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I detta program beskriver vi nuläget och presenterar 
behovet av forskning, utveckling och kommunikation 
för att golfanläggningar ska kunna utvecklas till att bli 
mer mångfunktionella. Med programmet vill vi också 
visa golfsektorns potential att bidra till att viktiga 
internationella och nationella miljökvalitetsmål uppnås, 
till exempel som aktör i samarbetet kring grön infra-
struktur, och till att förbättra människors hälsa och 
livskvalitet. Mångfunktionella golfanläggningar kan 
också bidra till implementeringen av den Europeiska 
landskapskonventionen. Vi vill även lyfta fram att ett 
multifunktionellt synsätt skulle kunna vara lönsamt för 
den enskilda golfanläggningen.

Multifunktionella golfanläggningar är idag en out-
nyttjad resurs. Om golfanläggningar kan utnyttjas 
mer mångfunktionellt kan en rad viktiga tjänster som 
samhället efterfrågar skapas. Utöver att erbjuda en 
högkvalitativ arena för golf  skulle dessa anläggningar 
exempelvis även kunna bidra till att utveckla biologisk 
mångfald, bevara natur- och kulturmiljöer samt bidra 
med rekreationsytor som är öppna för allmänhet och 
friluftsliv.

Många golfanläggningar har idag ekonomiska problem 
och försöker hitta nya vägar för att kunna upprätthålla 
och utveckla sin verksamhet. Multifunktionalitet kan 
ge möjlighet till alternativa intäkter, förankring i sam-
hället genom arbete med miljö och hållbar utveckling, 
förbättrat samarbete och i många fall delade kostnader 
med myndigheter, miljö- och friluftsorganisationer och 
andra idrottsförbund, samt en bättre uppskattning hos 
allmänheten och större politiskt stöd. 

Syftet med FoU-programmet är att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av fler multifunktionella golfan-
läggningar. För att göra detta krävs ökad kompetens på 
alla nivåer inom golfsektorn samt hos övriga intressen-
ter i samhället med intresse för mark som används för 
golfbanor. Följande frågeställningar måste besvaras: 

• Hur kan golfanläggningar bidra till produktion 
av biologisk mångfald, bevarande av natur- och 
kulturmiljöer samt att behålla och utveckla ekosys-
temtjänster i storstadsnära miljöer och det brukade 
landskapet,  

• Hur kan samhällsnyttan av golfanläggningar ökas, 
genom att vi skapar ökad tillgänglighet och delak-
tighet och därmed förutsättningar för god livskva-
litet samt bättre psykisk och fysisk hälsa för fler 
grupper i samhället t ex genom att bidra till bre-
dare rörligt friluftsliv, naturupplevelse och bättre 
klimatanpassning i vardagslandskapet, 

• Hur kan affärsnyttan av multifunktionella aktivi-
teter identifieras och utvecklas för olika typer av 
anläggningar. 

STERF har identifierat fyra centrala forsknings- och 
utvecklingsområden för att besvara frågeställningarna 
ovan:
1. Vardagslandskap och närnatur 
2. Natur och kultur
3. Dialog och samarbete 
4. Affärsfrämjande åtgärder

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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Tidigare nordiskt arbete

Konceptet multifunktionella golfanläggningar  
skapades genom pilotprojekt ”Multifunktionella  
golfanläggningar en outnyttjad resurs” som STERF,  
( Scandinavian Turfgrass and Environment Research 
Foundation) genomförde med stöd från Nordiska 
ministerrådet under 2010 och 2011 (Strandberg m fl 
2011). I projektet har vi identifierat och beskrivet ex-
empel på multifunktionella aktiviteter på sju nordiska 
och en holländsk golfanläggning. Exemplen visar att 
det på en mångfunktionell golfanläggning kan finnas 
möjlighet att utveckla en rad tjänster som samhäl-
let efterfrågar till exempel att utveckla den biologiska 
mångfalden, bevara natur- och kulturvärden och göra 
dem tillgängliga för allmänheten samt skapa områden 
för rekreation och friluftsliv för fler grupper än golf-
spelare. Studien visar också att samarbete är en mycket 
viktig faktor för att realisera multifunktion.  Ytterligare 
exempel visar att ett multifunktionellt arbetssätt  kan 
vara lönsamt för golfanläggningen samt öka förankring 
och nyttan i samhället genom arbete med miljö och 
hållbar utveckling. (Colding 2009a; 2009b; Werners-
son, L. 2009; Sörensson 2010; Strandberg m fl 2011; 
Caspersen 2014; Skarin 2015; Dahl-Jensen 2016). 
 
Hypotes

Baserat på erfarenheter från genomförda projekt och 
samarbete med olika aktörer i samhället är STERF:s 
hypotes:

•	 att multifunktionella golfanläggningar kan bidra till 
att öka golfens samhällsnytta genom att  verksam-
heten ses från ett helhetsperspektiv där ett effektivt 
utnyttjande av grönytor och allmänhetens intresse 
av natur och rekreation är centrala. Utöver att 
erbjuda en högkvalitativ arena för golf, kan dessa 
anläggningar bidra till att viktiga internationella 

MULTIFUNKTIONELLA GOLFANLÄGGNINGAR

och nationella miljökvalitetsmål uppnås och till att 
förbättra människors hälsa och livskvalitet. Detta 
har särskilt stor potential i storstadsnära miljöer 
och i det brukade landskapet där ett stort antal 
golfanläggningar finns och där konkurrensen om 
mark är stor. 

