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FÖRORD
Multifunktionella golfanläggningar är lönsamma för
samhället och för golfen. Golfanläggningar har flera roller att spela vid sidan av att tillhandahålla spelytor för
golf. Ser vi golfen ur ett utifrån-in perspektiv inser vi att
golfanläggningar kan bidra med ett brett utbud av
tjänster vilket måste tas tillvara, uppmuntras och
utvecklas. Golfanläggningar kan exempelvis bidra till
landsbygdsutveckling, natur- och kulturvård, biologisk
mångfald samt med rekreationsytor för det rörliga
friluftslivet.
Genom att utnyttja gemensam nordisk expertis vill
vi göra Norden till en föregångsregion när det gäller
multifunktionella golfanläggningar och samarbete mellan olika grupper i samhället. Detta gör att Norden i
internationella sammanhang kan bli pådrivande för att
integrera idrott och miljö..
sterf (Scandinavian Turfgrass and Environment
Research Foundation) som är de nordiska golfförbundens gemensamma stiftelse för forskning och utveckling, har under 2010 genomfört projektet ”Nordisk
samverkan mellan myndigheter och intresseorganisationer för att skapa multifunktionella golfanläggningar
i fungerande ekosystem”. Syftet har varit att skapa

nätverk och erfarenhetsutbyte mellan kompetenser och
grupper i samhället som har intresse av markområden
som utnyttjas av golfanläggningar. Projektet ska också
bidra till att kunskap och beprövad erfarenhet från
sterfs olika forskningsprojekt i högre grad används av
myndigheter och organisationer utanför golfsektorn.
I denna idé- och exempelsamling som vi vill ska
inspirera till multifunktionella aktiviteter, definierar vi
begreppet multifunktionella golfanläggningar, beskriver
de viktigaste processerna för multifunktion och presenterar goda exempel från sju nordiska golfanläggningar.
Vi vill tacka Nordiska ministerrådet arbetsgrupp
för terresta ekosystem (teg) som genom finansiering av
projektet gjort det möjligt att utveckla konceptet multifunktionella golfanläggningar samt skapa medvetenhet
och nätverk hos myndigheter, forskningsinstitutioner,
miljö- och friluftsorganisationer samt golfsektorn både
i norden och internationellt.
Danderyd den 15 februari 2011

Maria Strandberg

Projektledare, sterf
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ALTERNATIVA INTÄKTER

SAMVERKAN
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SAMMANFATTNING

Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan.
Den ger avtryck inom såväl konsten som litteraturen, skänker
sinnesro, ger oss ovärderliga upplevelser och främjar hälsan.
Undersökningar visar att golfspelare värdesätter naturupplevelsen
på golfbanan och möjligheten att röra sig ute i naturen högre än
själva spelet. Därför finns det all anledning att erbjuda fler
människor möjligheten att ta del av denna härliga miljö!
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Golfanläggningar har stora arealer mark som inte
används för golfspel, dessutom står klubbhusen ofta
tomma under vinterhalvåret. Här finns en stor potential för bättre markutnyttjande som kan ge nya möjligheter för det rörliga friluftslivet, särskilt i anslutning till
tätorter. Om fler föreningar utnyttjar anläggningen
kan dessa också bidra till att stärka golfanläggningens
ekonomi och ge en bredare förankring i samhället. Ett
samarbete som alla parter vinner på.
En multifunktionell golfanläggning ser verksamheten
från den breda allmänhetens perspektiv. Förutom att
erbjuda en högkvalitativ arena för golf, bidrar den med
olika tjänster som är nyttiga för samhället i stort t ex att
utveckla den biologiska mångfalden, bevara natur- och
kulturmiljöer och är tillgänglig för det rörliga friluftslivet, utan att tumma på säkerheten.
För att lyckas skapa en multifunktionell golfanläggning krävs ett gott samarbete, där alla parter har något

att vinna. Samarbetet måste anpassas efter de behov och
de specifika utmaningar som golfen och regionen står
inför och det ska vara gränsöverskridande d v s omfatta
olika grupper av aktörer såsom kommuner, statliga
myndigheter, föreningsliv, markägare, boende, näringsliv med flera. Tålamod, tillit, kommunikation och god
förankring är nyckeln till ett lyckat samverkansprojekt.
Sådana samarbeten finns det redan. I denna guide
beskriver vi några av de nordiska golfanläggningar som
samarbetar över gränserna för att öka tillgängligheten
och den biologiska mångfalden samt för att bevara sin
kulturhistoria. Här finns också ett inspirerande exempel
från Holland.
Varför inte göra Norden till en föregångsregion när
det gäller multifunktionella golfanläggningar och
samarbete mellan olika grupper i samhället? Norden
kan bli pådrivande för att integrera idrott och miljö i
internationella sammanhang.

Representanter från golfanläggningar, myndigheter och
organisationer från hela Norden på studiebesök på Smörum
Golfcenter under konferens om multifunktionella golfbanor,
september 2010.

SCANDINAVIAN TURFGRASS
AND ENVIRONMENT RESEARCH FOUNDATION
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EN MULTIFUNKTIONELL GOLFANLÄGGNING

RÖRLIGA FRILUFTSLIVET
HÄLSA OCH LIVSKVALITÉ

Golfanläggningar har stora arealer mark som inte används
för golfspel – dessa kan göras tillgängliga för andra idrotter
och det rörliga friluftslivet, som på Köpenhamns GK.
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En multifunktionell golfanläggning ser
verksamheten från den breda allmänhetens
perspektiv. Förutom att erbjuda en högkvalitativ arena för golf, bidrar den med olika
tjänster som är nyttiga för samhället, till
exempel att utveckla biologisk mångfald,
bevara natur- och kulturmiljöer och vara
öppen för det rörliga friluftslivet.

