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FÖRORD

Vår förhoppning är att vi med denna rapport ska inspirera till att ta initiativ, skapa samverkan och förändring
och på så sätt bidra till att golfanläggningar blir en del av det multifunktionella landskapet. En plats där friluftsliv, idrott, utbildning, kultur- och naturvärden kan mötas.
Rapporten är baserad på och sammanfattar det nordiska seminariet Multifunktionella landskap - Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar som anordnades av Landskapsnoden, som landskapskommittén inom KSLA
ansvarar för, och STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation), med finansiellt
stöd av Svenska Golfförbundet. Seminariet hölls på våra nordiska språk och engelska. Därför är rapporten
flerspråkig och innehåller texter på svenska, danska, norska samt engelska. Vi har kompletterat rapporten med
en inledning som beskriver det mångfunktionella landskapet och golfbanans möjligheter att bidra detta.
Syftet med seminariet var att visa på de möjligheter som multifunktionella golfbanor erbjuder; att diskutera de
utmaningar, problem och konflikter som finns; och att identifiera verktyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. Seminariet vände sig såväl till personer inom golfsektorn som till representanter för myndigheter,
kommuner, universitet, markägare och intresseorganisationer.
En viktig slutsats av seminariet är att golfanläggningarna har potential att utvecklas till viktiga delar i det
mångfunktionella landskapet. För att lyckas med detta krävs ett gränsöverskridande samarbete där man kan ha
samordnade och överlappande verksamheter som är varandra icke-uteslutande, och som sträcker sig utanför
golfbanan till det omgivande landskapet.
Margareta Ihse						Maria Strandberg
Professor emerita i ekologisk geografi			
Direktör STERF
Stockholms universitet
ordförande i KSLA:s landskapskommitté

Golfanläggningen i det mångfunktionella landskapet - INLEDNING
Av Margareta Ihse och Maria Strandberg
Landskapet beskrivs ibland förenklat som ett schackbräde,
där varje verksamhet tar upp en viss plats och där verksamheten bedrivs efter bestämda regler. Men det är en alltför
förenklad bild. Även om ”alla ting tar plats” så har det idag
växt fram en annan syn på landskapet, en mera komplex
sådan, som gör det möjligt att finna och bedriva kompletterande verksamheter på samma område, dvs. en multifunktionalitet i markanvändningen. För att förstå vad man
kan göra och vad som är möjligt är det viktig att ha med sig
den historiska markanvändningen där tidigare generationer
lämnat olika typer av spår, stora eller små.

I ruffen, semi-ruffen, marken som ligger ”out of bounds”,
men också på fairway finns naturliga gräsmarker (gamla
betesmarker eller slåtterängar), lövträd, buskar, våtmarker
som kärr, dammar och bäckar. Med kunskap om dessa biotoper kan man genom riktade och ofta små insatser gynna
den biologiska mångfalden genom att spara gamla lövträd
eller plantera svenska lövträd, bevara buskar i vissa delar,
utveckla brynzoner mot skogen med olika höjd och täthet.
På så vis skapas livsplatser för fåglar, insekter, fjärilar, bin o
humlor. Mer ruff ger större mångfald.
Det finns därför all anledning att omvärdera golfbanan
idag. Den är ur ett landskapsperspektiv en öppen gräsmark
med lövträd och våtmarker - en ersättning för gamla tiders
trädbeväxta ängar. De kan ha stor betydelse för gräsmarkernas alla växter och djur, som sedan länge funnits i vårt land,
och som finns i vår kulturskatt av visor och dikter. Sådana
landskap är en bristvara idag. Vi behöver därför värdera och
studera golfbanans olika delar ur biologisk mångfaldssynpunkt.

Golfanläggningar täcker relativt stora landområden och utgör en viktig del i landskapet. Eftersom dessa anläggningar
främst har golfspelet i fokus leder det ibland till markanvändningskonflikter och konkurrerande intressen mellan
golfen och dess grannar, naturvård, jordbruksproduktion,
bostadsbyggande och andra exploateringsprojekt.
Multifunktionalitet kanske i första hand tolkas som att
golfbanans område också kan utnyttjas för andra friluftsaktiviteter. Skidåkning är t.ex. något som går utmärkt att
göra på en golfbana när det finns snö. Men även under
golfsäsongen välkomnas det rörliga friluftslivet på anläggningarna om besökarna är medvetna om var det är säkert
att röra sig. Andra funktioner som golfbanan bidrar med, är
en självklarhet för många, men kan behöva påpekas. De ger
ett öppet landskap och en mer varierad landskapsbild, med
lövträd och brynzoner mot skog, kvaliteter som upplevs av
de flesta människor som tilltalande och vackra.

Öppet vatten i landskapet har systematiskt tagits bort under
drygt hundra år i landskapet, genom för bonden framgångsrik underjordisk dränering. Det landskap med småvatten
och dammar och öppna bäckar, som var dominerande i
slättbygderna finns inte längre i jordbruksmarken, men de
finns på golfbanan. Vattnets betydelse har uppmärksammats för groddjur, som vanliga grodor och paddor men
också sällsynta och hotade salamandrar. De kan vara barnkammare för många vattenfåglar. Och att dammarna är en
billig och viktig kvävefälla är känt sedan länge. Ett landskap
med varierad växt och djurliv ger oss också det som idag
kallas ekosystemtjänster.

Golfanläggningar kan också bidra till en mångfunktionell
landskapsanvändning och därmed till en rad viktiga samhällstjänster vid sidan av golfen, som till exempel landsbygdsutveckling, och natur- och kulturvård. En av de
viktiga samhällstjänsterna är den roll golfbanorna kan spela
för växter och djur, dvs. det samhällsintresse som uttrycks
i att bevara och bibehålla den biologiska mångfalden, den
mångfald som ger oss robusta ekosystem och livsuppehållande ekosystemtjänster.

För att golfanläggningars samhällsnytta ska öka och för
att de ska bidra mer till landskapets multifunktionalitet
krävs ett väl utvecklat samarbete mellan de som driver
golfanläggningarna och andra aktörer såsom kommuner,
statliga myndigheter, föreningsliv, markägare, boende och
näringsliv. Det krävs också ökad kunskap, både inom golfen
och i samhället i stort, om hur den mark som används till
golfbanan och hur de natur- och kulturvärden som finns på
anläggningen ska skötas och utvecklas.

Vilken roll golfanläggningar spelar i ett landskapsperspektiv beror på var de placeras. De är, i form av den öppna
marken, en viktig del i den gröna infrastrukturen, dvs. de
områden, som djuren och växter behöver för att kunna
sprida och förflytta sig i ett alltmer fragmenterat landskap
där skogen tar allt större mark i anspråk. I stora delar av
vårt land blir de öppna markerna allt mindre och kommer
allt längre från varandra. I det sammanhanget utgör golfbanorna en viktig grön länk, mellan öppna marker, som åkrar
och ängar. Golfbanan skall därför ses som en del i helheten
”öppna landskap”.

En golfbana som drivs och sköts för multifunktionalitet
kan bli en stor tillgång. Där strävar man efter att göra så att
anläggningen bättre hänger ihop med det omgivande landskapet i en grön infrastruktur. Man utvecklar och optimerar
de naturgivna tillgångarna så att biologiska mångfalden ökar
och ger förbättrade och robusta ekosystem med en mångfald av arter som kan leverera olika ekosystemtjänster, och
med det ofta en större skönhetsupplevelse.