•	 att golfanläggningar kan vara en viktig aktör i sam-
arbetet kring grön infrastruktur samt konkret bidra 
till att implementera den Europeiska landskaps-
konventionen. Multifunktionella golfanläggningar 
kan bidra till att skydda, bevara, restaurera och 
återskapa viktiga livsmiljöer, ekosystemfunktioner 
och naturliga processer. I och kring storstadsre-
gionerna är den mark som är tillgänglig för all-
mänheten begränsad. Golfbanorna kan här få stor 
betydelse för mångsidig användning och lättillgäng-
liga rekreationsområden för många människor. 
Anläggningarna kan bli en potentiell mötesplats 
för friluftsliv, natur och idrott som på ett aktivt 
och effektivt sätt kan stödja demokrati och integra-
tion. Genom att utveckla mallar och metoder för 
hur detta kan ske, kan anläggningarna bli praktiskt 
användbara förebilder och goda exempel på sam-
arbete kring landskapsfrågor samt på samverkan 
för att skapa en bredare förståelse av ekologiska 
sammanhang, 
 

•	 att	ett multifunktionellt synsätt kan vara lönsamt 
för golfanläggningen. Det kan ge möjlighet till 
alternativa intäkter, förankring i samhället genom 
arbete med miljö och hållbar utveckling, förbätt-
rat samarbete och i många fall delade kostnader 
med myndigheter, miljö- och friluftsorganisationer 
och andra idrottsförbund, samt en bättre allmän 
opinion och större politiskt stöd. En effektivare 
markanvändning genom multifunktion kan också 
vara en förutsättning för att få behålla arrenden 
och säkra markanvändningen för golf.
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Golf  är en arealkrävande idrott som i Norden som tar 
mer än 70 000 ha i anspråk. De nordiska golfförbun-
den har ca en miljon medlemmar, som spelar golf  på 
drygt 1100 golfanläggningar. Motsvarande siffror för 
Europa är ca 6 800 golfanläggningar och ca 6 miljoner 
registrerade golfspelare. En golfanläggning med 18 
golfhål upptar i genomsnitt 65 - 70 ha, varav ca 20 ha 
är intensivt skötta och utnyttjade spelytor såsom tees, 
fairways och greener. Resterande ytor, 40–70 procent, 
är extensivt skötta naturområden. 

Nordisk golf  står inför flera stora miljö- och samhälls-
utmaningar. Exempel på detta är; klimatförändringar, 
nya lagar och restriktioner, begränsad tillgång på natur-
resurser, konkurrens om mark samt svagt intresse och 
stöd från myndigheter, politiker och samhället i stort. 
För att möta dessa utmaningar behövs ny kunskap 
inom flera områden samt ett strukturerat och effektivt 
arbete med miljö och hållbar utveckling. För att ga-
rantera nödvändig ny kunskap investerar golfsektorn 
i forskning och utveckling  genom STERF,  som är de 
nordiska golfförbundens gemensamma forsknings-
stiftelse. Information om STERF, vårt fullständiga 
forskningsprogram samt information om STERF:s ca 
20 pågående forskningsprojekt finns att läsa på www.
sterf.org 

Sedan 2006 har antalet registrerade golfspelare kon-
tinuerligt minskat för att nu stabiliserats på en lägre 
nivå. Många golfanläggningar har därför ekonomiska 
problem och försöker hitta nya vägar för att kunna 
upprätthålla och utveckla sin verksamhet. Cirka 40-70 
procent av golfanläggningens arealer utgörs av om-
råden som inte direkt är avsedda för golfspel. Många 
golfanläggningar har ett klubbhus med goda faciliteter 
som inte utnyttjas optimalt. Om delar av banan samt 
klubbhuset kan användas för andra aktiviteter än golf  
kan golfklubben attrahera en bredare målgrupp och 
anläggningen kan utnyttjas effektivare, vilket kan skapa 
alternativa intäkter eller delade kostnader. 

Det finns indikationer på en stor oanvänd potential för 
flerbruk av golfanläggningar, både på spelytor och på 
övriga ytor samt av klubbhusen (Strandberg m fl 2011; 
Thulin 2011; Caspersen 2014; Eriksson m fl 2015). För 
att utnyttja detta och stimulera till att golfbanan blir en 
multifunktionell plats som gagnar lokalsamhället och 
den tätortsnära naturen vill STERF genom ökad forsk-
ning och utveckling ta ansvarar för:

• att golfanläggningar får tillgång till information 
och verktyg för att identifiera och utveckla multi-
funktionella värden och aktiviteter, 

• att identifiera och utveckla affärsnyttan av multi-
funktionella aktiviteter både på kort och lång sikt, 

• att skapa diskussionsunderlag och informationsma-
terial som golfanläggningarna kan använda i dialog 
och samarbete med lokala och regionala myndighe-
ter och organisationer,  

• att skapa regler och rekommendationer för hur 
golfbanor ska anläggas eller anpassas för att passa 
ett säkrare och bredare rörligt friluftsliv på anlägg-
ningen  

• att kartlägga vilka sociala och organisatoriska för-
utsättningar som finns på golfanläggningen som 
främjar biologisk mångfald, livskvalitet, sociala 
möten, näringsliv samt att andra aktiviteter och 
upplevelser än golfspel kan utvecklas 

• att kartlägga hur samplanering (mellan länsstyrelse, 
kommun, markägare, föreningsliv, näringsliv och 
golf  anläggningen) av tätortsnära miljöer och gol-
fanläggningar kan utvecklas, så att biologiska och 
sociala värden ökar.

GOLFENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
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Miljökvalitetsmål och grön infrastruktur 

EU antog 2011 en strategi för biologisk mångfald 
fram till 2020. Ett av de sex målen är att bevara och 
förbättra ekosystemen och ekosystemtjänsterna genom 
att införa en grön infrastruktur. För medlemsstaternas 
del innebär det att myndigheter och aktörer, till exem-
pel golfanläggningar, ska optimera och effektivisera 
sina insatser för att ekologiska samband och väsentliga 
ekosystemtjänster bevaras och förstärks. Konceptet 
grön infrastruktur kan i många avseenden integrerats i 
nationella miljömålsarbeten. 

I Nordiska ministerrådets (NMR) miljöhandlings-
program finns två teman som tydligt kan relateras till 
golfanläggningar. Dessa är (1) Biologisk mångfald och 
ekosystem samt (2) Friluftsliv, landskap och kultur-
miljö (Nordiska Ministerrådet 2012)

1. Biologisk mångfald och ekosystem
Minskning av den biologiska mångfalden är ett av våra 
största och påtagliga miljöproblem. Art- och bestånds-
bildning är en långsam process och idag försvinner 
arter i långt större omfattning än vad som är naturligt. 
Biologisk mångfald är en viktig förutsättning för att 
upprätthålla ekosystemens funktion och produktivitet. 
Detta kan göras genom ekosystembaserad förvaltning 
som ska säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald.  Förvaltningen är kunskapsbaserad 
och tar hänsyn till människors nyttjande och påverkan 
på ekosystemen (European Union 2011; Nordiska 
Ministerrådet 2012). I handlingsplanen för att bygga 
en funktionell grön infrastruktur (Naturvårdsver-
ket 2017) finns flera områden där multifunktionella 
golfanläggningar skulle kunna bli viktiga aktörer och 
bidrag till att skapa och bibehålla en grön infrastruk-
tur i storstadsnära miljöer och det brukade landskapet 
till exempel genom att skydda, bevara, restaurera och 
återskapa livsmiljöer, ekosystemfunktioner och natur-
liga processer.

Exempel på konkreta miljökvalitetsmål (Regerings-
kansliet 2011) som kan gynnas av utveckling av multi-
funktionella golfanläggningar är:
• Ett rikt växt- och djurliv
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande sjöar och vattendrag

2. Friluftsliv, landskap och kulturmiljö
Det är viktigt att natur- och kulturvärden tas till vara 
och utvecklas samt att friluftslivet är en integrerad del 
av samhällsutvecklingen.  Tillgång till naturområden, 
kulturmiljöer och tätortsnära friluftsliv är viktigt för 
människors välbefinnande och hälsa (Kaplan  et al 
1998;  Lisberg-Jensen 2008). Förutom god livskvalitet 
och bättre hälsa medför friluftslivet ökad miljömedve-
tenhet och förståelse för betydelsen av en hållbar för-
valtning av natur- och kulturresurserna. Det är viktigt 
att nå ut till allmänheten med dessa värden (Nordiska 
Ministerrådet 2012).

Exempel på konkreta miljökvalitetsmål samt mål om 
god livskvalitet och bättre hälsa (Regeringskansliet 
2011) som kan gynnas av utveckling av multifunktio-
nella golfanläggningar är: 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande sjöar och vattendrag 
• Frisk luft

Den Europeiska landskapskonventionen 

Den Europeiska landskapskonventionen är den första 
internationella överenskommelse som särskilt lyfter 
fram landskapet som en resurs för mångsidig använd-
ning och som viktig förutsättning för hållbar utveck-
ling. Landskapsförändringar ska kunna ske på ett sätt 
som stärker och utvecklar landskapets mångfald och 
kvaliteter. Landskapskonventionen betonar också att 
landskapet är viktigt för människors välbefinnande 
samt känsla för och tillhörighet till en plats. Skötsel, 

SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER OCH ANSVAR
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förvaltning och framför allt planering av landskapet är 
något positivt som bör engagera lokalt boende och an-
dra med anknytning till området (Sarlöv Herlin 2012). 

Den Europeiska landskapskonventionen ger oss 
en gemensam ram för arbetet med utvecklingen av 
landskapet. I den understryker man att landskapet 
är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. 
Och att arbetet med att skydda, planlägga och förvalta 
landskapet medför både ansvar och rättigheter för alla. 
Utvecklingen av multifunktionella golfanläggningar 
kan omfatta etablering eller förändring av faciliteter 
och funktioner, med strävan att bidra till samhället 
med många olika värden såsom kulturella, ekologiska, 
estetiska, sociala och ekonomiska (Europeiska land-
skapskonventionen 2012). 