Nordiska myndigheter efterfrågar anläggningar som
både kan bidra till att våra miljömål uppnås och till
bättre hälsa och livskvalitet, särskilt i tätortsnära
områden där ett stort antal golfanläggningar finns.
För golfanläggningar är ett multifunktionellt synsätt
lönsamt. Det ger möjlighet till alternativa intäkter,
förankring i samhället genom arbete med hållbar
utveckling, förbättrat samarbete med myndigheter,

miljö- och friluftsorganisationer och andra idrottsförbund, samt en positiv allmän opinion och större
politiskt stöd.
Exempelvis kan detta innebära att det på golfanläggningen försiggår fler aktiviteter än golfspel och där
marken används av flera olika aktörer. Det kan vara en
anläggning där man har stigar och ridvägar och en
värdefull våtmark på området.

GREEN
BUNKER
FAIRWAY
RUFF

TEE

FAKTA GOLF
I NORDEN
Golf är en arealkrävande idrott som i Norden tar mer
än 60 000 ha i anspråk. De nordiska golfförbunden har
ca 900 000 medlemmar som spelar golf på drygt 900
golfanläggningar. Detta kan jämföras med Europas ca
4, 5 miljoner registrerade golfspelare och ett stort antal
oregistrerade spelare samt ca 6 700 golfanläggningar.
En golfanläggning med 18 golfhål upptar i genomsnitt
65-70 hektar, varav cirka 20 hektar är intensivt skötta,
utnyttjade spelytor, såsom tees, fairways och greener.
Resterande ytor, 50–70 procent, är extensivt skötta
naturområden.
Vanligast är att en golfanläggning eller golfklubb är
öppen för egna medlemmar samt andra klubbars gästande medlemmar. Klubbens egna medlemmar betalar
en årsavgift. Gästande golfare betalar en så kallad
greenfee varje gång man spelar på en annan bana än
sin hemmabana.
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SAMARBETE - DEN VIKTIGASTE
FAKTORN FÖR MULTIFUNKTION

Samarbete är den viktigaste faktorn för att skapa
multifunktionella golfanläggningar. Formen och
inriktningen på samarbetet ska kunna utvecklas för
att möta de specifika utmaningar golfanläggningen
och regionen står inför. Samarbetet ska vara gränsöverskridande och omfatta olika grupper av
aktörer såsom kommuner, statliga myndigheter,
föreningsliv, markägare, boende, näringsliv mm.
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Erfarenheter visar att aktiva samarbeten med myndigheter och organisationer från golfanläggningens sida
ofta uppfattas positivt. För att nå framgång krävs två
förutsättningar ; dels ska ledningen för golfanläggningen vara med på noterna, gärna vara drivande, och dels
ska man hitta ett eller flera projekt som alla parter har
nytta av. Tidigare har det varit dåligt med kontakter
mellan golfanläggningar, myndigheter, intresseorganisationer och forskarvärlden. Detta håller nu på att på
förändras i positiv riktning. Istället för att i många fall
vara direkta motståndare börjar man på ett konstruktivt
sätt samarbeta för att gemensamt bevara natur- och
kulturvärden och utveckla miljöarbetet på markerna.
ALLA PARTER SKA VINNA PÅ SAMARBETET
En generell modell för hur man kan samarbeta har
började utvecklas i Stockholm genom ett av sterf
finansierat projekt. Projektet visar att samtliga parter, i
de flesta enskilda aktörer, insett att de på ett eller annat
sätt vinner på att samarbeta. Exempel på aktiviteter i
projektet är groddjursinventeringar, biotopinventeringar med enklare naturvårdsplaner, fårbete, naturfoldrar och guidningar med golfbanans område som bas.
Meningen är att dessa samarbeten skall fortsätta som en

naturlig del i utvecklingen av främst miljö- och naturvårdsarbetet på golfanläggningarna.
Det krävs tålamod, tillit och grundlig förankring i
ledningarna hos alla parter för att ett samverkansprojekt
ska lyckas. För att det skall fungera, och ge ett kontinuerligt och givande arbete kring natur- och miljövård,
måste man också hitta en gruppsammansättning och
arbetsform som fungerar både för den enskilda golfanläggningen och de externa aktörerna.
KOMMUNIKATION – NYCKELN TILL FRAMGÅNG
När samarbetet väl är igång och ger resultat är det
mycket viktigt att kontinuerligt sprida information om
arbetet till medlemmar på golfanläggningen, i media
och till alla aktörer som kan vara intresserade. Samarbetsprojektet i Stockholm erbjöd seminarier som
riktade sig till aktörer med intresse av hur en golfanläggning sköts utifrån miljö- och naturvårdskriterier.
Seminarierna har varit oerhört uppskattade, inte minst
från aktörer utanför golfen som kommuner, universitet,
länsstyrelser, och andra myndigheter. Projektets
erfarenheter och vinster har presenterats på flera
seminarier som anordnats av golfsektorn liksom på
internationella konferenser.