Men det har också betydelse hur de planeras och hur de
sköts för att de skall ha en viktig roll i den gröna infrastrukturen. Det finns många olika biotoper, livsmiljöer för växter
och djur, som existerar på en golfbana.
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Golfanläggningen – en multifunktionell plats
som gagnar lokalsamhället och tätortsnära natur
Av Maria Strandberg, STERF

mm. Det krävs tålamod, tillit och grundlig förankring i
ledningarna hos alla parter för att den här typen av samverkansprojekt ska lyckas.
För att skapa förutsättningar för utveckling av fler multifunktionella golfanläggningar och därmed öka golfens samhällsnytta krävs ökad kompetens och förändrade attityder
på alla nivåer inom golfsektorn samt hos övriga intressenter
i samhället med intresse för mark som används för golfbanor. STERF har identifierat fyra centrala forsknings- och
utvecklingsområden som är nödvändiga för att öka kompetensen inom mångfunktionell användning av golfanläggningar. Dessa beskriver hur multifunktionella golfanläggningar skulle kunna bidra till:
Mångfunktionella golfanläggningar är idag en outnyttjad
resurs. Dessa kan bidra till att öka golfens samhällsnytta genom att verksamheten ses från ett helhetsperspektiv där ett
effektivt utnyttjande av grönytor och allmänhetens intresse
av natur och rekreation är centrala. 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 anläggningarna kan bidra med ett brett utbud av tjänster
som samhället efterfrågar, som till exempel landsbygdsutveckling, natur- och kulturvård, biologisk mångfald samt
ytor som är öppna för allmänhet, friluftslivet och skolans
utomhusundervisning. Detta är särskilt viktigt i det förtätade urbana landskapet där tillgången på betydelsefulla gröna,
stadsnära, miljöer blir allt mer begränsad.

1. Grönområden och gröna platser i den hållbara tätorten
samt pedagogisk markanvändning
2. Natur- och kulturmiljö, ekosystemtjänster och biologisk
mångfald
3. Dialog, möten och gränsöverskridande samarbete
4. Affärsfrämjande åtgärder
Många projekt och aktiviteter för att skapa mångfunktionella golfanläggningar har initierats av eldsjälar och bygger
på personliga nätverk. En viktig utmaning är förvalta dessa
initiativ och skapa strukturer som garanterar kontinuitet och
långsiktighet.
Mer information om STERF:s forskningsprogram inom
multifunktionella golfanläggningar samt om pågående
forskningsprojekt och aktiviteter inom området finns att
läsa på www.sterf.org

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, ökad förankring i samhället,
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.

Maria Strandberg är direktör för Scandinavian Turfgrass and Environment Research
Foundation, STERF, de nordiska golfförbundens
gemensamma forskningsstiftelse. Maria har mer
än femton års erfarenhet av arbete med hållbar
utveckling av golf- och grönytor, både i Norden
och internationellt. Med stöd från Nordiska
Ministerrådet var Maria 2011 ansvarig för och
ledande i arbetet med att skapa och lansera
konceptet multifunktionella golfanläggningar.
Ett multifunktionellt synsätt har inspirerat till
samverkan och fått stor betydelse för att öka
golfens samhällsnytta.

Samverkan är den viktigaste faktorn för att skapa multifunktionella golfanläggningar. Formen och inriktningen på
samverkan har stor potential att utvecklas för att möta de
specifika utmaningar golfanläggningen, lokalsamhället och
regionen står inför. Samverkan bör vara gränsöverskridande
och omfatta olika grupper av aktörer såsom kommuner,
statliga myndigheter, föreningar, markägare, boende, företag
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Multifunktionella landskap och golfbanor
Av Margareta Ihse, KSLA

Hur väl golfbanorna kan bidra till att bevara biologisk
mångfald måste ses i flera skalor, både i detalj på golfbanans
olika delar och översiktligt på golfbanans läge i förhållande
till omgivande landskap. De olika delarna inne på golfbanan
har olika förutsättningar för biologisk mångfald genom att
de har en markanvändning från tidigare jordbruksproduktion. Det gäller framförallt på mark utanför fairway, i ruff
eller semi-ruffen och de omgivande markerna. Viktiga för
biologisk mångfald är lövträd och buskar, naturliga gräsmarker, kärr och våtmarker, dammar och bäckar. Dessa marker
kan med rätt skötsel vara viktiga för såväl golfsporten som
för biodiversitet och därmed bidra till multifunktionalitet i
landskapet. Golfbanans biotoper kan då utgöra en viktig del
av livsplatser för det öppna landskapets växt- och djurvärld,
och framförallt om de ingår i ett ekologiskt nätverk av biotoper i landskapet utanför golfbanan, så ger de en ekologisk
infrastruktur. Den utgör vägar för växter och djur, att spridas genom eller förflytta sig i. Golfbanan blir då en viktig
förbindelselänk i landskapets ekologiska infrastruktur, den
del i den gröna infrastruktur som naturvården i dag arbetar
med också i Sverige.

Landskapet beskrivs ibland som ett schackbräde, där
all mänsklig verksamhet äger rum, sida vid sida. Varje
verksamhet antas ske på en bestämd plats och ske efter
mer eller mindre bestämda regler. Detta ger en alltför
förenklad bild av landskapets komplexitet. För att förstå möjlig mångfunktionalitet måste man ha kunskap
om den historiska markanvändningen, de biofysiska
förutsättningarna och flöden av vatten, näringsämnen
och energi. Med ökad konkurrens om mark blir det
konflikter mellan olika markanvändning. För att få
multifunktionalitet krävs att man kan ha samordnade,
överlappande verksamheter som är varandra icke-uteslutande. Vi i har i Sverige bara en liten andel jordbruksmark. Den har förutsättningar för att användas,
förutom för jordbruk, också för skogsbruk, för bebyggelse och infrastruktur, för natur- och kulturvård, och
för friluftsliv, däribland golf.
Golfbanor har möjlighet att bidra till en mångfunktionell landskapsanvändning på flera sätt:
•
•
•

•

Margareta Ihse är professor emerita i
ekologisk geografi vid Stockholms universitet med en bakgrund som landskapsekolog
och naturgeograf. Hon har främst studerat
kulturlandskapet, men också skog, fjäll, myr
och stad. Margareta är verksam inom Kungliga
Skogs- och Lantbruks-akademin, KSLA, och har
bland annat varit vice preses samt ordförande
i KSLA:s miljökommitté. Idag är hon ordförande
i KSLA:s landskapskommitté. Hon är och har
varit starkt engagerad i naturskydds- och miljöfrågor, både nationellt och internationellt, inom
IALE (Inter- national Association for Landscape
Ecology), IUCN (International Union for Nature
Conservation) och det Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald.

