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ESIPUHE

Toiveenamme on, että tämä raportti innostaisi aloitteellisuuteen, luomaan yhteistyötä ja muutosta sekä siten
myötävaikuttamaan siihen, että golfkentistä tulisi osa monikäyttöistä maisemaa. Paikka, jossa voivat kohdata
ulkoilu, urheilu, oppiminen, kulttuuri- ja luontoarvot.

Raportti pohjautuu pohjoismaisen seminaariin Monikäyttöiset maisemat – Pohjoismaisten golfkenttien mahdollisuudet ja
haasteet, jonka järjestivät Landskapsnoden (Maisemasolmu), josta vastaa KSLA:n maisematoimikunta, ja STERF
(Pohjoismainen nurmi- ja ympäristötutkimussäätiö), Ruotsin golfliiton taloudellisella tuella. Seminaari pidettiin
pohjoismaisilla kielillämme ja englanniksi. Siksi raportti on monikielinen ja sisältää tekstejä ruotsiksi, tanskaksi,
norjaksi ja englanniksi. Olemme täydentäneet raporttia johdannolla, jossa kuvataan monikäyttöistä maisemaa ja
golfkentän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.

Seminaarin tarkoituksena oli esitellä monikäyttöisten golfkenttien mahdollisuuksia, keskustella olemassa olevista
haasteista, ongelmista ja konflikteista sekä tunnistaa työkaluja golfkenttien yhteiskunnallisen hyödyn lisäämiseksi.
Seminaari oli suunnattu golfalan toimijoille sekä viranomaisten, kuntien, yliopistojen, maanomistajien ja
etujärjestöjen edustajille.

Seminaarin tärkeä johtopäätös on, että golfkentillä on mahdollisuuksia kehittyä tärkeiksi osiksi monikäyttöistä
maisemaa. Tässä onnistuminen edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä, jossa voi olla yhteistä ja päällekkäistä
toimintaa, joka ei sulje pois muita toimintaoja ja joka ulottuu golfkentän ulkopuolelle ympäröivään maisemaan.

Maria Strandberg
STERFin johtaja

Margareta Ihse
Ekologisen maantieteen emeritaprofessori
Tukholman yliopisto
KSLA:n maisematoimikunnan puheenjohtaja
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Golfkenttä monikäyttöisessä maisemassa – JOHDANTO

Margareta Ihse ja Maria Strandberg

Maisemaa kuvataan joskus yksinkertaistetusti shakkilaudak-
si, jossa jokainen toiminto on tietyssä paikassa ja jossa toi-
mitaan tiettyjen sääntöjen mukaan. Mutta tämä on liian
yksinkertainen kuva. Vaikka "kaikelle on paikkansa", on uusi
näkemys maisemasta monitahoisempi: erilaisia, toisiaan täy-
dentäviä toimintoja voidaan tehdä samalla alueella – maan-
käytössä voi olla monitoiminnallisuutta. Ymmärtääkseen,
mitä voidaan tehdä ja mikä on mahdollista, on tärkeää, että
huomioidaan maankäytön historia, johon edelliset suku-
polvet ovat jättäneet erilaisia jälkiä, isoja tai pieniä.

Golfkentät kattavat suhteellisen suuria maa-alueita ja muo-
dostavat tärkeän osan maisemaa. Koska näillä alueilla keski-
tytään ensisijaisesti golfin pelaamiseen, se johtaa joskus
maankäyttöristiriitoihin ja kilpaileviin intresseihin golfken-
tän ja sen naapurialueiden, luonnonsuojelun, maataloustuo-
tannon, asuntorakentamisen ja muiden kehityshankkeiden
välillä.

Monikäyttöisyyttä voidaan ensisijaisesti tulkita niin, että
golfkenttäaluetta voidaan käyttää myös muuhun ulkoiluun.
Esimerkiksi hiihtoa voidaan erinomaisesti harrastaa, kun
golfkentällä on lumipeite. Myös golfkaudella voi kentällä
ulkoillla, jos kävijät vain tietävät, missä on turvallista liikkua.
Muut golfkentän tarjoamat toiminnot ovat itsestäänselviä
monille, mutta niitä on ehkä syytä korostaa. Ne tarjoavat
avoimen ja monipuolisemman maiseman, jossa on lehtipuita
sekä reunavyöhykkeitä metsää vasten – piirteitä, joita
useimmat pitävät puhuttelevina ja kauniina.

Golfkentät voivat myös edistää monimuotoista maiseman
käyttöä ja luoda siten golfin rinnalle monia yhteiskunnalle
tärkeitä palveluja, kuten maaseudun kehittäminen sekä
luonto- ja kulttuurikohteiden suojelu. Yksi tärkeimmistä
yhteisöpalveluista on golfkenttien rooli kasvien ja eläinten
suojelussa. Yhteiskunnilla on tarve säilyttää ja ylläpitää
biologista monimuotoisuutta, koska se tarjoaa meille vahvat
ekosysteemit ja elämää ylläpitävät ekosysteemipalvelut.