FAKTORER FÖR
FRAMGÅNGSRIK
SAMVERKAN
Tydlig ledning och organisation
Ta kontakt med alla aktörer som kan ha
intresse av ett samarbete
Förankring hos respektive ledning av idéer,
finansiering och resultat
Mervärde i form av egennytta och stimulans.
Hitta projekt som alla har nytta av.
Bra personliga relationer och tillit kräver
tid – skynda långsamt
Öppenhet och demokratisk delaktighet
Konkreta och återkommande resultat
Bra informationsspridning av olika insatser
och vad de betyder
Sök extern finansiering för samarbetsprojekt,
det finns alltid någon källa att ösa ur
Ha kul!
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EXEMPEL PÅ
FRAMGÅNGSRIK
SAMVERKAN
HÄSSELBY GOLF ligger i ett gammalt kulturlandskap
i Stockholm med bebyggelse på ena sidan och grönområden på den andra. Hässelby Golf har ett väl utbyggt
nätverk för samarbete. Sedan många år är anläggningen
aktiv i Lövstaalliansen-Kyrkhamnsföreningen där 33
organisationer som värnar om områdets natur- och
kulturvärden ingår. 2005 bestämde man sig för att
restaurera och bygga ut sitt dammsystem. Det skulle bli
ett slutet system, skapa nya boplatser för vattendjur,
fungera som ett reningssystem för vattnet och sist men
inte minst öka golfbanans svårighet och upplevelsevärde. Ett omfattande samarbete startades där förutom
medlemsföreningen även länsstyrelsen, kommunen,
naturhistoriska museet, universitet med flera ingick.
Alla som kunde vara intresserade av hur dammsystemet
byggdes inbjöds att ha åsikter och dela med sig av sin
kunskap och erfarenhet, alla gjorde det dessutom gratis.
Resultatet blev, förutom ett nytt damsystem, att
projektet fick en grundlig förankring och att ingen
aktör motsatte sig utbyggnaden av dammarna. Hässelby Golf har också fått värdefull goodwill, uppmärksamhet i media samt flera miljöpriser.

HÄSSELBY GOLF samarbetade brett för att få en optimal
lösning och förankring kring planeringen av sitt dammsystem.

KJÖLUR GC kunde bygga ut på angränsande mark tack vare
gott samarbete med alla intressenter och aktörer som hade
intressen av att röra sig här.

KJÖLUR GC ägs av kommunen. När golfklubben
började diskutera en utbyggnad av banan med kommunen ägdes marken av ett bygg – och fastighetsbolag som
planerade för ett bostadsområde. Bolaget och kommunen kom då överens om att byta markområden. Tack
vare ett gott samarbete och kommunikation med
bolaget kunde man i ritningarna för banan ta hänsyn
till säkerheten för människor och hus i det blivande
bostadsområdet. Byggherren upplät en del av sin mark
för en gemensam parkeringsplats för både bostadsområdet och golfklubben. Samarbetet innebar att byggherren fick rätt att upprätta en grustäckt för att få material

till byggnationen. Marken där grustaget legat kunde
sedan återställas och användas för att skapa ett golfhål .
Uppgrävda massor från vägbyggen och hus skulle
fraktas så kort sträcka som möjligt, så golfbanan fick
använda massorna för sin byggnation. Genom denna
ordning minimerades transporterna genom samhället
och koldioxidutsläppen hölls nere.
KRISTIANSTADS GK ville 2003 köpa mark av
kommunen för att anlägga ytterligare en 18 håls bana.
Landskapet kring Åhus är speciellt och präglas av
vidsträckta sandiga marker med mycket höga natur-
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På KRISTIANSTADS GK i Åhus trivs den sällsynta
sandnejlikan.

Natur-och kulturvärden kartlades i ett samarbete mellan
OPPEGÅRDS GK, STRI och NORGES GOLFFÖRBUND.

och kulturvärden. Här finns ett stort antal hotade
(rödlistade) växter, djur och svampar. Vissa finns bara
här i Norden. Det var till en början inte enbart positiva
reaktioner på en ny 18 håls bana i detta unika område!
Men Kristianstads kommun och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike tänkte om. ”Det är bättre med en
golfbana med anpassad skötsel än ett industriområde”
och så fick det bli. Under förutsättning att klubben
arbetade med en miljöcertifiering av banorna gick
kommunen med på att sälja marken.
Klubben tillsammans med Biosfärkontoret driver nu
ett projekt, finansierat av sterf, med fokus på natur-,

kulturvårdsåtgärder, information och tillgänglighet.
Projektet är ett bra exempel på hur man kan förena en
medlemsaktivitet med natur och rekreation. Detta görs
bland annat genom de floravandringar som anordnas av
klubben tillsammans med Svenska Botaniska föreningen, Naturskyddsföreningen och Biosfärkontoret i
samband med det nordiska arrangemanget ”De vilda
blommornas dag”. Samarbetet och åtgärderna på
markerna har resulterat i flera tidningsartiklar och
inslag i lokalradion vilket gett god publicitet för
klubben.

OPPEGÅRDS GK, Norges Golfförbund samt Sports
Turf Research Institut (stri) startade 2007 ett samarbete kring ett miljöprojekt på banan. Syftet var att
kartlägga värdefulla natur- och kulturvärden på banan
samt att utveckla en skötselstrategi för att vidareutveckla dessa värden. Under projekttiden utvecklades även
ett fruktbart samarbete mellan golfklubben och
hembygdsföreningarna i området. Information om
miljö- och kulturvärden på och omkring de arton hålen
på banan finns sammanställt i en banguide. Arbetet gav
golfklubben många mycket positiva artiklar i media.
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TILLGÄNGLIGHET FÖR FLER
GRUPPER ÄN GOLFARE

Tillgängligheten på golfbanor varierar, även i Norden.
Ett fåtal anläggningar är privata och därmed endast
öppna för sina egna medlemmar, men de flesta är öppna
för gäster och allmänhet. Undersökningar visar att
golfspelare värdesätter naturupplevelsen på golfbanan
och möjligheten att röra sig ute i naturen högre än själva
spelet. Därför finns det all anledning att erbjuda fler
användare möjligheten att ta del av denna härliga miljö.
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POTENTIAL FÖR FLER
I KLUBBHUS OCH PÅ BANAN
På en vanlig golfanläggning används stora delar av
arealen inte för golfspel. Det finns en stor, oanvänd
potential för flerbruk – både på spelytor och på övriga
ytor, särskilt under tiden då man inte spelar golf.
Promenadstigar är vanliga på golfbanor och kanske kan
visa delar av banan även användas som landningsplats
för fallskärmshoppare, bågskyttebana, crosscykelbana
eller en lekplats för barnen i närområdet.
Storlek och kvalitet på klubbhus varierar mycket.
Gemensamt för de flesta klubbhus är att de står tomma
under stora delar av dygnet och året. Detta är en stor
investering som ger väldigt lite avkastning. Det borde
vara lönsamt att klubbhuset användes även av andra
idrottsföreningar, för konferensverksamhet eller
inomhusaktiviteter för barn och ungdomar etc. Om
anläggningen ligger i närheten av ett samhälle kan
klubbhuset även fungera som ett aktivitetshus.
ATT SKAPA MULTIFUNKTION
Vill man skapa en multifunktionell golfanläggning
måste man bryta mönster, tänka nytt och vara kreativ.
Ska man anlägga en ny, multifunktionell golfbana bör
alla önskade funktioner vara optimalt och likvärdigt
anpassade till landskapet. Det kan exempelvis betyda
att ett övningsområde, som en drivingrange, anläggs
med sand så att den enkelt kan förvandlas till en
hockeyrink eller en skidbacke på vintern.