Möjligheter och ansvar

Det är viktigt att samhällets olika intressenter, som 
kommuner, statliga myndigheter, föreningsliv, mark-
ägare, boende, näringsliv med flera blir uppmärk-
samma på golfsektorns potential som en viktig aktör 
i samarbetet kring grön infrastruktur, inklusive miljö-
målsarbete,  samt  implementeringen av den Europe-
iska landskapskonventionen. Därför är det angeläget 
att ny kunskap utvecklas och goda exempel dokumen-
teras när det gäller multifunktionella golfanläggningar 
och att detta kommuniceras till samhällets intressenter.  
Det är också viktigt att FoU-verksamhet med koppling 
till multifunktionella golfanläggningar får utrymme 
och prioriteras av nationella och internationella myn-
digheter, med tillexempel ansvar för människors hälsa 
och livskvalitet, grön infrastruktur, miljökvalitetsmål 
och implementering av den Europeiska landskapskon-
ventionen, samt av andra intressenter i samhället. 

Golfanläggningars sociala betydelse som en mötesplats 
för friluftsliv, natur, kultur och idrott samt bidrag till 
god hälsa och rikare livsmiljö för många olika intres-
senter bör tas tillvara och utvecklas. Ambitionen bör 
också vara att bevara och positivt utveckla miljön på 
och omkring anläggningar. Det viktigt att detta sker på 
ett sätt så att det dels stärker de lokala förutsättningar-
na och dels bidrar positivt till de övergripande regio-
nala och lokala strategier inom miljö, natur och fritid. 
Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndighe-
ter, organisationer, företag och enskilda för att golfan-

läggningens och det omgivande landskapets mångfald 
av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.

Genom utveckling av kompetens, baserad på forskning 
och utveckling, inom multifunktion kan STERF till-
sammans med golfsektorn och samhällets intressenter:

• Bidra till att golfanläggningar blir en viktig aktör 
i samarbetet kring grön infrastruktur samt ett nav 
och en motor i implementeringen av den Europe-
iska landskapskonventionen. 

• Bidra till utveckling av biologisk mångfald på och 
omkring anläggningarna och till  klimatanpass-
ning samt till att värdet av ekologiska samband och 
väsentliga ekosystemtjänster bevaras och förstärks.  
Exempel på detta är samarbete om skyddsåtgärder 
för att rädda arter och ekosystem som är hotade, 
att göra golfanläggningar till en del i ett nätverk 
av ekologiska spridningskorridorer och bidra till 
en funktionell grön infrastruktur samt att bidra till 
uppsamling och rening av dagvatten från omgiv-
ningen.  

• Ta ansvar för att utvalda landskap med multifunk-
tionella anläggningar beskrivs som goda exempel 
på ett gemensamt ansvar samt ett gott och effek-
tivt samarbete mellan många aktörer i samhället, 
till exempel myndigheter, institutioner, organisa-
tioner och privatpersoner, och där alla parter har 
något att vinna. 

• Ta ansvar för att öka kunskapen om och ta fram 
verktyg för att synliggöra landskapets och kultur-
arvets betydelse för en god livskvalitet, stimulera 
till miljövänligt friluftsliv för nya och gamla bru-
kargrupper, skapa mötesplats för integration samt 
synliggöra och dokumentera kopplingen mellan 
friluftsliv och hälsa.   

• Öka lokalkännedom och ansvarstagande för natur, 
miljö och friluftsliv och därigenom skapa nya so-
ciala mötesplatser. 

• Skapa internationellt samarbete för att implemen-
tera och sprida konceptet multifunktionella golfan-
läggningar som en möjlig utveckling av landskapet.



FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN

I detta program beskriver vi fyra centrala forsknings- 
och utvecklingsområden som är nödvändiga för att 
öka kompetensen inom mångfunktionell användning 
av golfanläggningar. Dessa områden är;  

1. Vardagslandskap och närnatur, 
2. Natur och kultur, 
3. Dialog och samarbete, 
4. Affärsfrämjande åtgärder.  

Inom varje forsknings- och utvecklingsområde beskri-
ver vi prioriterade projektområden där ny forskning 
och utveckling behövs. 

Inom de fyra forskningsområdena förväntas det att 
man använder och anpassar redan befintliga och välde-
finierade metoder och modeller som kan vara relevanta 
för användning och tillämpning på golfanläggningar.  
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Tillgången till grönområden där man kan motionera 
och  få avkoppling från störande och stressande var-
dagsmiljöer har stor betydelse för människors fysiska 
hälsa och psykiska välbefinnande.  Grönområden för 
sport och motion är också effektiva medel i kampen 
mot övervikt och den ohälsa som en alltmer stillasit-
tande livsstil medför.  De positiva hälsoeffekter och 
minskade risker för en rad sjukdomar som aktiviteter i 
grönområden kan bidra till, ger samhällsvinster i form 
av lägre sjukvårdskostnader. (Ottosson 1998). Närna-
tur av god kvalitet kan även fungera som en tillväxt-
faktor för omgivningen, genom att stimulera huspriser 
och lokalt näringsliv (Ståhle 2012).
 