De används naturligtvis för golfsport, men kan
också i viss mån användas för annat friluftsliv;
De bidrar till en öppen och varierad landskapsbild,
som av många upplevs som tilltalande;
De bidrar till det övergripande samhällsmålet att
bevara biologisk mångfald genom att de innehåller flera biotoper av betydelse för växter och djur,
som inte längre finns kvar i det rationella jordbrukslandskapet;
De har också betydelse för att generera ekosystemtjänster av flera slag.
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Ekologiska golfreflektioner kring ett naturvenligt och uthålligt koncept
Av Peder Agger, Roskilde universitet

At opnå bæredygtighed er blevet en nødvendighed, som
verdens lande har forpligtet sig på. Agenda 2030 er et
praktisk, politisk og kulturelt projekt, som angår alle dele af
samfundet herunder sporten.
Bæredygtig udvikling er en måde at angribe en kompleks
samfundsmæssig problemstilling på, og i et globalt og langsigtet perspektiv at få de sociale og økonomiske forhold på
plads så også miljøet fungerer. En lille del af denne proces
er at se på, hvordan golfsporten kan integreres med andre
interesser i det multifunktionelle landskab.
Golf har over den seneste menneskealder udviklet sig fra en
eksklusiv fornøjelse for de få til en populær aktivitet for de
mange og dermed af betydning for kultur og folkesundhed.
Golfens potentiale i et bæredygtigt perspektiv ligger i dens
store skare af ressourcestærke udøvere, dens orientering
mod natur og friluftsliv og dens erfaring med at omgås
andre af samfundets arealforbrugere.
Jeg vil anbefale et nyt endnu ikke autoriseret begreb,
Økologisk golf. Det er oplagt at spejle i begreberne økologisk jordbrug, der er frit for pesticider, kunstgødning og
GMO’er og er i størst muligt samspil med det omgivende
miljø, og begrebet naturnær skovdrift med vægt på hjemmehørende arter og et varieret træartsvalg, naturlig foryngelse
og permanent skovdække.
Begge de nævnte dyrkningskoncepter er blevet mødt med
konventionel modstand. Det økologiske jordbrug, fordi
det blev anset for urealistisk på lang sigt, og det naturnære
skovbrug fordi det ikke ansås for at være tilstrækkeligt naturnært. Modstanden viser, at en sådan udvikling ikke kun
er et spørgsmål om teknik og økonomi men også om kultur.
Disse principper og vilkår vil også gælde for golfen. Meget synes at afhænge af at ikke kun spillerne men også det
omkringliggende samfund bliver inddraget, så alle brugere
af det multifunktionelle landskab forstår – og dermed kan
opleve sig som del i den forandring der forestår. Flere golfklubber har vist sig i stand til at etablere omfattende samarbejde med myndigheder og civilsamfund. Derfor synes
golfsporten godt rustet til at indgå som et aktiv i bæredygtig
udvikling.

Peder Agger er biolog og professor emeritus
i miljøplanlægning ved Roskilde Universitetscenter i Danmark. Hans forskning har især
drejet sig om naturindholdet i landbrugslandskabet og strategier for naturforvaltning. Peder
har været formand for det statslige Naturfredningsrådet, Naturrådet og Det Etiske Råd
i Danmark. I de senere år har han bl.a. været
knyttet til Danmarks Naturfredningsforening
og siddet i foreningens hovedbestyrelse og
planfaglige udvalg.
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Att identifiera och utveckla mångfunktionella värden
Av Anne-Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

Et STERF projekt “Experience mapping and multifunctional
golf course development – Enhanced possibilities of increased
and more varied use of golf courses” har beskrevet en metode
hvormed man kan kortlægge og beskrive golfbaners rekreative værdier. Formålet var at udvikle et planlægningsværktøj
til golfklubber som kan hjælpe dem med at vurdere banens
multifunktionelle potentiale.

i forhold til multifunktionalitet blev diskuteret med klubberne i forhold til at komme op med en plan for udvikling
af multifunktionalitet. På flere af banerne var der potentialer.
Flere klubber har siden forfulgt eller udnyttet dette potentiale. Hornbæk Golfklub i Danmark lavede bl.a. et samarbejde
med den lokale orienteringsklub, der blev udarbejdet orienteringskort over banen og der blev afholdt klubmesterskaber
i natløb på golfbanen. Det resulterede også i at Adventure
løbet ”Kong vinter” brugte banen hvor der blev opsat poster,
etc.

Rapporten er omskrevet til en STERF håndbog som det er
intentionen at alle golfklubber skal kunne bruge såfremt de
ønsker at arbejde med multifunktionalitet og gerne vil undersøge banens potentiale. Den svenske version af håndbogen beskriver også hvordan arbejdet med multifunktionalitet
kan bidrage til at opfylde de svenske miljømål.

Mere information om projektet samt håndbogen og den
fuldstændige slutrapport findes på www.sterf.org

Metoden som der arbejdes med, opdeler de rekreative værdier i et antal klasser; 1. Vild/uberørt natur, 2. Skovfølelse,
3. Panorama udsigt, 4. Biodiversitet/arealer som understøtter dette, 5. Kultur historie/elementer, 6. Aktiviteter/arealer
hvor specifikke aktiviteter kan foregå, 7. Faciliteter og 8.
Sikkerhed.
De enkelte kategorier er beskrevet ved brug af tematiske
indikatorer så det er muligt for golfklubben at foretage en
kortlægning og på baggrund af denne udpege de arealer som
kan udnyttes eller udvikles i forhold til en multifunktionel
funktion.

Anne Mette Dahl Jensen er seniorrådgiver i
plænegræs på Københavns Universitet. Hendes
arbejde består af forskning, undervisning og
rådgivning. Forskningen er relateret til: etablering og pleje af plænegræsspecielt i relation til
pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og implementering af EU´s direktiv omkring bæredygtig anvendelse af pesticider; spillekvalitet på golfbaner
samt udnyttelse af golfbaners potentiale for
multifunktionalitet. Hun sidder også som bestyrelsesmedlem i European Turfgrass Society.

Fem golfbaner; Hornbæk golfbane og Sydsjællands golfbane
i Danmark, Viksjø golfbane i Sverige, Nes golfbane på Island
og Fredrikstad golfbane i Norge, deltog i projektet. Der
blev på alle 5 baner foretaget en kortlægning og potentialet
7

PRESENTATIONER - Möjligheter

Golfbanans dammar och vatten – biologisk mångfald och grön infrastruktur
för vattenlevande organismer
Av Johan Colding, Beijerinstitutet, Kungl.Vetenskapsakademien, Stockholm

Våtmarker erbjuder en rad viktiga ekosystemtjänster, inte
minst rekreation och biologisk mångfald. Detta föredrag
belyser resultaten från en STERF-studie genomförd år 2009
av biologisk mångfald relaterat till våtmarker på golfbanor
med namnet "Betydelsen av golfbanor för våtmarkslevande
organismer i stor-Stockholm". Syftet var att:
•
•
•

bottenfaunaarter som är extra störningskänsliga mot föroreningar förekom signifikant högre grad i golfbanedammar. En
GIS-analys av dammar i stor-Stockholmsområdet påvisade
att 26 % av dessa utgörs av golfbanedammar.
Slutsatser från underökningen var att:
•
•

Undersöka faunan i golfbanedammar.
Undersöka hur stor andel av befintliga dammar i storStockholm som utgörs av golfdammar.
Arbeta fram skötselplaner för dammar på golfbanor.