Vid ombyggnad av en befintlig bana är man naturligtvis
mer begränsad. Man kan välja att flytta eller ta bort hål
för att skapa plats för en ny typ av aktivitet. En 18-håls
bana skulle kunna byggas om för att bli en 9-håls bana
plus en korthålsbana, en scateboardramp och en
fotbollsplan. Vi får en anläggning där man både kan
spela fullängdsgolf, träna och utbilda golfare samt
erbjuda en rad andra aktiviteter.
TRYGGHET FÖR BESÖKARE VIKTIGT
Rädslan för att bli träffad av en golfboll är större bland
icke-golfare än bland golfare. Ytterst få skadas inom
golfen, men rädslan bland icke-golfare måste ändå tas
på stort allvar. Det finns regler och rekommendationer
för hur golfbanor ska anläggas säkert liksom för hur
arealerna längs med banan ska utformas för att vara
trygga för förbipasserande och besökare.
För att ändra på bilden av att golfbanan är en farlig
plats att passera eller vistas på så kan man förbättra sina
varningsskyltar och placera dessa strategiskt riktigt.
Hälsa välkommen till området, informera om spelet
och hänvisa till säkra vägar och områden att vistas på
är andra saker som signalerar öppenhet.

NÅGRA EXEMPEL
PÅ KRISTIANSTADS GK är en del i samarbetsprojektet med kommunen att sprida information om naturoch kulturvärden på området och öka tillgängligheten
för allmänheten. Man har bland annat anlagt en stig
med informationsskyltar som beskriver värdefulla
miljöer längs med vägen. Stigen har gett allmänheten
möjlighet att på ett bättre sätt ta del av golfbanans fina
natur och den används av skolorna i området som en
del av undervisningen.

Natur- och kulturstigen på Kristianstad GK ger allmänhet,
skolor och golfare möjlighet att njuta av de fina omgivningarna.
Här är det naturskolan som använder området i sin undervisning.
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OPPEGÅRDS GK hyr sin mark av kommunen. Banan
är centralt belägen, tätt inpå bostadsområden. Många
boende protesterade när banan skulle anläggas eftersom
man ansåg att banan skulle bli ett hinder för alla som
ville röra sig fritt ute i naturen. I efterhand har det visat
sig att tillgängligheten blivet bättre än tidigare eftersom
klubben anlagt gångar och stigar genom golfbanan till
anslutande naturområden.
I arrendeavtalet med kommunen finns krav på att
golfbanan skall upplåtas för skidåkning och andra vinteraktiviteter. Det är den lokala skidföreningen som
ansvarar för att skapa och underhålla spår och backar.
Skidföreningen har en permanent snökanon på området som använder vatten från golfbanans dammar.

Sommar och vinter på en och samma plats på
Oppegård GK.

KÖPENHAMNS GK arrenderar marken som ligger i
Jägerborgs djurpark. Parken är ett stort naturreservat
med stora gamla träd och öppna ytor där många
besökare vandrar i skogen, golfar, cyklar, joggar eller
rider. Alla har lika stor rätt att vara på området och
man tar stor hänsyn till varandra.
Golfanläggningen måste ta hänsyn till de närmare
2 000 frigående hjortarna som rör sig i parken, vilket
ger anläggningen en egen karaktär och känsla av exklusivitet. Två gånger om året får golfarna lämna plats
för stora evenemang, dels en Hubertusjakt då ett stort
antal hästar, ryttare och publik finns på markerna, och
dels ett motionslopp ”Eremitageloppet” med närmare
20 000 löpare och åskådare som passerar över delar av
golfbanan.

I Jägersborgs djurpark samsas golfarna inte bara med det rörliga friluftslivet. Här finns även 2 000 kronhjortar som rör sig fritt.
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Under hösten är det drakfestival då många människor
rör sig över fälten med sina färgglada flygande skapelser.
På vintern söker sig skidåkare och barn med kälkar till
golfbanans marker. Stigarna runt golfbanan används av
skolklasser i Köpenhamn under den nationella friluftsdagen på hösten. Dessutom finns det ridvägar runt och
genom golfbanan som dagligen utnyttjas av ryttare från
närliggande ridhus. Golfbanans arealer är populära
bland svampplockare, eftersom svampen är lätt att hitta
i det kortklippta gräset. Många fotografer besöker
golfbanan – särskilt under kronhjortens brunsttid på
senhösten. Under jaktsäsongen skjuts en del av hjortarna, även på golfbanan, utan att spelare och jägare
störs av varandra.

Promenadstigar och ridvägar på Kjölur GC gör den vackra
Blikastadaneshalvön tillgänglig för alla.