Det vardagsnära landskapet, med sina positiva hälsoef-
fekter, tillmäts idag allt större betydelse.  (Laukkanen 
2010). Ett landskap som görs tillgängligt med genom-
tänkta kommunikationsmöjligheter känns ofta tryggt. 
Detta blir ett slags ”nature light” som för många 
människor är en enkel och viktig första kontakt med 
naturen. Vilket kan jämföras med till exempel fjäll- och 
skogsvandringar och andra mer geografiskt svåråtkom-
liga och dyrbara aktiviteter. Nya livsstilar och värde-
ringar bland den yngre generationen påverkar golf- 
och naturintresset. Så kallad Geo-caching med GPS är 
ett exempel på en IT-relaterad aktivitet som tar mark i 
anspråk och som lockar unga människor.
 
Upplevelsen av växt- och djurliv är värdefullt för rekre-
ation och människors kunskaper om och förståelse för 
natur och miljö (Nordiska Ministerrådet 2012). Tren-
der pekar på ett större intresse, inte minst bland många 
unga, för en hållbar livsstil och närproducerad mat, till 
exempel genom stadsodling (Sarlöv Herlin 2012). 
STERF vill bidra till att fler golfanläggningar utformas 
till stärkande offentlig miljöer som allmänheten kan 
besöka för att få en återhämtningspaus i sin stressiga 
vardag och uppleva ett rikt växt- och djurliv. För att 
uppnå detta behövs metoder och modeller baserade på 
forskning och utveckling samt dokumentation av goda 
exempel inom följande projektområden:

1. Vardagslandskap och närnatur

1:1  Golfbanans bidrag till rekreation 
 och friluftsliv

STERF vill skapa möjligheter för att golfbanor i högre 
grad ska kunna bidra till gröna miljöer för rekreation 
och friluftsliv.

För att göra detta behövs ny kunskap inom följande 
områden:

•	 Tillgång	och	utformning: Möjligheten att höja 
livskvalitet och hälsa genom att öka nyttjandet av 
gröna miljöer beror på anläggningarnas tillgänglig-
het och utformning.  Hur kan en mångfunktionell 
golfbana göras tillgänglig och utformas så att 
hälsoaspekter, på ett säkert sätt, kan tillgodoses för 
olika grupper samtidigt, till exempel golfspelare, 
äldre och motionärer.  

•	 Brukargruppers	anspråk:	Olika åldersgrupper, 
samhälls- och intressegrupper kan ha olika anspråk 
på områdens utformning för olika rörelseaktivi-
teter.  Ett exempel att studera och utveckla är hur 
en multifunktionell golfanläggning kan erbjuda 
olika system för stigar som hälsostigar, naturstigar, 
skolstigar, handikappanpassade stigarför att under-
lätta för olika grupper att använda området efter 
sina förutsättningar. 

•	 Anpassning	i	tiden: Alla aktiviteter på en mång-
funktionell golfbana kan kanske inte ske inte 
samtidigt. De kan vara årstidsrelaterade eller ske på 
olika tider under dygnet. Viktigt att studera är hur 
olika aktiviteter på golfanläggningen kan tidsanpas-
sas.
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1:2  Golfbanan som pedagogiskt  
 redskap – integration  

STERF vill bidra till att golfanläggningar ska kunna 
utvecklas till landskapspedagogiska	centra, liknande 
till exempel City farms i Storbritannien eller First 
Green Project på golfanläggningar i USA, för lärande 
om till exempel stadsodling, hållbarhet, natur och 
kultur. Dessa kan också tänkas fungera som mötesplats 
med såväl natur som mellan människor och på ett på-
tagligt sätt främja integration. För att göra detta krävs 
ny kunskap inom följande områden: 

•	 Utbildningsplatsen: En möjlig utveckling är 
att klubbhusfunktionen skulle kunna användas 
för samverkan med övriga samhällsintressenter 
och som centrum för kreativitet och lärande. Då 
behövs kunskap om hur anläggningen som hel-
het kan utformas som en utbildningsplats för till 
exempel naturskolor, kurser om kultur och hållbar 
utveckling samt hur de kan göras attraktiva för 
allmänheten.  

•	 ”Nature	light”: En annan möjlighet är att erbjuda 
”nature light”. Golfbanor skulle kunna fungerar 
som en inkörsport för de som vill närma sig na-

turen. Då behövs kunskap om och inventering av 
vilka områden på anläggningen som kan anpassas 
och användas för att tillhandahålla en enkel och 
viktig första kontakt med naturen.  

•	 Pedagogiska	redskap: Delar av golfbanan skulle 
kunna användas som pedagogiska redskap när det 
gäller lärande om natur och kultur. För att göra 
detta behövs utveckling och anpassning av utom-
huspedagogik som fungerar på golfanläggningar 
samt utveckling modeller för samverkan mellan 
golfanläggning och skola. 
 

1:3  Golfbanans bidrag till vardags- 
 landskapet  

STERF vill bidra till att golfanläggningar kan användas 
på ett mer mångsidigt sätt för närboende. För att göra 
detta behövs kunskap inom följande områden:

•	 Närboende: Det behövs ökad kunskap om hur 
golfbanor kan användas för ett mer mångsidigt 
utnyttjande av marken för närboende. Är det till 
exempel möjligt att anlägga koloniträdgårdar, lek-
platser, barnvagnskaféer, hundrastgårdar, ridskolor 
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eller utomhusgym på och i anslutning till golfan-
läggningar? 