•

Undersökningen omfattade de sex mest centrala golfbanorna
i länet varav 12 golfbanedammar undersöktes och jämfördes
med 12 dammar belägna i andra markslag. Fokus i studien låg på amfibier och andra vattenlevande ryggradslösa
smådjur (bottenfauna). Resultaten påvisade en signifikant
skillnad mellan golfbanedammar och de övriga dammarna
när det gäller förekomst av vattensalamandrar. I golfbanedammarna påträffades större vattensalamander i nästan 70 %
av dammarna, och den mindre vattensalamandern i drygt 80
%. Motsvarande siffror för de övriga dammarna är knappt
20 % respektive drygt 40 %.

Golfbanan är en värdefull naturvårdsresurs.
Det går att kombinera god naturvård med hög spelstandard. Det finns potential för ännu bättre naturvårdseffekter om mer ekologiskt tänkande används vid
designen av golfbanor.
Design och effektiv skötsel av golfbanan kan höja
naturvärdena ytterligare.

Johan Colding är biträdande professor i
naturresurshushållning och systemekologi med
speciellt fokus på urbana landskap. Han leder
f.n. den urbana forskningen vid Stockholm
Resilience Centre samt Beijerinstitutet för
Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan golfdammar
och övriga dammar när det gällde evertebrater. När det
gäller trollsländor påträffades 27 % av alla arter som finns i
stor-Stockholm på golfbanan. Vi fann även att förekomst av
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Konflikter mellan golf, naturvård och det rörliga friluftslivet
Av Henrik Smith, Lunds universitet

Diskussionen kring nyttjande av våra landskap, framförallt
jordbrukslandskap, har på senare år mycket handlat om
multifunktionalitet. Bakom begreppet ligger ett teoretiskt
ramverk som handlar om hur olika värden i landskapet
motverkar varandra eller samspelar. I föredraget utgår jag
från den forskning som bedrivits om multifunktionella
jordbrukslandskap och visar hur den kan bidra till att förstå
och lösa markanvändningskonflikter mellan golf och andra
intressen.
Debatten när det gäller jordbrukslandskapet har bl.a. handlat
om ”land-sharing vs land-sparing”, d.v.s. om det optimala
är att naturvården integreras med brukandet av landskapen
eller om en rumslig separation är det optimala. Jag tar detta
som en utgångspunkt för att diskutera om och när golfbanor
bidrar till biologisk mångfald och när det är svårt att lösa
konflikter mellan golf och naturvård. Slutsatserna är att det
är positivt om golfbanor utnyttjas multifunktionellt, men att
nettoeffekten på andra intressen än golf starkt beror på var
banorna finns/anläggs, samt att skötsel för multifunktionalitet kräver god ekologisk kunskap men inte kan lösa alla
konflikter med naturvård och rörligt friluftsliv.

Henrik Smith är föreståndare för Centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds
universitet och koordinator för den strategiska
forskningsmiljön Biodiversity and Ecosystem
Services in a Changing Climate. Hans forskning
fokuserar på bevarande av biologisk mångfald,
både av etiska orsaker och för de ekosystemtjänster som biologisk mångfald genererar. En
viktig del av hans forskning handlar om olika
strategier för att kombinera bevarande av biologisk mångfald och olika formera av mänskliga
aktiviteter som jord- och skogsbruk i multifunktionella landskap.
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Processen kring Bro Hof golfbana
Av Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen

Anläggandet av golfbanan The Stadium Course på Bro Hof
Slott är intressant ur många perspektiv. I denna presentation redovisas i första hand själva processen, både hur den
började och hur den slutade.
Allt börjar med att en entreprenör år 2002 presenterar en idé
för ordföranden i kommunstyrelsen och kommundirektören
i Upplands-Bro kommun. Idén går i korthet ut på att på
KF:s gamla jordbruksmark vid Broängarna anlägga en golfbana och samtidigt rusta upp de förfallna byggnaderna, bl.a.
en gammal herrgård. Kommunen är glad för att någon visar
intresse för att göra något i kommunen men den trycker på
att det samtidigt ska beslutas om ett naturreservat, Broängarna som var och är ett fint fågelområde, i samband med att
detaljplanen för golfanläggningen beslutas 2004. Marken för
naturreservatet ligger på entreprenörens nyköpta mark.
Inför starten av själva anläggandet tillsätts en referensgrupp
bestående av ideella intresseföreningar, entreprenören och
kommunen. Gruppens syfte är att bistå vid anläggningsarbetet främst vad gäller naturvärden och hela projektet ses som
ett värdefullt samverkansarbete mellan golfsektorn, ideella
föreningar och kommunen för att förbättra natur- och
miljövården. År 2005 börjar anläggandet av The Stadium
Course som ligger utmed sjön Mälaren och som gränsar till
Broängarnas naturreservat.
Ganska snart uppstår meningsskiljaktigheter med kommunen, länsstyrelsen och de ideella föreningarna på ena sidan
och entreprenören på den andra om dels var gränserna för
golfbanan är gentemot naturreservatet, dels om hur själva
anläggandet ska utföras. Under 2007 upplöses referensgruppen och kommunen ålägger golfklubben vite för att återställa mark och vattenstränder. Ärendet går till domstol och
avgörs till slut år 2015 till i stort sett golfklubbens fördel.

Mårten Wallberg har under ett stort antal
år på olika sätt arbetat med golf och miljövård. Sedan 2008 är han auktoriserad verifierare för den internationella miljöcertifieringen
för golfbanor Golf Environmental Organisation
(GEO) och har under åren verifierat ett tiotal
golfklubbar i flera omgångar. Mårten spelar
själv golf sen barnsben och har under flera år
haft ledande positioner inom Naturskyddsföreningen och är biolog i grunden.

Lärdomarna från processens genomförande är många.
Tillsynen skulle varit mer rigorös, själva gränsen för naturreservatet skulle inom ett år mätts ut exakt och en gemensam
konkret målbild saknades i slutändan uppenbarligen.
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Design and construction of golf courses for multifunctional activities
– examples from Iceland
Av Edwin Roald, Sigló-projektet på norra Island

Unlike most sports fields, golf courses are flexible in their
form. Therefore, their design can be adapted to make way
for other land uses and functions, including ecosystem
restoration and/or enhancement. The heart of the Sigló golf
course, in Siglufjördur on Iceland‘s north coast, was designed so that its construction would automatically include the
long-awaited clean-up of the intersection of two rivers that
had suffered ecologically after extensive gravel extraction.
This highlights golf‘s ability to function as a business initiative that can help realize rehabilitation projects that likely
would not get funding otherwise. Golf can heal damaged
land and invite others to use it as well. At Sigló, new paths
for walking, running and horse riding have been integrated
into the golf masterplan. These will allow pedestrians to
study cultural heritage elements, including 15th century
farmhouse ruins.

Edwin Roald is a golf architect and consultant on responsible land use, a STERF board
member and Chairman of EIGCA’s sustainability committee. In fifteen years he has designed
and consulted on both sides of the Atlantic, for
municipalities, private developers, golf clubs and
environmental groups. Edwin is an accredited
verifier for the GEO Certified eco-label and
the author of Why18holes.com, a revolutionary
land-use concept for golf that has gained support from The R&A in St. Andrews.