Se, mikä rooli golfkentillä on maiseman näkökulmasta,
riippuu niiden sijainnista. Golfkentät avoimine alueineen
ovat tärkeä osa vihreää infrastruktuuria, siis alueita, joita
eläimet ja kasvit tarvitsevat voidakseen levitä ja liikkua yhä
enemmän pirstoutuvassa maisemassa, jossa metsät kattavat
suhteessa yhä enemmän maata. Suuressa osassa maatamme
avoimet alueet pienenevät ja etääntyvät toisistaan. Tässä
yhteydessä golfkentät muodostavat tärkeän vihreän lenkin
avoimen maan, kuten peltojen ja niittyjen, välillä. Golfkenttä
on siksi nähtävä osana yleistä "avointa maisemaa".

On myös tärkeää, miten golfkentät suunnitellaan ja miten
niitä hoidetaan, jotta niillä olisi tärkeä osansa vihreässä
infrastruktuurissa. Golfkentältä löytyy monia erilaisia
biotooppeja, kasvien ja eläinten elinympäristöjä.

Karheikoissa, puolikarheikoissa, pelialueen ulkopuolella
olevalla maalla, mutta myös väylillä, on luonnollisia niittyjä
(vanhoja laitumia tai heinäniittyjä), lehtipuita, pensaita,
kosteikkoja kuten soita, lampia ja puroja. Kun nämä
biotoopit tunnetaan, voidaan kohdistetuilla ja usein pienillä
ponnistuksilla edistää luonnon monimuotoisuutta
säästämällä vanhoja lehtipuita tai istuttamalla luontaisesti
esiintyviä lehtipuita, suojelemalla pensaita tietyillä alueilla,
kehittämällä metsäreunavyöhykkeitä eri korkuisiksi ja
-tiheyksisiksi. Tällä tavalla luodaan elinympäristöjä linnuille,
hyönteisille, perhosille, mehiläisille ja kimaisille. Enemmän
karheikkoja tarkoittaa enemmän monimuotoisuutta.

Siksi on nykyään syytä arvioida golfkenttää uudelleen. Mai-
seman näkökulmasta se on avoin niitty, jossa on lehtipuita ja
kosteikkoja, ja joka korvaa vanhat metsäniityt. Kentillä voi
olla suuri merkitys kaikille niittyjen kasveille ja eläimille, jot-
ka ovat eläneet maassamme pitkään, ja jotka löytyvät laulu-
ja runokulttuuristamme. Tällaisista maisemista on nykyään
pulaa. Siksi meidän on arvioitava ja tutkittava golfkentän eri
osia biologisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Avovettä on järjestelmällisesti poistettu maisemasta yli sadan
vuoden ajan viljelijän onnistuneen salaojituksen avulla.
Tasamailla vallinnutta pienten vesistöjen, lampien ja purojen
maisemaa ei enää esiinny viljelysmaalla, mutta kylläkin
golfkentällä. Veden merkitys on korostetun tärkeä
sammakkoeläimille, kuten tavallisille sammakoille ja
rupikonnalle, mutta myös harvinaisille ja uhanaisille
salamantereille. Golfkentät voivat olla monien vesilintujen
lastentarhoja. On myös tiedetty jo pitkään, että lammet ovat
halpa ja merkittävä typpiloukku. Maisema, jossa on
monipuolinen kasvi- ja eläinkanta, tarjoaa meille myös
ekosysteemipalveluita.

Jotta golfkenttien yhteiskunnallinen hyöty lisääntyisi, ja ne
edistäisivät maiseman monikäyttöisyyttä, tarvitaan toimivaa
yhteistyötä golfkentänhoitajien ja muiden toimijoiden, kuten
kuntien, valtion viranomaisten, yhdistysten, maanomistajien,
asukkaiden ja yritysten, välille. Tarvitaan myös lisää tietoa
niin golfalan sisällä kuin yhteiskunnassakin siitä, miten
golfkentän maa-aluetta ja sen luonto- ja kulttuuriarvoja tulisi
hoitaa ja kehittää.