•	 Helhetssyn: Många golfbanor har redan idag res-
tauranger kopplade till sig. Genom ökad kunskap 
om hur kopplingen mellan mat, mark och landskap 
på olika sätt kan tydliggöras kan dessa användas 
för att lyfta fram en helhetssyn.    

•	 Ny	närnatur:	Det behövs kunskap om och 
utveckling av hur etablering av enkla golfanlägg-
ningar kan bidra till god närnatur i samband med 
omvandling av till exempel tidigare industriområ-
den till grön- och friluftsområden. 

•	 Tillgänglighet: I städer och tätorter omgivna av 
jordbruksmark finns ofta en brist på allemansrätts-
lig mark nära bostadsområden. I vissa områden 
har denna brist åtgärdats genom utvecklande av 
tillgängliga gångstråk, så kallade” beträdor”, på 
jordbruksmark. Sådana gångstråk kan utvecklas 
dels med tanke på naturupplevelser, dels för att 
förmedla kulturarv. Det behövs goda exempel och 
kunskap om hur liknande gångstråk kan utvecklas 
på golfanläggningar.
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Många golfbanor är anlagda i ett gammalt kultur-
landskap. En varierad naturmiljö med kulturhistorien 
närvarande, är en uppskattad miljö för såväl söndags-
flanerare, skolbarn, orienterare som golfare.  Länken 
mellan historia och nutid är viktig dels för förståelsen 
och intresset för landskapet, men också för att kunna 
bevara vår historia för framtiden (Strandberg m fl 
2011; Vattenriket 2012; Caspersen 2014). 
 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem 
som på något sätt gynnar människan, det vill säga upp-
rätthåller eller förbättrar människans välmående. Det 
är tjänster vi får ”gratis” av naturen som till exempel 
klimatanpassning, pollinerande insekter, vattenrening 
via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbe-
kämpare och att bördig jord bildas. Ekosystemtjäns-
terna kan delas in i fyra olika kategorier: försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande tjänster. I kon-
ventionen om Biologisk mångfald (CBD) ingår Grön 
infrastruktur som ett av de sex målen för strategin. 
Grön infrastruktur är en viktig del i arbetet för biolo-
gisk mångfald och ekosystemtjänster. Grön infrastruk-
tur innehåller ett ekologiskt funktionellt nätverk av 
livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda 
miljöer, till exempel golfbanor. Dessa ska utformas, 

brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mång-
fald bevaras och viktiga ekosystemtjänster gynnas i 
hela landskapet. Detta delmål fokuserar på att behålla 
och utveckla ekosystemtjänster och restaurera degrade-
rade ekosystem genom att integrera grön infrastruktur 
i den fysiska planeringen. 
 
STERF vill bidra till att fler golfanläggningar blir 
viktiga aktörer i arbetet med grön infrastruktur. Detta 
innebär att anläggningarna anläggs, sköts och nyttjas 
så att biologisk mångfald, livsmiljöer, ekosystemfunk-
tioner och naturliga processer kan skyddas, bevaras, 
restaureras och återskapas. För att göra detta behövs 
råd och rekommendationer baserade på forskning och 
utveckling inom följande projektområden: 

2:1  Ekosystemtjänster och  
 grön  infrastruktur 

På många golfanläggningar finns områden och struk-
turer som skulle kunna utvecklas till att ha en särskild 
betydelse för viktiga ekosystemtjänster. STERF vill 
bidra till att golfanläggningar ska utvecklas till en re-

2. Natur och kultur
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surs för ekosystemtjänster. För att göra detta krävs ny 
kunskap inom följande områden: 

•	 Ekosystemtjänster: Det behövs dokumentation 
av befintliga ekosystemtjänster på golfanläggningar 
samt kunskap om hur dessa kan utvecklas ytterli-
gare. 

•	 Grön	infrastruktur: Golfanläggningar skulle 
kunna spela en viktig roll för att knyta ihop viktiga 
strukturer och ekosystemtjänster i landskapet. Det 
behövs ny kunskap om hur golfanläggningarnas 
roll kan öka i arbetet med att skapa förutsättningar 
för långsiktigt bevarande och förbättrad kontakt 
mellan värdefulla områden och strukturer d v s hur 
golfanläggningar kan integreras med omgivande 
landskap. Här behöver vi skapa råd och anvis-
ningar för olika ekosystem/ naturtyper samt för 
landskapsbevarande /förvaltande.  

 
2:2  Biotoper och biologisk mångfald 

På en golfanläggning kan det finnas en mosaik av olika 
miljöer och biotoper som skapar förutsättningar för ett 
rikt växt och djurliv och ett varierat rekreationsområde. 
Här blandas ofta skogs- och vattenmiljöer, med öppna 
miljöer av ängskaraktär, bar sand och solbelysta bryn 
(Colding 2009b; Vattenriket 2012). STERF vill bidra 
till att golfanläggningar anläggs, sköts och nyttjas så att 
anläggningen blir en resurs för att behålla och utveckla 
ett rikt växt och djurliv. För att göra detta behövs ny 
kunskap, nya råd och rekommendationer inom föl-
jande områden: 

•	 Bevara	och	utveckla:	Det behövs ökad kunskap 
och dokumentation av beprövad erfarenhet om 
hur golfanläggningarna kan användas och förbätt-
ras som resurs i arbetet med biologisk mångfald. 
Råd och rekommendationer för anläggning, skötsel 
och nyttjande behöver utvecklas för naturtyper 
såsom våtmarker, dammar, ängar, skogsbryn, löv-
träd. Det behövs också metoder för att följa upp 
och utvärdera och biotopförbättrande åtgärder på 
golfanläggningar. 