Thanks to the local forestry society, the golf project incorporated the removal of previously planted trees from the
original, natural hay field that belonged to the farm. This
has otherwise been kept unchanged and is now the site of
the 5th fairway. The forestry society has also allowed the golf
course to work its way through a mature pine plantation
which has been painstakingly nurtured by generations of
volunteers.
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Kombinera golf med andelsjordbruk och socialt entreprenörskap
Av Håkan Rasmusson,Värpinge Golf, Lund

Foto/Copyright: H.Rasmusson

nämnvärt. Med god planering och pedagogisk kommunikation kan dessa verksamheter till och med addera värden till
varandra. En sorts ”samodling” som även kan benämnas
utvidgad multifunktionalitet. Att våra enskilda ”grödor”/
markanvändningar har olika behov i form av förutsättningar
i tid och rum är oftast en tillgång.
Gården har ett överskott av underutnyttjad infrastruktur i
form av till exempel verkstad, bevattning, personalutrymmen, avfallshantering, småmaskiner etc, vilket skapar goda
förutsättningar för kreativt entreprenörskap. Att skapa en
ekonomisk hållbarhet kräver kontinuerlig kreativitet, passion
och gott siffersinne. CSA/Andelsmat är en av de senaste affärsmodellerna som passar väl in i min affärsidé.
Dagens konsumtionssamhälle tenderar att premiera hög lönsamhet, men pengar är en mycket dålig drivkraft. Vi framhåller hellre andra goda värden som vi tycker är viktigare;
närodlat, ekologiskt, dialog, golf som integrationsverktyg,
biologisk mångfald, socialt entreprenörskap etc. Samtidigt
är ett ekonomiskt överskott från verksamheterna en förutsättning för finansiell trygghet och utvecklingsmöjligheter i
företagandet.

Jag är något så udda som en jordbrukare i den expansiva universitetsstaden Lund och driver ca 120 hektar på två gårdar i
direkt anslutning till staden. Min affärsidé är att ekonomiskt
och ekologiskt uthålligt förvalta och förädla gårdarna med
ett stort mått av omtanke och socialt ansvar. Affärsidén går
som en grön tråd genom verksamheten och påverkar dagligen mina beslut.
För att skapa ett robust och resilient företag enligt affärsidén
krävs en omställning från dagens hårt specialiserade industrijordbruk till ett betydligt med diversifierat företagande.
Omställningen sker genom att vi gradvis och pragmatiskt
anpassar oss till en framtida osäker situation med bland
annat förändrat klimat och begränsade resurser, som till
exempel olja och fosfor.

Håkan Rasmusson är jordbrukare i Lund
och driver ca 120 hektar på två gårdar i
direkt anslutning till staden. Hans affärsidé
är att ekonomiskt och ekologist uthålligt
förvalta och förädla gårdarna med ett stort
mått av omtanke och socialt ansvar. Håkan
är särskilt intresserad av multifunktionalitet
i markanvändningen och söker ständigt nya
vägar att utveckla verksamheten. Anläggningen av en pesticidfri golfbana i början av
2000-talet, som betas av får, och bildandet
av ett arbetsintegrerande socialt företag med
särskild vinstutdelningsbegränsning;Värpinge
Grön LivsCultur AB (svb), är konkreta exempel
på verksamheter som adderar värden till
varandra.

Att arbeta för ”det goda samhället” är helt i linje med affärsidén och det diversifierade jordbruket med dess många olika
typer av verksamheter är både lämpliga och kreativa verktyg.
En gård kan både hysa en golfbana, betesmark, biodling,
fruktodling, kafé, rehabiliteringsverksamhet, energiproduktion, integrationsarbete, grönsaksodling av flera hundra
sorter, livsmedelsberedning, spannmålsodling av gamla
kultursorter, kvarnverksamhet, utbildningsverksamhet etc
etc utan att dessa verksamheter nödvändigtvis stör varandra
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Fra gjengroing og stagnasjon til åpent landskap og ny stedsutvikling
Av Ole Jørgen Olsen, Nes Verks Golfpark i Arendal, Norge

Nes Verk er et lite tettsted med vel 300 innbygger, beliggende 2 mil nordøst for Arendal by helt syd i Norge. I nesten
300 år fra midten av 1600-tallet var stedet preget av jernverksdrift og stor aktivitet tilknyttet dette. Men stadig nyere
teknologi og markedsmessige endringer gjorde at jernverksdriften på Nes Verk gradvis ble mindre lønnsom, og i 1959
var det helt slutt. Jordbruksaktiviteten tilknyttet jernverket
ble samtidig avviklet. De gamle industribygningene forfalt,
området grodde sakte men sikkert igjen og folk begynte å
flytte i fra det tidligere levende industrisamfunnet.

•

Så skjedde det noe. På 1980-tallet fikk golfidretten for alvor
et oppsving i Norge. I Arendal startet en håndfull entusiaster
Arendal & Omegn Golfklubb. Og samtidig prosessen med
å finne et egnet område for å anlegge bane. Familien Aall,
som eide og fortsatt eier Nes Jernverk, registrerte dette og tok
kontakt med den nystartede golfklubben. Man kom snart
til enighet og i 1988 kunne klubben starte arbeidet med
prosjektering, planlegging og finansiering.

•

•
•
•

•

•

Den store utfordringen var imidlertid å få de nødvendige
offentlige tillatelser til omdisponering av arealene. Selv om
mesteparten av området var gjengrodd og uproduktivt var
myndighetene særdeles skeptiske. Men etter flere runder
med mye mediestøy og stort engasjement, ikke minst fra
en positiv lokalbefolkning, greide man tilslutt å vinne fram.
I 1991 åpnet klubben sine først 9 hull. Fra 1993 har man
hatt et komplett golfanlegg med 18 hulls hovedbane av høy
nasjonal standard, en unik 9 hulls par 3 bane og alle tilhørende fasiliteter.

•

Få vil vel påstå at en golfbane alene er det som skal til for å
skape samfunnsmessig utvikling og vekst i et lokalsamfunn.
Men tar man de riktige grepene, søker de gode løsningene
og skaper de rette menneskelige relasjonene så har anlegg av
denne type alle muligheter til å bli den utløsende faktoren.

I dag fremstår Nes Verk Golfpark som et av Norges flotteste golfanlegg. Klubben har en stabil medlemsmasse, solid
økonomi og et særdeles godt renomme blant gjestespillere
fra inn- og utland. For å skape nytt liv i lokalsamfunnet Nes
Verk var golfbanen det som skulle til. Landskapet er åpnet
opp og de gamle kulturmiljøene synliggjort. Flere historiske
bygninger er renovert og tatt i bruk. Det er anlagt kulturstier,
fiskeplasser og rekreasjonsområder.

Ole Jørgen Olsen var daglig leder i Arendal
& Omegn Golfklubb og Nes Verk Golfpark fra
1995 til han gikk av med pensjon i mars 2016.
Han er utdannet ingeniør med allsidig erfaring
fra det private næringsliv. I tillegg til driftsansvaret for selve golfklubben har han vært
opptatt av å utvikle området rundt golfbanen
slik at Nes Verk i dag fremstår som et levende
lokalsamfunn med befolkningsvekst og stort
mangfold av kulturelle tilbud.