När KJÖLUR GC började diskutera en utvidgning,
från nio hål till arton, behövde man tillgång till ett
naturminneslistat område på en halvö. Islands Naturvårdsverk och kommunen krävde att offentliga gångoch ridvägar skulle anläggas längs med stranden, vilket
innebar att inga golfhål kunde byggas mellan vägarna
och havet. För att klara planeringsarbetet krävdes ett
aktivt samarbete mellan alla parter som var intresserade
av att få tillgång till halvön. Klubben sökte samarbete
med samtliga friluftsorganisationer och idrottsklubbar i
området och man skapade en översiktsplan där rekreation för allas intressen säkerställdes.
Kjölur GC har idag en golfbana med vägar och stigar
längs hela strandlinjen samt en väg som går rakt genom
den nya niohålsslingan. Golfbanan ligger också på

behörigt avstånd från floden Korpas mynning, för
att uppfylla kraven från fiskeentusiasterna.
ARENDAL & OMEGN GKs golfbana, Nes Verks
Golfplats, är anlagd på mark som disponerades av Nes
Järnverk under åren 1665 - 1959. Vid byggnationen
anlades stigar och skyltar satts upp i samarbete med den
lokala hembygdsföreningen och Järnverksmuseet.
Museet ordnar även kulturhistoriska vandringar på
golfbanan. Golfklubben har ordnat fiske- och badplatser vid älven som utnyttjas flitigt under sommaren.
Anläggningen fungerar ypperligt för skidåkning under
vintern. Man preparerar skidspår, hopp- och pulkabackar i samarbete med de lokala idrottsföreningarna
och kommunen.

Järnverksmuseet anordnar kulturhistoriska vandringar
på Arendal & Omegn GK.
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BIOLOGISK MÅNGFALD
– NYA MÖJLIGHETER FINNS PÅ GOLFBANOR

Biologisk mångfald kan beskrivas som allt liv
på jorden och i alla dess former. Begreppet används
ofta för att betona värdet av variationsrikedom hos det
levande, både på land och i vatten samt för olika
landskap, ekosystem och arter. Vi människor lever av
naturen och dess produkter och tjänster som vi på olika sätt förädlar.
Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan och
ger avtryck inom såväl konsten som litteraturen, skänker sinnesro,
ger oss ovärderliga upplevelser och främjar hälsan.

STERF MULTIFUNKTIONELLA GOLFANLÄGGNINGAR 19

SAMSPEL MELLAN NATUR OCH FRILUFTSLIV
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Andelen miljöer som skapas av människan ökar
ständigt. Detta gör att djur och växter ofta trängs
undan och livsmiljön för många arter hotas. Samtidigt
gynnas arter som kan anpassa sig till de nya förutsättningarna. Avgörande är om den artificiella miljön
passar arternas unika behov. Golfbanan är en artificiell
miljö där biotoper som småvatten och dammar, vilka
har minskat drastiskt i odlingslandskapet, återfinns och
ger hotade djur nya livsmiljöer. Golfbanan kan, om den
är rätt utformad, skött och använd, bidra till ökad
biologisk mångfald och gynna många av odlingslandskapets växter, djur och svampar.

banorna som man hoppas få se mer av framöver.
Vid nybyggnation är en lyhörd banarkitekt som
samarbetar med natur- och kulturmiljövården och
som planerar för småskalighet på banan är viktigt. På
befintliga banor går det att bevara ängsmark, odlingsrösen, lundar, friställa ekar och att skapa småvatten
och områden med blottad sand. Information om att de
blommande tistlarna i kanten av bunkern och sälgen
som strör ut videkissar på greenen om våren är viktiga
för många insekter och fåglar, skapar förståelse och ger
spelet en annan dimension. Holkar för fladdermöss och
fåglar är exempel på andra initiativ som berikar banan.

SLÅTTER, BETESDJUR OCH HOLKAR BERIKAR
I de allra flesta fall är det den historiska markanvändningen som har format naturen och gett den de värden
som finns där idag. Det är exempelvis slåtter och
höskörd av ängar många generationer tillbaka som
skapar dagens blomsterprakt. Vilken blir allt mer
sällsynt då landskapet på många håll växer igen eller
bebyggs. Här kan golfbanor spela en viktig roll genom
att områden utanför spelytorna sköts på ett naturvårdsanpassat sätt. Ruffarna är oftast en outnyttjad resurs
som på ett enkelt sätt kan användas till att skapa
biologisk mångfald och ge ökad tillgänglighet för
allmänheten. Årlig slåtter och ihopsamling av gräset i
ruffarna i slutet av sommaren, gynnar ängsblommorna
och ger en blomrikedom till glädje för både spelare och
insekter. På samma sätt är betesdjur ett inslag på

DOKUMENTATION OCH SKÖTSELPLAN
GER VÄGLEDNING
En natur- och kulturvårdsanpassad skötselplan som
bygger på dokumentation av vilka värden som finns på
banan och målet med dem, borde vara en självklarhet
för alla golfanläggningar. Här kan exempelvis områden
för att bevara död ved markeras i samråd mellan
greenkeeper och naturvårdare. Död ved är en viktig
biologisk resurs och en bristvara i dagens landskap, men
som rätt placerad kan rymmas på en modern golfbana.
I planen bör det även finnas planteringsförslag på
lämpliga träd och buskar, arter som både främjar spelet,
landskapsbilden samt gynnar biologiska värden. En
skötselplan med syfte att minimera användning av
gödsel- och växtskyddsmedel för att gynna biologisk
mångfald är också mycket viktigt

Golfbanor är en miljö där biotoper som småvatten, dammar
samt död ved kan ge hotade arter nya livsmiljöer.