•	 Ny	natur:	Det behövs metoder för att informera 
om och skapa nya biotoper på golfanläggningar.

 
 
2:3  Natur- och kulturhistoria 

STERF vill bidra till att golfanläggningar i högre grad 
ska utvecklas till arenor för att visa historiska spår i 
landskapet efter mänsklig aktivitet. Spår som berättar 
hur människor levde och verkade för länge sedan, vilka 
är viktiga för oss idag för att förstå landskapet och för 
att knyta an till vår historia.  

•	 Det	finns	behov	av	kunskap om hur golfbanan 
kan användas som arena för att utveckla samver-
kan mellan natur- och kulturhistoria och biologisk 
mångfald. Kunskap om hur kulturhistoria på gol-
fanläggningar kan användas för lokal identifiering 
och användas som ”redskap” för att skapa engage-
mang. 
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För att säkerställa en hållbar utveckling med utgångs-
punkt i miljömål samt den Europeiska landskapskon-
ventionen kan det ofta vara nödvändigt att etablera en 
förankringsfas då man bjuder in berörda parter för att 
skapa en god dialog. Här finns det behov att fokusera 
på flera grupper och till exempel involvera befintliga 
och tilltänkta användare samt de förvaltande myn-
digheterna. En bra förankringsfas kan medverka till 
att klarlägga möjliga konfliktområden mellan använ-
dargrupper och andra intressenter. För att uppnå ett 
konstruktivt förlopp bör man använda metoder som 
är genomarbetade och som kan bidra till ett positivt 
resultat (Rösjökilssamverkan 2009; Sarlöv Herlin 2012; 
Skarin 2015). 

Kommunikation är nyckeln till framgång. När arbetet 
väl är igång och ger resultat är det mycket viktigt att 
kontinuerligt sprida information om arbetet till berör-
de intressenter och i media. (Rösjökilssamverkan 2009; 
Skarin 2015)   

För att lyckas i arbetet med att skapa en multifunk-
tionell golfanläggning krävs ett gott och effektivt 
samarbete, där alla parter har något att vinna. STERF 
vill inspirera golfanläggningar att ta initiativ till lokal 
samverkan samt stödja deras dialog och samarbete 
med lokala och regionala intressenter genom forskning 
och utveckling inom följande projektområden: 
 
Att samarbeta med flera aktörer 
 
Med fokus på mångbruk av golfanläggningar vill 
STERF dokumentera och kommunicera metoder och 
referensexempel för samverkan mellan golfanlägg-

ningar, myndigheter och andra intressenter i samhället 
inom följande områden: 

•	 Dialog	och	samarbete: Det behövs goda exem-
pel på arbetsformer och metoder för att skapa 
dialog, involvera och samarbeta med flera aktörer 
och intressenter. För att säkerställa ett fruktbart 
utbyte för inblandade parter behövs goda exempel 
på hur man kan stämma av förväntningarna inför 
planering samt under processens gång. Resultaten 
och exempel ska underlätta för de nya konstel-
lationer som uppstår vid utveckling mot en ökad 
multifunktionalitet.  

•	 Konflikter	och	missförstånd: En förändring mot 
ökad multifunktionalitet på en traditionell golfan-
läggning kan skapa otrygghet och motstånd bland 
de befintliga användarna och anläggningens gran-
nar. Det behövs också goda exempel på metoder 
som kan användas för att undvika alternativt lösa 
konflikter och missförstånd.  

•	 Långsiktig	process: Om arbetet kring viktiga 
frågor såsom natur- och miljövård, exploatering, 
rekreation och friluftsliv ska bli framgångsrikt, är 
helhetssyn och långsiktighet viktigt. Det behövs 
goda exempel på hur en långsiktig process kan 
bevaras när till exempel politiska beslut förändras  
och eldsjälar lämnar projekten. 

. 

3. Dialog och Samarbete
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Många golfanläggningar är pressade på grund av de 
senaste årens ekonomiska kris. I många länder kan 
man konstatera en nedgång i antalet registrerade 
golfspelare.  Det är vanligt att golfanläggningar har ett 
ekonomiskt system som bygger på en ständigt ökad 
tillströmning av medlemmar och ett ganska statiskt 
medlemskap. Nu står man inför utmaningen att balan-
sera detta med medlemmarnas nya beteende och nya 
förutsättningar på en rörligare och mer konkurrensut-
satt marknad.  

Åtgärder som på sikt kan bidra till att behålla medlem-
mar och rekrytera nya är om golfanläggningen kan 
skapa nya erbjudanden och aktiviteter.  Detta gäller 
både erbjudanden till de som redan spelar golf  och de 
som inte gör det, t ex människor som bor i närområdet 
eller vänner till golfklubbens medlemmar.  