Golfbanen var starten – i ettertid har vi fått:
•

Vinteraktiviteter: I samarbeid med den lokale idrettsklubben benyttes golfanlegget vinterstid til skiaktiviteter.
Historiske vandringer: Velforeningen har anlagt merkede
turstier i området. Her organiseres turer hvor det bl.a.
informeres om de gamle «verkensplassene».
Romantisk park: Jernverkets gamle park i engelsk
landskapsstil fra første del av 1800-tallet er restaurert og
brukes nå av allmenheten til rekreasjon og lek.
Boligfelt: Nytt boligfelt ble anlagt midt på 90-tallet
og senere utvidet. Dette har ført til betydelig befolkningsvekst de siste 10–15 årene.
Barnehage: Kommunal barnehage er etablert i tilknytning til golfparken og jernverksmuseet.
Butikk: Rundt 1960 var det 5 matbutikker på Nes Verk.
Sentralisering og endrede handlevaner medførte at alle
ble lagt ned, den siste i 2006. Smittet av entusiasmen
rundt golfanlegget, museet og boligveksten tok lokalbefolkningen saken i egne hender. Aksjeselskap ble dannet
og ny butikk etablert i 2007.
Leilighetsbygg: De siste par årene er det reist flere nye
leilighetsbygg i området.
Konserter og festivaler: Golfklubben, museet, velforeningen og den lokale idrettsklubben arrangerer årlige
konserter og festivaler i parken, på museumsområdet og
golfanlegget.

Museum: Den industrielle delen av det gamle jernverket
er omgjort til stiftelsen Næs Jernverksmuseum, og som i
dag fremstår som Norges best bevarte og mest autentiske
jernverk fra 1600 tallet.
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Upplev en arena för natur, kultur, sociala möten och golf
Av Martin Nilsson, Köpenhamns GK, Danmark

Københavns Golf Klub er for mange golfklubber et næsten
for perfekt eksempel på et multifunktionelt golfanlæg. Og
det skræmmer måske nogle nysgerrige væk. Men se i stedet
for Københavns Golf Klub som ét stort katalog over muligheder for dit/et golfanlæg. Tag hvad du kan bruge. Men bliv
ikke skræmt.

pleje. Alle træer er fredede og kun den mest nænsomme
vedligeholdelse af græsarealerne er tilladt.
Golfbanen er en vigtig fødekilde for Dyrehavens faste beboere, nemlig de mere end 2000 hjorte, der hersker i parken.
Golfbanens ro og det grønne, saftige græs er om sommeren
et favoritsted for hjortene når de græsser og passer deres
kalve. Natur og mennesker trives i tæt forening med golfbanen.

Det første man skal accepterer, er tidshorisonten. Klubben
har ligget i Dyrehaven nord for København i snart mere
end 120 år. Ændringer sker ikke ”over night” og klubben
har bestemt ikke arbejdet strategisk på området i alle årene.
Klubben har fulgt med udviklingen af den store park som vi
er en del af.
Det leder til det næste forhold: Golfbanen er en del af en
750 ha stor statsejet park ”Dyrehaven” med 8 millioner
gæster om året. Og golfklubben er selv gæst i parken. Hele
området er rekreativt. Der er masser af plads i Dyrehaven og
Dyrehavens størrelse hjælper klubben til, at kunne give plads
til andre brugere. Selve golfbanen er ikke kun til golf. Den er
til alle.

Martin Nilsson er til daglig chefgreenkeeper
i Københavns Golf Klub, Skandinaviens ældste
golfklub. Han har ansvaret for at passe en
golfbane, der er beliggende i Dyrehaven – en
offentligt park med 2000 hjorte som faste
beboere og med flere end 7 mio. gæster om
året. Dyrehaven er på UNESCO’s verdensarvsliste, er et NATURA2000 habitat og er et af
Danmarks højst beskyttede stykke natur, men
golfklubben er perfekt tilpasset den meget
høje interaktion med lovgivning og andre
brugere af parken.

Klubben er med til, at bevare Dyrehavens historie. Fortidsminder er en stor del af golfbanen. Der ligger mange gravhøje banenært og fortidens agerbrug i Dyrehaven er særligt
tydeligt. Naturbevarelsen er en integreret del af golfbanens
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Samarbete med Trafikverket gynnar hotade groddjur
Av Bruno Hedlund, Chalmers GK, Landvetter

Skisserna lades snart åt sidan, de hade inte tillräckligt beaktat
topografin för området, så lösningen blev att de uppgrävda
massorna skulle användas till kullar för att utveckla hålens
topografi. Detta blev en bättre lösning för klubben och lägre
kostnad för Trafikverket, som därför också accepterade att
betala arbetet för återställande av gräsytorna.
Effekt/resultat som klubben (och det omgivande samhället)
fått är:
•
•
•
•

Chalmers Golfklubb har allt sedan starten agerat utifrån ett
multifunktionellt och uthålligt perspektiv. Vid byggandet av
anläggningen har man tagit stora miljöhänsyn och driften
präglas av resurshushållning. Klubben har också många
samarbeten med andra föreningar och har skidspår, ridstigar
etc på området.

•
•

Spelstrategiskt mer intressanta hål.
Bättre kvalitet på befintliga grönytor
(tidigare dräneringsproblematik).
Ekonomisk besparing
(investeringen finansierad externt).
Klubben stärker sin ställning och roll i lokalsamhället
genom samverkan.
Bidrag till bibehållen/ökad biodiversitet för fauna och
flora.
De löpande skötselkostnaderna är marginellt förändrade
och man uppnår bra miljöeffekter.

Numer pratar man ofta om ”triple bottom line” kring
hållbarhetsfrågor (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) och
detta projekt kan absolut beskrivas som en ”win-win-win”situation.

Klubbens ordförande har haft aktivt och gott samarbete med
kommunledning, miljö och hälsa, skola med flera, vilket
medfört att klubben funnits i medvetandet hos lokalsamhället.
Att bygga Bårhultsmotet beslutades 2007 och i en miljökonsekvensbeskrivning 2009 påpekades att på planområdet
fanns våtmark med stor förekomst av groda, padda och salamander varför Trafikverket ålades att anlägga våtmark som
ersättningslokal på annan plats. Under tidig vår 2013 kontaktades klubben av Trafikverkets miljöledare för Bårhultsmotet och undrade om klubben skulle kunna vara lokalvärd
för ett ersättningshabitat för groddjur, något som klubben
regerade positivt på. Kravet från Länsstyrelsens miljöenhet
var att lokalen skulle omfatta minst 370 kvm vattenyta tilloch avrinning, krav på strandkanternas utformning etcetera.
Trafikverket påtog sig alla kostnader i samband med projektets genomförande.

Bruno Hedlund är sedan 2004 ordförande
för STERF – Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation. Inom golfen har
han arbetat med uthållig tillväxt på olika nivåer
från klubb till förbundsnivå, bland annat som
styrelseledamot i Svenska Golfförbundet, SGF,
under tolv år.