NÅGRA EXEMPEL
KRISTIANSTAD GK fick tillstånd av kommunen att
bygga ut med ytterligare en 18-hålsbana under förutsättning att klubben arbetade med en miljöcertifiering
av banorna. Ett resultat av detta är att klubben tillsammans med Biosfärkontoret och med medel från sterf
inventerat växter, insekter, fåglar, groddjur och fladdermöss för att identifiera naturvärden och bättre anpassa
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skötseln av ruffarna. Även områdets kulturhistoria har
dokumenterats.
Många av de hotade arterna på markerna behöver
öppen sandmark för sin överlevnad till exempel ett stort
antal insekter. Därför anlitades en lokal lantbrukare för
att plöja upp mindre områden i ruffarna. Klubben själv
använde grävmaskin och fräs för att genom olika metoder skapa ytor med blottad sand. Kalkhaltig sand som
finns naturligt några decimeter ner i marken grävdes
upp. Den kalkrika sanden är en förutsättning för flera
växter bl.a. den väldoftande och ovanliga sandnejlikan,
som nu finns i rikliga bestånd på banan. En skötselplan
upprättades för ytorna utanför spelplanerna. Varje år
kommer några ytor att bearbetas för att hela tiden skapa
tillgång till bar sand på banan och en mosaik i området.

En maskin för slåtter och uppsamling har köpts in och
områden med värdefull flora kommer att slås årligen
för att gynna de ovanliga växterna. En viktig poäng
i sammanhanget är att det är klubbens egen personal
som utför många åtgärder, vilket dels skapar delaktighet
och engagemang och dels långsiktighet i projektet. Det
är inga dyra åtgärder, men de gör stor skillnad för den
biologiska mångfalden i området. Åtgärderna följs upp
årligen med inventering av floran.

Stockholms största dricksvattentäkt är nere på ett minimum. Flera amfibier har fått bo- och reproduktionsplatser och golfarna har fått tio dammar att förgylla sin
golfrunda med. Tilläggas ska att vattnet från den lägst
belägna dammen pumpas tillbaka med hjälp av ett litet
vindkraftverk som klubben uppfört.

Det slutna dammsystemet på HÄSSELBY GOLF
skapar ett biologiskt reningsverk samtidigt som det
bidrar till att öka den biologiska mångfalden och ger
ett mer utmanande golfspel. En bonus är att det också
bidragit till att näringsläckaget till sjön Mälaren som är

På SMÖRUM GOLFCENTER hade man tidigare
problem med spridning av björnloka i de fuktigare
delarna av ruffen. Problemet löstes sig när man satte ut
får och kor som betade i ruffarna, och samtidigt slapp
man klippa gräset där djuren betar. Djuren bidrar
dessutom till ett alldeles extra upplevelsevärde på
golfbanan. På senhösten slaktas några av djuren och
levererar på så vis närproducerat kött till restaurangen.

Öppen sandmark är en bristvara i dagens odlingslandskap,
men en förutsättning för många ovanliga bin som bygger sina
bon i marken. I ruffen på Kristianstad GK finns det plats att
hjälpa bina på traven.

En av tio nya dammar på Hässelby Golf som utmanar golfare
och ökar den biologiska mångfalden.

Uroxar på Smörum Golfcenter håller efter ruffar och ökar
upplevelsevärdet i landskapet.
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KULTURVÅRD – ATT BEVARA VÅR HISTORIA FÖR FRAMTIDEN

Spår efter mänsklig aktivitet berättar om hur folk levde och verkade
för länge sedan. Ibland är spåren påtagliga, som exempelvis en
restaurerad kvarn. Andra gånger är det mindre tydligt, som en
raserad gravhög från bronsåldern. Kulturspåren ger våra liv mening
och placerar oss i ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Det är dock svårt att säga om en typ av landskap är mer värt att
bevara än ett annat. Vetenskapliga studier visar att även vanliga
grönområden är värdefulla, eftersom de har positiv effekt på vår
hälsa och vardagliga trivsel.
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FORNTIDA GRAVHÖG

24 STERF MULTIFUNKTIONELLA GOLFANLÄGGNINGAR

FORNLÄMNINGAR OCH HISTORISKA
BYGGNADER – EN EXTRA KRYDDA FÖR
ANLÄGGNINGEN
Många golfanläggningar har synliggjort sina kulturminnen genom att sätta upp informationstavlor och
anlägga stigar som leder dit. I samarbete med antikvarieämbetet, museer och den lokala hembygdsföreningen
kan anläggningen få vägledning och kanske till och med
praktisk och ekonomisk hjälp för att renovera eller
tillvarata fornlämningar och markens historia.
Vid anläggning av nya banor eller ombyggnation
är det nödvändigt att ta reda på om det finns fornlämningar i området som ska bearbetas. Många av de äldsta
arkeologiska lämningarna ligger dolda i marken och de
får inte röras utan lov från myndigheterna. Det finns
flera goda exempel på golfklubbar som i ett tidigt skede
har kontaktat myndigheterna och på så vis kunnat få in
fornlämningen i design och planeringen som gett banan
ett värdefullt tillskott istället för att ställa till problem.
På multifunktionella golfanläggningarkan historiska
byggnader spela en viktig roll eftersom de kan användas
till annat än golfrelaterad verksamhet. Att bo i gamla hus
är det bästa man kan göra för att sköta och bevara husen.
Kanske man kan hyra ut dessa som målarateljé, samlings- eller utställningslokal, eller replokal för musiker?

KULTURLANDSKAPET FORMAS AV MÄNNISKAN
Mycket få golfanläggningar ligger i så kallad ”orörd”
natur. De allra flesta ligger i landskap som människor
har brukat, byggt och rört sig på under många hundra
år. På så vis har människan format och präglat kulturlandskapet. Ju närmare tätorter vi kommer desto större
blir påverkan på landskapet och det är svårt att hitta en
orörd yta.
I Norden vill man oftast att golfbanan skall smälta
in i det landskap där den byggs. Hänsyn tas till existerande topografi, vegetation, naturtyper och karaktärer
i kulturlandskapet. På så vis blir alla golfbanor unika
och anpassade till sin egen omgivning. Denna ambition
skall man behålla även när man öppnar upp för andra
aktiviteter på anläggningen. Vill man exempelvis bygga
in en ridstig eller en cykelcrossbana ska dessa fogas in i
landskapet med samma hänsyn som golfbanan.
Även om de flesta golfbanor är byggda på före detta
kultur- och jordbruksmarker har de olika förutsättningar att passa in i landskapsbilden. En bana ovanför
trädgränsen, på högfjället, påverkar givetvis mer än en
som ligger i tät granskog. En multifunktionell golfanläggning på ett nedlagt industriområde kan vara lätt
att passa in i landskapet, medan en bana på ett öppet
strandområde är känsligare och svårare. Det finns inget
facit på vad som är rätt och fel. Varje anläggning måste
utvärderas individuellt.