STERF vill bidra till att fler golfanläggningar utvecklar 
multifunktionella aktiviteter. För att göra detta behövs 
dokumenterad erfarenhet och ny kunskap inom föl-
jande projektområden: 

4:1  Värdet av multifunktionella  
 aktiviteter  

STERF vill motivera och bidra till att fler golfanlägg-
ningar utvecklar multifunktionella aktiviteter. Det kan 
vara svårt att se vilka åtgärder och aktiviteter man bör 
satsa på, hur det skall bära sig ekonomiskt, vilka förde-
lar det ger golfanläggningen och hur det rent praktiskt 
skall hanteras. Ny kunskap och goda exempel behövs 
inom följande områden: 

•	 Intäkter	och	kostnader: Det finns behov av att 
utveckla metoder för och att dokumentera exempel 
på kostnads- och intäktsanalyser i förhållande till 
multifunktionalitet. För att en golfanläggning skall 
bli inspirerad att börja arbeta med multifunktiona-
litet är det viktigt att de kan omvandla sina idéer till 
ekonomiska beräkningar. För närvarande finns det 
inga nyckeltal för värdet av att skapa multifunktio-
nalitet på golfanläggningar. Därför är det viktigt 

att utveckla en metod som kan beskriva värdet av 
medlemmar, de fördelar som skapas m m i förhål-
lande till de kostnader som uppstår i samband med 
multifunktionalitet.  

•	 Delade	kostnader: Möjligheter till extra intäkter 
och delade kostnader genom samarbete med andra 
aktörer måste identifieras och testas i praktiken.  
Det kan till exempel handla om delat nyttjande av 
klubbhus och mark, produktion av bioenergi, mat 
till restaurangen eller andra lokala krögare.  

4:2  Metoder och verktyg för  
 utvärdering  
 
Utveckling mot en ökad multifunktionalitet kan förut-
sätta investeringar och ökade omkostnader under en 
uppbyggnadsfas, men målet är bl a att förbättra anlägg-
ningens ekonomi genom att attrahera fler användare 
till anläggningen.  

•	 Utvärdering: För att kunna utvärdera mervärdet 
av de nystartade förändringarna behövs det meto-
der för utvärdering av de ekonomiska, rekreativa 
och miljömässiga effekterna 

 

4:3  Design för multifunktion 
 
Vissa multifunktionella åtgärder på en golfanläggning 
innebär förändringar i banans design och i det kringlig-
gande landskapet.  

•	 Design: Det behövs kunskap om hur man kan 
anpassa golfbanans design till multifunktionalitet 
med hänsyn till säkerhet och bidrag till kringlig-
gande landskap. Det kan handla om nya stigar, 
bänkar, kontrollstationer för orientering etc. Hur 
kan man göra detta så att golfbanan ändå behåller 
sin särprägel? Vilka säkerhetsaspekter är viktiga att 
tänka på i designfasen, och hur gör man detta med 
hänsyn till landskapet?

4.  Affärsfrämjande åtgärder 
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STERF levererar kunskap, baserad på forskning och 
utveckling, som är färdig att använda. Kommunika-
tion av forskningsresultat och ny kunskap är ett av 
STERF:s prioriterade fokusområden. Viktiga målgrup-
per för de resultat som levereras inom detta program 
är; golfanläggningar, kommuner, myndigheter och 
intresseorganisationer på lokal, regional och nationell 
nivå samt internationella golforganisationer myndighe-
ter och intresseorganisationer.

STERF kan bidra till kompetensutveckling inom mul-
tifunktion genom att tillsammans med nordisk golfsek-
tor ansvara för att:

• Utveckla ett avsnitt om multifunktionella golfan-
läggningar på STERF:s hemsida där pågående 
projekt och resultat publiceras. Materialet kan an-
vändas till utbildningar, kurser och seminarier samt 
i praktisk rådgivning. 

• Arrangera konferenser, seminarier och workshops 
med fokus på multifunktion och därmed skapa 
kontinuerliga möten mellan golfsektorn och sam-
hällets intressenter.

KOMMUNIKATION  
OCH IMPLEMENTERING AV NY KUNSKAP

• Producera handböcker och faktablad med praktis-
ka råd och rekommendationer som kan användas 
av golfanläggningar, kommuner, myndigheter och 
andra intressenter. 

• Producera informationsmaterial och diskussions-
underlag som golfanläggningarna kan använda i 
dialog och samverkan med lokala och regionala 
myndigheter och intresseorganisationer. 

• Göra media uppmärksam på konceptet multifunk-
tion liksom på nya forskningsresultat och erfaren-
heter. 

• Lyfta fram goda exempel på golfanläggningar som 
implementerat konceptet multifunktion. 

• Göra internationella golforganisationer och sam-
hällsintressenter uppmärksamma på konceptet 
multifunktion liksom på nya forskningsresultat och 
erfarenheter.

TIDSPLAN

Programperiod ser vi som maximalt fem år.  
Programmet kommer kontinuerligt att utvecklas och 
anpassas utifrån samhällets och golfsektorns behov.
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STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) is the Nordic golf federations’ joint research body.  
STERF supplies new knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit 
and ready for use, for example directly on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a credi-
ble environmental protection work. STERF is currently regarded as one of Europe’s most important centres for research on 
the construction and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within the following thematic platforms:  
Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and Winter stress management.

More information about STERF can be found at www.sterf.org
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