Nu vidtog en intensiv planeringsfas med banarkitekten, Trafikverket och Länsstyrelsen, som fattade det formella beslutet
i oktober och i mitten av november körde arbetet igång.
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Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Gränna golfbana
Av Claes Hellsten, Gränna

Semiruffens gräsmarker slås nu varje sommar efter blomningstid (mitten av augusti) och gräset körs bort. Biosfärområdets största slåtteräng ligger därmed på golfbanan.
Småvattnen visade sig innehålla mycket biologiskt liv, bland
annat större salamander. Biosfärområdets största koncentration av smådammar ligger på golfbanan och 2011 grävdes
ett tjugotal småvatten från golfbanan och en mil söder ut.
Numera finns det en kvadratmils landskap med smådammar
mellan vilka salamandrar kan vandra. De viktigaste trädmiljöerna på golfbanan är de som domineras av ek och andra
ädellövträd. Särskilt viktiga är de solbelysta träden i bryn och
utkanter av banan, exempelvis biosfärområdets största ask (6
m i omkrets).
Ett omfattande analysarbete (Brist och Funktionalitetsanalys) över norra Götaland har nyligen avslutats och fördjupats
i ÖVB. Det visar att de trakter där golfbanan finns tillhör
landets viktigaste områden för att bevara hotade arter i
odlingslandskap. Golfbanan kan alltså, med rätt skötsel som
utformas efter det landskap banan ligger i fungera som överlevnadsmiljöer för många hotade (rödlistade) och sällsynta
arter.
Biosfärområde Östra Vätterbranterna (ÖVB) blev 2012
godkänt av FN-organet Unesco och upptogs därmed i ett
världsomspännande nätverk för hållbar utveckling. Det
övergripande målet är att bli ett modellområde där såväl
ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet är i fokus för
utvecklingen.

Mer information
• www.ostravatterbranterna.se
• www.ostravatterbranterna.se/wp-content/uploads/2015/07/En-underbar-fredag.pdf
• www.ostravatterbranterna.se/wp-content/uploads/2015/09/Broschyr-BRIFUNK_1.pdf

Kunskap och Samverkan är två nyckelord för att beskriva
hur biosfärföreningen arbetar.
Kunskapsuppbyggnad har bland annat skett genom en lång
rad inventeringar och kartläggning av naturvärden. För den
ekologiska hållbarheten är det särskilt traditionell betesdrift
som uppmärksammats. Solbelysta gamla träd (särskilt av ek),
naturliga gräsmarker, småvatten med betesdrift eller slåtter är
viktiga.

Claes Hellsten är biolog, småbrukare och
naturskolelärare med ett stort intresse för
allt som växer, kryper, springer, simmar eller
flyger. Sedan början av 1990-talet är han
aktiv i Gränna Skogsgrupp och därmed en
av initiativtagarna till biosfärområde Östra
Vätterbranterna, där han idag ingår i styrelsen
och i dess verkställande utskott. Arbetet med
Gränna Golf finansierades av Claes anställning hos Världsnaturfonden WWF, som stöttat
biosfärområdets utveckling från naturvårdskonflikt till nära samarbete mellan naturvård,
markägare, organisationer och myndigheter.

2007 gjordes i samverkan med Gränna Golf en inventering
och en anpassad skötselplan av Gränna golfbana. Det visade
sig under arbetets gång att golfares och naturvårdsbiologers
önskemål ofta sammanföll och att golfbanans naturvärden
mycket väl kunde, inte bara bevaras utan också utvecklas
genom en anpassad skötsel.
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Extra poster - PRESENTATIONER

Kompetanse for multifunksjonalitet
Av Hans Martin Hanslin, Eveliina Kallioniemi och Trygve S. Aamlid, Norsk Institutt for Bioøkonomi

Det er muligheter for å øke og forbedre leveransen av økosystemtjenester fra grøntarealer i urbane områder, både ved å
øke kvaliteten på de tjenestene en har i dag og ved å legge til
flere funksjoner og tjenester, både i nye og allerede etablerte
grøntanlegg.

I år starter vi opp forskningsprosjektet «Fra gress til blomstereng» (2017–2020). Prosjektet tar i første omgang for seg
pollineringstjenester og biologisk mangfold i landbrukets
produksjonslandskap, men vi ønsker å utvide prosjektet til
å omfatte golfbaner og andre urbane gressarealer. Målet er å
finne metoder for utmagring av jordressursene ved skjøtselBioforsk Turfgrass Group var fra 2003 til 2015 Nordens lestiltak som kan redusere gressets konkurranseevne og dermed
dende leverandør av forskingstjenester for gress til golfbaner. legge til rette for økt biologisk mangfold av blomstrende
Etter opprettelsen av NIBIO i 2015 har vi i tillegg samlet vår engarter og pollinatorer.
kompetanse for å utvikle multifunksjonalitet i ulike grøntarealer, herunder funksjoner og prosesser som ligger til grunn Vi tester ut innsåing av stedegne blomsterengblandinger
for økosystemtjenestene. Noen stikkord for vår hovedkomkombinert med ulik slåttetid/slåtteintensitet, tilførsel av
petanse med hensyn til multifunksjonalitet er: Overvåking
karbon og såing av halvparasitten Rhinanthus minor.
og skjøtsel av biologisk mangfold, spredningsøkologi og
genflyt, kontroll med invasive arter, jordkvalitet, retensjon,
infiltrasjon og rensing av overflatevann.

Multifunktionella golfbanemiljöer
Av Fredrik Eriksson och Tuula Eriksson, Institutionen för Stad och Land,
Avdelningen för Landskapsarkitektur, SLU, Ultuna
Många kreativa och intressanta förslag på hur golfanläggningarna skulle kunna bli mera multifunktionella framkom.
Många spelare berättade att de trivdes i miljön och att de
ofta tillbringade mycket tid på golfbanan och att det därför
vore praktiskt om man t ex kunde ta med hunden, barnen,
släktingar och vänner om det fanns mera parallella aktiviteter
i anslutning till golfspelandet.

Inom ramen för ett forskningsprojekt "Lawn as an cultural,
social and ecological phenomena" på SLU, finansierat av
Formas och STERF under ledning av professor Maria Ignatieva (2013–2017), har bl a gräsmattemiljöer på sex golfbanor i Sverige studerats. Av studierna framgår att golfspelare
som intervjuats ser golfanläggningarna som en arena för
golfsporten men också som en arena för naturupplevelser,
sociala möten, aktiviteter som främjar god hälsa samt möjligheter till olika slags fritidsaktiviteter som man uppskattar.
Intervjuer gjordes med både golfspelare och nyckelpersoner
bland personalen på de sex golfbanorna.

Även bland personal som intervjuades fanns en positiv
inställning till multifunktionella golfbanemiljöer som kunde
göras attraktiva året runt inte bara under själva spelsäsongen.
Det fanns också en öppenhet för att mera aktivt bjuda in
föreningar, skolor och olika grupper till den multifunktionella golfbanan som på detta sätt också kan bli en tillgång
och resurs för människor som bor i urbana miljöer som
behöver tillgång till natur och gröna miljöer. I ett planerat
forskningsprojekt vill vi fortsätta studera möjligheter och
tänkbara modeller för detta.

Av intervjuerna med spelarna framgår också att merparten
av spelarna efterlyser olika former av multifunktionalitet
på golfbanorna, t ex att man skall kunna kombinera andra
aktiviteter i miljön där man vistas t ex TV och läsrum i anslutning till banan om man känner sig frusen eller det börjar
regna, trevliga och upplevelserika miljöer för rekreation t ex
för promenader, aktiviteter för barn, kurser och seminarier,
möjligheter till motionsaktiviter mm.
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REFLEKTIONER OCH IDÉER - ETT AXPLOCK

Hur kan golfanläggningen utvecklas till en
multifunktionell plats där friluftsliv, idrott,
kultur- och naturvärden får plats?