NÅGRA EXEMPEL
SMÖRUM GOLFCENTER är en relativt ny anläggning som invigdes 1993. På marken finns nio registrerade forntida gravhögar. 1997 skrev anläggningen ett
skötselavtal med myndigheterna för två av gravhögarna.
Gräset slås och sly förhindras så att högarna blir
bevarade som synliga historiska monument. Man har
dessutom gjort flera arkeologiska utgrävningar i
området där man hittat spår från den tidiga järnåldern
och yngre bronsåldern.
Det finns öppna diken på golfbanan som visar lantbrukets struktur för cirka 300 år sedan. Dikena är idag

Kulturhistorien står i centrum på Smörum Golfcenter.
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ett karakteristiskt inslag på banan liksom skyddade
kulturminnesmärken som sköts av banpersonalen. På
området finns gamla torvgravar som utnyttjades av
bönderna ända fram till 1950-talet, för egen uppvärmning och försäljning. Klubbhusets historia är kantad
av bränder och flera familjer som bott på gården.
Banpersonalens byggnad var tidigare ett litet mejeri.
Smörums golfcenter har lagt ned mycket kraft på att
berätta om de kulturhistoriska upplevelserna på banan.
Det historiska materialet är samlat i en omfattande
plan som utarbetades för ett par år sedan. När planen
lanserades arrangerade man ett seminarium och en
utställning i klubbhuset där ett flertal av de historiska
bilder som finns i planen visades. På banan finns informationstavlor som bland annat berättar historien om
de forntida gravhögarna. En av dessa kan beskådas från
klubbhusets restaurang.
Nes Verks Golfpark är ARENDAL & OMEGN GKs
bana. Den är anlagd på mark som disponerades av Nes
Järnverk från 1665 till och med 1959. När golfbanan
skulle byggas var det oerhört viktigt att bevara de rika
kulturmiljöerna på området. Förutom gamla byggnader, industrilokaler med maskiner finns här en dammanläggning och en romantisk park från 1800-talet som
inramas av det vackra kulturlandskapet. Kulturminnesmärkena har skyltats upp och gjorts lättillgängliga, både
för golfare och allmänheten.

På flera ställen på banan finns kulturminnen och rester
från den första järnverkstiden på 1600-talet. Kulturstigar, fiske- och badplatser är anlagda och skyltade i
samarbete med den lokala hembygdsföreningen och
järnverksmuseet. Museet anordnar även kulturhistoriska vandringar på golfbanan.
För att utvidga golfbanan från nio hål till arton,
behövde KJÖLUR GC tillgång till ett naturminneslistat
område. Enligt Islands nationella fornminnesregister
har området cirka 20 isolerade platser med arkeologiska
lämningar vilket man fick ta hänsyn till vid utformningen av den nya banan. Inga markarbeten gjordes
närmare än en tjugo meters radie från fornlämningarna.

Verksdammen på Arendal & Omegn GK.

Nes Järnverk.

Järnverkstiden gör sig påmind på Nes Verks Golfpark.
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SPAARNWOUDE GOLF
– EN MULTIFUNKTIONELL FÖREBILD

Vem kunde 1977 tro att en liten, nyanlagd 9-håls
pay- and playbana skulle växa och bli en av Europas
största golfanläggningar med 66 golfhål och massor
av andra faciliteter? Faktum är att Spaarnwoude Golf
förvandlade hela golfbranschen i Holland.
För inte allt för länge sedan fanns det mestadels
privata golfklubbar i landet, nu har golfen i Holland
öppnats upp för en mycket bredare publik genom
flera prisvärda och publika golfanläggningar.
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Spaarnwoude är ett utmärkt exempel på hur ett
markområde kan användas för en mängd olika
aktiviteter vid sidan om golf. Golfanläggningen
är ett av de största friluftsområdena i Nederländerna.
Här kan besökare även promenera, jogga, rida, cykla,
paddla, segla, roa sig i lekparkerna och till och med åka
skidor på ett 30 meter högt konstgjort berg, konstruerat
av två miljoner kubikmeter jord och fyllnadsmassor.
Golfanläggningen har utvecklats kontinuerligt med
intentionen att göra den trygg och tillgänglig för så
många människor som möjligt. Bland annat har ett
nätverk av stigar anlagts genom golfbanorna. Man
har skapat tydliga siktlinjer för att icke-golfare skall få
de finaste vyerna samtidigt som man ökar säkerheten
genom att göra människor väl synliga på ställen där
olyckor annars lätt skulle kunna inträffa.
Närheten till Amsterdam och till motorvägarna
ledde till omedelbar succé när Spaarnwoude öppnade.
Besökarna körde gladeligen 90 minuter för att komma
dit och köa på första tee. Med den efterfrågan på golf
som skapades var det helt naturligt att bygga ut anläggningen. Ett ”Golfhus” byggdes med bland annat en
restaurang som höll öppet veckans alla dagar.

