relevant om
roughen er plejet intensivt eller ekstensivt.
Kvaliteten af de naturprægede terrestriske områder er både vanskellig at gøre op og
at sammenligne de enkelte lande imellem. Den store variation i småbiotopernes
beskaffenhed betyder, at der knytter sig et meget forskelligartet naturindhold til
disse. Kombinationen af forskellige biotoper og variationen i landskabet i øvrigt kan
være væsentlig for biodiversiteten i det pågældende område. Samtidig udgør de en
mosaik af natur, som kan enten fremme eller hindre spredningen og
etableringsmulighederne i et givet område. Læhegn, jord- og stendiger, skel,
vejkanter, bræmmer og vandløb kan give korridorer i landskabet.
For at beskrive naturkvaliteten på golfbaner på en overskuelig måde er det
nødvendigt at skelne mellem de forskellige levesteder for dyr og planter. En faktor af
stor betydning for naturkvalitet på landskabsnivau er, i hvor høj grad landskabet
varierer med hensyn småbiotoper f.eks. hegn og vandhuller, halvnaturarealer og
skov. Men også hvor stor afstanden er mellem de enkelte landskabselementer.
Dette vil være afgørende for, at arternes mulighed for spredning, hvilket kan have
betydning for deres overlevelse.
Indikatorer, der beskriver antal og størrelse af de forskellige naturelementer på
golfbanen, er gode til at give et overblik over fordelingen af naturarealer i forhold til
spillede arealer og de lette at håndtere i praksis. En af svaghederne ved indikatorer,
der beskriver de forskellige naturelementer er, at de kun indicerer potentialet for den
biologiske mangfoldighed, men ikke arternes tilstedeværelse og dermed
naturkvaliteten.
En beskrivelse at naturforholdene, kan tage udgangspunkt i kortlægning af
naturområderne, hvor der findes flora og fauna, der bør værnes om, se skemaet på
næste side. Kortlægningen kan suppleres med kort over området, hvor Herefter er
det muligt at udarbejde mål og handlingsplaner, som beskriver en natur- og
miljøvenlig pleje for de forskellige områder på golfbanen – både de spillede arealer
og i roughen.
Et mål kan være en bedre naturkvalitet langs skovbryn, der naturligt har en
særdeles artsrig vedplanteflora og hvor de forskellige træer og buske ofte rummer
mange forskellige insekter, fugle og andre dyr i stedet for en bræmme af
brændenælder. Handlingen er en ændret gødningspraksis i området for at få opnå
en god naturkvalitet på sigt. Dyr og fugle er mere mobile end planter. Selvom, der er
kun plads til et begrænset antal ynglende arter på en golfbane, er naturarealerne
vigtige for de fouragerende fugle og dyr, som lever i nærheden.
Indikatorerne kan bruges både til oplysning, til at opstille mål, til at sammenligne
med andre baner og til at udarbejde mål og handlingsplaner for plejen af
naturarealerne på golfbanen, som det er vist på side 49.
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Indikatorer for landskabs- og naturelementer på golfbanen
Disse indikatorer kan både anvendes til at kortlægge landskabet og de enkelte
naturomårder samt til at beskrive kvaliteten af de enkelte naturelementer på
golfbanen på en skala fra 1til 5.
Landskabs- og naturelementer
Antal
Søer
Små vandhuller
Vandløb
Moser
Løvskov
Nåleskov
Blandingsskov
Skovbryn
Lunde/beplantninger
Solitære træer
Hede
Overdrev
Enge
Græssede arealer

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Størrelse
ha
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I alt

Kvalitet
(1-5*)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Mål
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

ha

Naturprægede arealer i forhold til golfbanens samlede areal

_%

*Den økologiske kvalitet: 1 (meget god), 2 (god), 3 (moderat), 4 (ringe), 5 (dårlig)
Grønne korridorer og ledelinier
Antal
Vandløb
Sten- og jorddiger
Læhegn
Skovbryn
Andet
Kulturhistorie
Fortidsminder
Kulturhistoriske elementer

_____
_____
_____
_____
_____

Størrelse
km
_____
_____
_____
_____
_____

Kvalitet
(1-5*)
_____
_____
_____
_____
_____

Antal

Type

Kvalitet
(1-5*)
_____
_____

_____
_____

_____
_____

Mål
_____
_____
_____
_____
_____
Mål
_____
_____

*Økologisk kvalitet/kvalitet: 1 (meget god), 2 (god), 3 (moderat), 4 (ringe), 5 (dårlig).
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Eksempel på brug af indikatorer ved kortlægning, målsætning og udarbejdelse af handlingsplan for naturpleje på golfbanen
Natur
element

Størrelse

ha

Nuværende tilstand

Naturkvalitet 1- 5

Mål

Aftalte ønskede tiltag
På kort sigt

På længere sigt

(1 – 2 år)

(2 – 10 år)