Multifunktionell markanvändning förenar
pedagogisk, biologisk och
social mångfald.

Anlägg tydliga och säkra
stigar för oss som inte
är golfare. Ledmärken,
informationstavlor etc.

Studera golfbanans omgivningar
– låt banan förstärka kvaliteter
i landskapet som helhet.
Lokal samverkan: Identifiera
goda exempel och inspirera
andra att ta initiativ till dialog
och samverkan.

Skapa samarbete mellan
skola och golfanläggningar och
utveckla tätortsnära golfanläggningar till klassrum för utomhusundervisning.

Lyft fram banans kulturvärde
och biologi i broschyr och golfguide. Bjud in närboende till
vandring på golfbanan under
ledning av golfpersonal.

Utbildning av greenkeepers
– lär dom att ”odla” 3 - 5
indikatorarter, för att säkra
det långsiktiga målet.

Ta fram praktiska råd och
rekommendationer för att
sköta golfbanans natur- och
kulturvärden.

Prärieplanteringar* i ruffen!
Skönhet och spridningskorridor.
(*= Äng fast på bördig mark)
Prärieängar - är en amerikansk
version av äng, färgstark &
hållbar med låg skötsel.

I många städer pågår intensiva förtätningar.
Kan man skapa golfanläggningar som öppnar upp för nya grönytor som inte bara är
för golfspel utan även för naturupplevelser,
rekreation, motionsaktiviteter för alla åldrar?
Då är mycket vunnet!

Vi måste hitta modeller för att skapa
kontinuitet och långsiktighet i projekt som
initieras och drivs av eldsjälar och bygger
på personliga nätverk.
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DAGENS PROGRAM

Multifunktionella landskap
- Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar
Tisdag 7 februari 2017
INLEDNING
09.30 Välkomna
Carl-Anders Helander, KSLA:s sekreterare och VD
09.40 Praktikaliteter
Malin von Essen, dagens moderator
09.45 Visionen om multifunktionella golfanläggningar
Maria Strandberg, STERF
10.05 Multifunktionella landskap med golfbanor
Margareta Ihse, KSLA
MÖJLIGHETER
10.25 Ekologiska golfreflektioner kring ett naturvänligt och uthålligt koncept
Peder Agger, Roskilde universitet
10.40 Att identifiera och utveckla mångfunktionella värden
Anne-Mette Dahl Jensen, Köpenhamns universitet
10.55 Golfbanans dammar och vatten – biologisk mångfald och grön infrastruktur för vattenlevande organismer
Johan Colding, Beijerinstitutet, Kungl.Vetenskapsakademien, Stockholm
11.10 Frågor och diskussion
11.30 Reflektioner, tyckanden, tips
12.00 Lunch
UTMANINGAR OCH KONFLIKTER
13.00 Konflikter mellan golf, naturvård och det rörliga friluftslivet
Henrik Smith, Lunds universitet
13.15 Processen kring Bro Hof golfbana, Upplands Bro
Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen
13.30 Frågor och diskussion
13.45 Reflektioner, tyckanden, tips
GODA EXEMPEL PÅ NORDISKA, MULTIFUNKTIONELLA AKTIVITETER
14.05 Design and construction of golf courses for multifunctional activities – examples from Iceland
Edwin Roald, Sigló-projektet på norra Island
14.20 Kombinera golf med andelsjordbruk och socialt entreprenörskap
Håkan Rasmusson,Värpinge Golf, Lund
14.35 Fra gjengroing og stagnasjon til åpent landskap og ny stedsutvikling
Ole Jørgen Olsen, Nes Verks Golfpark i Arendal, Norge
14.50 Upplev en arena för natur, kultur, sociala möten och golf
Martin Nilsson, Köpenhamns GK, Danmark
15.05 Samarbete med Trafikverket gynnar hotade groddjur
Bruno Hedlund, Chalmers GK, Landvetter
MINGEL
19

BILDER FRÅN DAGEN
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FAKTA - Golfanläggningar i Norden
Golf är en arealkrävande idrott som i Norden tar mer än 70 000 ha i anspråk. De nordiska golfförbunden har
ca 1 miljon medlemmar som spelar golf på drygt 1 100 golfanläggningar.
En golfanläggning med 18 golfhål upptar i genomsnitt 65-70 hektar, varav cirka 20 hektar är intensivt klippta
och utnyttjade spelytor, såsom tees, fairways och greener. Resterande ytor, 50–70 procent, är extensivt skötta naturområden med potential för flerbruk.
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. 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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LÄS MER OM MULTIFUNKTION

Detta är några exempel på litteratur där du kan läsa mer om landskap samt golfanläggningar i ett mångfunktionellt landskap:
Strandberg, M. et al. 2011.
Multifunktionella golfanläggningar – en outnyttjad resurs.
Handbok Scandinavian Turfgrass Research Foundation.
http://www.sterf.org 31 pp.
Skarin, O., M. Strandberg & K. Schmidt 2014.
Inspiration och idéer för lokal samverkan – Erfarenheter från Sigtuna projektet.
Handbok, Scandinavian Turfgrass Research Foundation.
http://www.sterf.org . 16 p.
Jensen, A.M.D., Caspersen O.H., and Jensen, F.S. Schmidt, K. & Strandberg, M. (2015):
Guide for värdering av golfbanans Multifunktionella värden.
STERF, Danish outdoor council and Department of Geosciences and Natural Resource Management,
University of Copenhagen.
http://www.sterf.org 31p.
Landskapsforum 2016. Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar.
Kungl. Skogs och lantbruksakademins tidskrift, 3-2016, 155.
ISBN tryck 978-91-86573-82-9 digital 978-91-86573-83-6. 67pp.
http://www.ksla.se/aktivitet/landskapsforum-2016/?hilite=landskap
Larsson, M. 2015.
Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma?
Artikel. KSLA Nytt & Noterat, nr 2 2015.
http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2015/03/KSLA-Nytt-2-2015-Artikel-Maria-Larsson.pdf
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Hans Martin Hanslin

Dr.
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Claes Hellsten

Bitr. koordinator biosfärområde
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)är en fri och oberoende nätverksorganisation. Akademien arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Akademien belyser allsidigt samspelet mellan natur och människa och betonar vikten av långsiktig hushållning med våra naturresurser för samhällets utveckling. Akademiens mötesverksamhet med sammankomster, seminarier, konferenser och workshops är ett viktigt medel för att föra ut kunskap från akademien.
Genom att samla till överläggning kring viktiga problem stimuleras möjligheter till
samhällsutveckling. Läs mer om KSLA:s verksamhet på www.KSLA.se

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de
nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar
kunskap som är färdig att använda direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och av myndigheter, i ett trovärdigt arbete med miljö och hållbar utveckling.
STERF prioriterar forskning och utveckling inom: Växtskydd - kontroll av sjukdomar och ogräs, Effektiv och hållbar användning av vatten, Gräsets övervintring samt
Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster. Läs om STERF:s projekt,
prioriterade områden och forskningsprogram på www.sterf.org
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