Golfkenttä, jota käytetään ja hoidetaan monipuolisesti, voi
tarjota suuria etuja. Tavoitteena on saada kenttä entistä
paremmin ympäröivän maiseman yhteyteen ja osaksi sen
vihreää infrastruktuuria. Alueen luonnonvaroja kehitetään ja
optimoidaan niin, että biologinen monimuotoisuus lisääntyy.
Näin varmistetaan paremmat ja vankemmat ekosysteemit
monimuotoisine lajeineen, jotka voivat tarjota erilaisia
ekosysteemipalveluita ja usein myös suuremman
kauneuskokemuksen.
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ESITYKSET – Johdanto

Golfkenttä – monitoimialue, joka hyödyttää
paikallista yhteisöä ja luontoa lähellä
kaupunkialueita

Maria Strandberg, STERF

Maria Strandberg on pohjoismaisten
golfliittojen yhteisen tutkimussäätiön STERFin
(ScandinavianTurfgrass and Environment
Research Foundation) johtaja. Marialla on yli
viidentoista vuoden kokemus työstä golfin ja
viheralueiden kestävän kehityksen parissa niin
Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.
Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella Maria
vastasi ja johti vuonna 2011 monikäyttöisten
golfkenttien konseptin luomista ja lanseerausta.
Monitoiminen näkökulma on inspiroinut
yhteistyötä ja merkittävästi edistänyt golfin
yhteiskunnallista hyötyä.

Monikäyttöiset golfkentät ovat nykyään hyödyntämätön
resurssi. Golfin yhteiskunnallista hyötyä voidaan osaltaan
lisätä katsomalla toimintaa kokonaisvaltaisesti. Tässä
näkemyksessä keskeisiä ovat viheralueiden tehokas käyttö
sekä yleisön kiinnostus luontoon ja virkistykseen.
Golfkentillä on useita tehtäviä golfin pelialueen tarjoamisen
lisäksi. Jos katsomme golfia ulkopuolelta, ymmärrämme,
että kentät voivat edistää monia yhteiskunnan vaatimia
palveluita, kuten maaseudun kehittäminen, luonnon ja
kulttuurin suojelu, biologinen monimuotoisuus ja yleisölle
avoimet kohteet, ulkoilupaikat ja ulko-opetustilat. Tämä on
erityisen tärkeää tiivistyvässä kaupunkimaisemassa, jossa
merkityksellisten lähiviheralueiden saavutettavuus on yhä
rajallisempaa.

Monilla golfkentillä on nykyään taloudellisia ongelmia, ja ne
yrittävät löytää uusia tapoja ylläpitää ja kehittää liiketoimin-
taansa. Monitoimisuus voi tarjota mahdollisuuden vaihto-
ehtoisiin tuloihin, lisääntyneiseen kytköksiin yhteiskunnan
kanssa, yhteistyön parantumiseen ja monissa tapauksissa
myös kustannusten jakamiseen viranomaisten, ympäristö- ja
ulkoilujärjestöjen ja muiden urheiluseurojen kanssa, sekä
parempaan yleisön arvostukseen ja suurempaan poliittiseen
tukeen.

Yhteistoiminta on tärkein tekijä monikäyttöisten golf-
kenttien luomisessa. Yhteistyön muotoa ja suuntautumista
kannattaa rakentaa vastaamaan golfkentän, paikallisen
yhteisön ja alueen erityisiin haasteisiin. Yhteistyön tulee olla
rajat ylittävää ja sisältää erilaisia toimijaryhmiä, kuten kun-
nat, viranomaiset, yhdistykset, maanomistajat, asukkaat,

yritykset jne. Tämäntyyppisen yhteistyöprojektin onnis-
tuminen vaatii kärsivällisyyttä, luottamusta ja kaikkien osa-
puolten johdon perusteellista sitoutumista.

Jotta luotaisiin edellytykset useampien moninikäyttöisten
golfkenttien kehittämiseen ja sitä kautta golfin
yhteiskunnallisen hyödyn lisäämiseen, tarvitaan lisää
osaamista ja asennemuutoksia golfalan kaikilla tasoilla sekä
muiden maankäytöstä kiinnostuneiden yhteiskunnan
sidosryhmien keskuudessa. STERF on tunnistanut neljä
keskeistä tutkimus- ja kehitysaluetta, joiden kautta lisätään
osaamista golfkenttien monipuolisen käytön kehittämiseen.
Nämä kuvaavat, sitä, kuinka monikäyttöiset golfkentät
voisivat edistää:

1. Viheralueita ja kestävän kaupunkialueen vihreitä tiloja
sekä maan käyttöä koulutukseen

2. Luonto- ja kulttuuriympäristöä, ekosysteemipalveluita ja
biologista monimuotoisuutta

3. Vuoropuhelua, tapaamisia ja rajat ylittävää yhteistyötä
4. Liiketoiminnan edistämistoimenpiteitä

Monet monikäyttöisten golfkenttien luomiseen tähtäävät
hankkeet ja toimet ovat tulisieluisten harrastajien käynnistä-
miä, ja perustuvat henkilökohtaisiin verkostoihin. Tärkeä
haaste on näiden aloitteiden johtaminen sekä jatkuvuuden ja
pitkäjänteisyyden takaavien rakenteiden luominen.