Spaarnwoude Golf

De flesta friluftsområdena i Holland har bara en liten
kiosk som är öppen på söndagar. Det här var något
helt nytt och det blev en dundersuccé. Ordet klubbhus
visade sig ge dåliga vibrationer för många icke-golfare.
Genom att kalla det golfhus välkomnade man alla som
ville komma in. På sommaren jobbar banpersonalen
med golfbanans fairways och greener, på vintern sköter
man skog och andra arealer. Denna fördelning har gjort

att de många naturområdena på markerna att utvecklas
på ett positivt sätt över åren.
För att lyckas med ett multifunktionellt projekt som
detta är det viktigt att involvera människor med rätt
kompetens. Man måste planera väl och man behöver
lite mer mark än om man bara ska bygga en traditionell
golfbana, för att göra plats för en optimal mix av andra
aktiviteter.
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TIPS FÖR MÖJLIGA AKTIVITETER PÅ EN GOLFANLÄGGNING
Arboretum (trädsamling)
Biodling
Boule
Bowling
Bridge
Bågskytte
Drakflygning
Filmkväll med tilltugg
Fotbollsgolf
Freesbee- golf
Frågesportskvällar
Fågelskådning
Föredrag om arkeologiska fynd
GPS-navigeringslopp
Guidade naturvandringar
Gympa

Hembygdsföreningen berättar om
kulturhistorien på marken
Inomhus golfträning – med mjuka bollar,
puttningstävling m m
Kolonilotter
Kurser i zumba, salsa, och andra danser
Lydnadskurser eller agility för hundar
Längdskidåkningstävling
Löpning
Matlag – som träffas för att laga veckans mat
Matlagningskurs
Minigolf
Modellbåtssegling på dammarna
Modellflygning
Modevisning
Orientering (spring, gå och gör en tipstävling samtidigt)

Promenader runt golfbanan
Pulka- och kälkbackar
Regelkurser för golfare
Ridning
Seminariekvällar
Skidspår
Stavgång
Styrketräning
Svamputflykt
Terrängritter/fälttävlan till häst
Träff för frimärkssamlare
Utställningar av olika slag
Vinprovning
Yoga
Egna idéer!
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KONTAKTUPPGIFTER OCH
REFERENSER
TA GÄRNA KONTAKT OCH SÖK SAMARBETE
MED GOLFANLÄGGNINGAR I DITT OMRÅDE.
PÅ DE NORDISKA GOLFFÖRBUNDENS HEMSIDOR
HITTAR DU KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA
GOLFANLÄGGNINGAR.
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marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
Bette Malmros, Regionplanekontoret, Stockholms läns
landsting,
Bette.Malmros@regionplanekontoret.sll.se
Carina Wettemark, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike,
Kristianstads kommun,
Carina.Wettemark@kristianstad.se
Maria Strandberg, STERF,
maria.strandberg@golf.se
Karin Schmidt, STERF
karin_dagmar@hotmail.com
FINLAND
Kristiina Laukkanen, Finsk Golfunion,
kristiina.laukkanen@golf.fi
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GOLFANLÄGGNINGAR
ARENDAL & OMEGN GOLFKLUBB,
NES, TVEDESTRAND KOMMUN, NORGE.
Nes Verk Golfpark, 18 hål samt 9-håls korthålsbana
(pay and play). Området är på cirka 750 hektar.
www.arendalgk.no
HÄSSELBY GOLF, HÄSSELBY,
STOCKHOLM, SVERIGE
9-håls golfbana, Övningsanläggning samt stor,
vinteröppen drivingrange. Cirka 16 hektar.
www.hasselbygolf.se
KJÖLUR GOLF CLUB,
MOSFELLSBÆR KOMMUN, ISLAND.
18 håls bana, som disponerar 67 hektar på
Blikastadaneshalvön.
www.gkj.is
KRISTANSTADS GK, ÅHUS, SVERIGE.
Två 18-hålsbanor som sträcker sig över totalt 120 hektar.
www.kristianstadsgk.com
KÖPENHAMNS GK, JÄGERBORGS DJURPARK,
Kgs Lyngby /Köpenhamn, Danmark.
Golfbanan har 18 hål. Disponerar 27 hektar.
Skandinaviens äldsta golfklubb, grundad 1898.
www.kgkgolf.dk
OPPEGÅRD GK, OPPEGÅRDS KOMMUN, NORGE.
Banan har 18 hål, övningsområde och drivingrange
med en total areal på cirka 260 hektar.
www.oppegardgk.no

SMÖRUM GOLFCENTER,
SMÖRUM/KÖPENHAMN, DANMARK.
Golfanläggningen har 36 hål på en areal om 217 hektar.
Marken arrenderas av kommunen.
www.smorumgolfcenter.dk
GOLFBAAN SPAARNWOUDE, VELSEN-ZUID, HOLLAND.
En stor golf- och friluftsanläggning med totalt 66 golfhål, fördelade på cirka 130 hektar.
http://www.golfbaanspaarnwoude.nl
NORDISKA GOLFFÖRBUND
Dansk Golf Union, www.danskgolfunion.dk
Finsk Golf Union, www.golf.fi
Golfsamband Islands, www.golf.is
Norges Golfforbund, www.golfforbundet.no
Svenska Golfförbundet, www.golf.se/SGF
STERF-PROJEKT
Information från följande projekt har använts i guiden.
Läs mer om projekten på sterf.golf.se
The role of golf course management in the support of
wetland-associated organisms in greater metropolitan
Stockholm. Johan Colding, Beijer Institute of Ecological
Economics, Royal Swedish Academy of Science (2006-2008)
The influence of golf on nature and environment – analyses and evaluation of the environmental performance in
Scandinavia. Bente Mortensen, GreenProject (2006-2008)
Environmental Management Systems for Golf Facilities: a
Case Study in the Stockholm and Uppsala Golf Districts.
Mårten Wallberg, Swedish Society for Nature Conservation
Stockholm branch (2007-2009)

Multifunctional golf course with unique natural and cultural
values. Carina Wettemark, Biosfärkontoret Kristianstads
Vattenrike (2009-2010)
Preservation of cultural landscapes and cultural heritage
elements on golf courses. Ole Römer Sandberg, Norwegian
University of Life Sciences (2009-2012)
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