Naturkvalitet 1-5

Sø nr. 1
Sø nr. 2
Sø nr. 3
Sø nr. 4
Små
vandhuller
Moser
Løvskov
Nåleskov
Blandingsskov
Skovbryn
Lunde
Solitære
træer
Hede
Overdrev
Enge
Græssede
arealer
Grønne
korridorer
www.greenproject.dk

Bemærkninger
f.eks. arbejdstimer og
økonomi eller andre
forhold

7. Anbefalinger
På baggrund af kortlægningen og status for situationen på Skandinaviske golfbaner
er der nedenfor en række anbefalinger, der kan være med til at vurdere en
goflbanens påvirkning af miljøet og arbejdet mod mere natur og -miljøvenlig pleje af
arealerne. Resultaterne kan også anvendes et redskab til at synliggøre resultaterne
af natur- og miljøforbedringerne. Miljøindikatorer kan hjælpe med at sætte konkrete
mål, at finde ud af om belastningen er stor eller lille og hvor meget, der gøres for at
mindske belastningen af vandmiljøet og tilgodese den biologiske mangfoldighed.
Når målet er at nedbringe miljøbelastningen fra den daglige pleje og optimere
naturkvaliteten, er der behov for at kunne følge forbruget af ressourcer år for år og
følge udviklingen af naturtilstanden på golfbanen. Hermed bliver det muligt at
synliggøre resultat af indsatsen. Nedenfor er nogle enkelt anbefalinger til, hvordan
dette kan gøres.
Golfspillere og greenkeepere med naturindsigt, studerende, skoleelever, frivillige i
naturforeninger, biologer og ansatte i kommuner, kan hjælpe med at maximere
naturpotentialet i det de forskellige habitater på golfbanen og greenkeeperen har
den faglige indsigt, til at kortlægge ressouceforbruget på golfbanen. Der kan
efterfølgende udarbejdes mål og handlingsplaner for den samlede miljø- og
naturtilstand på golfbanen.
Anvendelse af indikatorer til at udarbejde miljøvenlig plejestrategi og
plejeplan for naturelementerne på golfbanen
1. Kortlæg landskabs- og naturelementerne. Skemaerne på side 44 og 45 kan
anvendes til en kortlægning af naturtilstanden sammen med et oversigtskort
over golfbanen. Tegn dem ind på et kort og giv hvert element et nummer.
2.
3. Vurdér mængden af naturelementer og deres placering på golfbanen i
relation til muligheden for at bevare og forbedre levesteder for
hjemmehørende planter og dyr både i vandmiljøet og på land.
4. Vurdér naturkvaliteten på en skala fra 1 – 5 for hvert naturelement. Anvend
nationalt godkendte indikatorer for naturkvalitet som udgangspunkt. Hvis
disse ikke findes kan inddrages interesserede personer med et minimum af
fagkundskab til enten at registrere arter eller udvælge indikatorarter baseret
på opslagsværker og viden om området.
5. Sæt mål for hvilken naturkvalitet, der ønskes i hver biotop på en skala fra 1 5. Hvis naturkvaliteten ikke er tilfredsstillende er næste skridt at finde årsagen
til problemet. Her kan der f.eks. suppleres med at anvende kemiske
indikatorer for at finde årsagen til forurening af et vandhul. Her kommer
anvendelse af miljøindikatorerne i spil.
6. Udarbejd årligt en oversigt over ressourceforbruget på golfbanen jf. skema
for miljøindikatorer.
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7. Vurdér forbruget størrelse i forhold til banens kvalitet, risiko for påvirkning af
naturelementer og sammenlign med forbruget på andre tilsvarende
golfbaner.
8. Sæt mål for forbrugets størrelse og overvej hvorledes det er muligt at
forbruge mindre, at undgå unødvendige produkter og, spare på de
nødvendige for at opnå en tilfredsstillende spillekvalitet. Overvej græsarter og
plejestrategier, der betyder mindre forbrug og spild af råstoffer og kemikalier.
9. Udarbejd en handlingsplan for naturtilstanden for de enkelte biotoper på
golfbanen.
10. Udarbejd en årlig dokumentation af de konkret opnåede resultater. De gode
historier kan formidles internt overfor medlemmerne og eksternt i
lokalsamfundet.
Registrering af plante og dyreliv
Til hjælp med at vurdere naturtilstanden kan naturindholdet registreres og følges år
for år – især hvis der ikke er udarbejdet indikatorarter for området. Resultaterne kan
anvendes til at synliggøre naturen og knytte historier til stedet. Der kan laves en
plan for registrering af fugle, padder, planter, insekter og dyr, der iagttages på
golfbanen.
Registreringen kan anvendes til naturformidling på banen f.eks. Skilte ved
udslagssteder, der fortæller om naturen ved dette hul. Der kan også udarbejdelse af
plakater med billeder af fugle eller planter på golfbanen. Formidling af banens
naturoplevelser kan ske ved arrangerede ture, input i klubblade, rundvisninger for
skoleklasser m.m. Der kan også udarbejdes en baneguide med beskrivelse af natur
og kultur på de enkelte huller.
Tilgængelighed på golfbaner
Der er mulighed for at udvide rækken af indikatorer med indikatorer for
tilgængeligheden på arealerne for ikke-golfspillere.
Tilgængeligehed
Vandrestier
Cykelstier
Ridestier

km
_____
_____
_____

Bænke
Udsigtspunkter
Skilte

Antal
_____
_____
_____

Det kan suppleres med at udarbejde en folder over arealet med beskrivelse af
stisystemer, naturoplevelserne og målene for den miljøvenlige pleje på golfbanen.
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Bilag 1.
Antal golfbaner
Antal golfbaner - 36
huller
Antal golfbaner – 27
huller
Antal golfbaner - 18
huller
Antal golfbaner - 9
huller
Antal golfbaner - 6
huller

Norge
156
-

Sverige
445
23

Danmark
158
2

-

55

20

55

273

123

74

94

13

32

38

-

Norge
Sverige
Danmark
Antal aktive spillere
119.000
544.817
143.439
Totale antal huller
1.848
8.073
2.943
Antal spillere pr. hul
64,4
67,5
48,7
Antal medlemmer pr.
762
1224
907
bane
Oplysninger om statistik på golfforbundenes hjemmesider (www.dgf.org, www.sfg-golf.se,
www.dgu.org)

Bilag 2. Spørgeskema til de enkelte landes golfforbund
Spørgeskema vedrørende golfsportens indflydelse på henholdsvis
landskab, vandmiljø og biologisk mangfoldighed i Skandinavien
1. Hvad vurderer golfforbundet, som de største natur- og miljømæssige udfordringer
ved etablering og drift af golfbaner i dag?
2. Hvad vurderes at blive de største natur- og miljømæssige udfordringer inden for de
kommende 10 år?
3. Hvilke konkrete initiativer har golfforbundet og/eller andre relevante parter taget for
at forbedre golfbaners indflydelse på landskabet, vandmiljøet og den biologiske
mangfoldighed inden for de seneste 10 år?
Der udarbejdes en liste med de konkrete tiltag og henvises gerne til links eller
vedlægges et eksemplar af det materiale, som er udarbejdet til golfklubber,
kommuner, NGO´er presse m.m.
4. Har golfforbundet udarbejdet en miljøpolitik?
Hvis ja, så fortæl hvad den går ud på eller henvis til link.
5. Har golfforbundet udarbejdet mål og handlingsplaner for hvilke resultater, der skal
opnås på natur- og miljøområdet enten på landsplan eller for den enkelte klub?
Hvis ja, så fortæl hvad den går ud på eller henvis til link.
6. Hvilke resultater er foreløbig opnået?
7. Hvilke resultater forventes at opnås i fremtiden?
8. Er der udarbejdet nøgletal for golfbanernes forbrug af f.eks. gødning, vand,
pesticider, energi og produktion af affald?
9. Hvilke krav stiller myndighederne til landskab, vandmiljø og biologisk
mangfoldighed ved etablering af nye eller udvidelse af eksisterende golfbaner?
10. Stiller myndighederne krav om hvorledes, de sikres en hensigtsmæssig pleje af
golfbanerne, der tilgodeser både vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed.

Spørgeskema til de enkelte landes golfforbund

Bilag 3. Spørgeramme til de 3 golfklubber
Spørgeskema vedrørende golfsportens indflydelse på henholdsvis
landskab, vandmiljø og biologisk mangfoldighed i Skandinavien
1. Hvor stort areal udgør banen
2. Banens alder, antallet af huller og runder pr. år
3. Banepersonale – hvor mange i sæsonen, hele året
4. Hvor mange medlemmer (heraf aktive)
5. Hvilke natur- og miljømæssige tiltag er taget gennem de sidste 10 år?
6. Hvilke hensyn er konkret taget til landskabet, vandmiljøet og biodiversiteten?
7. Hvem har taget initiativet til disse tiltag?
8. Hvordan plejes de naturmæssige arealer på banen.
9. Har golfklubben udarbejdet en miljøpolitik?
Hvis ja, så fortæl hvad den går ud på eller henvis til link.
10. Har golfklubben udarbejdet mål og handlingsplaner for hvilke resultater, der skal
opnås på natur- og miljøområdet?
Hvis ja, så fortæl hvad de går ud på eller henvis til materiale.
11. Hvilke resultater er foreløbig opnået?
12. Hvilke resultater forventes at opnås i fremtiden?
13. Er der udarbejdet nøgletal for golfbanernes forbrug af f.eks. gødning, vand,
pesticider, energi og produktion af affald?
14. Stiller myndighederne krav om hvorledes, de sikres en hensigtsmæssig pleje af
golfbanerne, der tilgodeser både vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed.
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