Lisätietoja STERFin monitoiminnallisten golfkenttien
tutkimusohjelmasta sekä meneillään olevista tutkimus-
projekteista ja -toiminnasta löytyy osoitteesta
www.sterf.org



5

Monikäyttöiset maisemat ja golfkentät

Margareta Ihse, KSLA

Johdanto - ESITYKSET

Margareta Ihse onTukholman yliopiston
ekologisen maantieteen emeritaprofessori.
Hänen taustansa on maisemaekologina ja
luonnonmaantieteilijänä. Hän on tutkinut
pääasiassa kulttuurimaisemaa, mutta myös
metsiä, vuoria, soita ja kaupunkeja. Margareta
toimii aktiivisesti KSLA:ssa (Kuninkaallinen
metsä- ja maatalousakatemia) ja on muun
muassa toiminut varapuheenjohtajana ja
KSLA:n ympäristötoimikunnan puheenjohtajana.
Nykyään hän on KSLA:n maisematoimikunnan
puheenjohtaja. Hän on ollut ja on vahvasti
mukana luonnonsuojelu- ja ympäristö-
kysymyksissä, sekä kansallisesti että
kansainvälisesti, IALE:ssa (kansainvälinen
maisemaekologian yhdistys) IUCN:ssä
(kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) ja
Biologisen monimuotoisuuden tieteellisessä
neuvostossa.

Maisemaa kuvataan joskus shakkilaudaksi, jossa kaikki
ihmisen toiminta tapahtuu rinnakkain. Jokaisen toiminnan
oletetaan tapahtuvan tietyssä paikassa ja tapahtuvan
enemmän tai vähemmän määrättyjen sääntöjen mukaan.
Tämä antaa liian yksinkertaistetun kuvan maiseman
monimutkaisuudesta. Mahdollisen monitoiminnallisuuden
ymmärtämiseksi tulee tuntea historiallinen maankäyttö,
biofysikaaliset olosuhteet sekä veden, ravinteiden ja energian
virtaukset. Kun kilpailu maasta lisääntyy, syntyy ristiriitoja
eri maankäyttötapojen välillä. Monitoiminnallisuuden
saavuttamiseksi tarvitaan koordinoituja, päällekkäisiä
toimintoja, jotka eivät sulje toisiaan pois. Meillä Ruotsissa
on vain pieni osuus maasta maatalouskäytössä. Sitä voitaisiin
maatalouden lisäksi käyttää myös metsätalouteen,
rakennuksiin ja infrastruktuuriin, luonnon- ja kulttuurin
suojeluun sekä ulkoiluun, mukaan lukien golf.

Golfkentillä on mahdollisuus edistää monimuotoista
maiseman käyttöä useilla tavoilla:

• Niitä käytetään tietysti golfiin, mutta niitä voidaan jossain
määrin käyttää myös muuhun ulkoiluun;

• Ne edistävät avointa ja monipuolista maisemaa, jota
monet pitävät houkuttelevana;

• Ne edistävät yleistä yhteiskunnallista tavoitetta biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisestä, koska niillä on useita
kasveille ja eläimille tärkeitä biotooppeja, joita ei enää ole
tämän päivän maatalousmaisemassa.

• Ne ovat tärkeitä myös erilaisten ekosysteemipalvelujen
tuottamisessa.

Se, kuinka hyvin golfkentät voivat osaltaan edistää biologisen
monimuotoisuuden säilyttämistä, on nähtävä eri mitta-
kaavoissa, niin golfkentän eri osien yksityiskohdissa kuin
yleisemminkin golfkentän sijainnissa suhteessa ympäröivään
maisemaan. Golfkenttäalueen eri osilla on erilaiset olosuhteet
luonnon monimuotoisuuden kannalta, koska niitä ehkä on
käytetty aikaisemmin maataloustuotannossa. Tämä koskee
ennen kaikkea väylän ulkopuolisia alueita, karheikkoja tai
puolikarheikkoja ja niitä ympäröiviä maita. Luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ovat lehtipuut ja
-pensaat, luonnonniityt, suot ja kosteikot, lammet ja purot.
Oikealla hoidolla nämä maat voivat olla tärkeitä sekä golfille
että luonnon monimuotoisuudelle ja siten edistää maiseman
monikäyttöisyyttä. Golfkentän biotoopit voivat tällöin
muodostaa tärkeän osan avoimen maiseman kasviston ja
eläimistön elinympäristöjä, ja varsinkin jos ne ovat osa
golfkentän ulkopuolisen maiseman ekologista biotooppi-
verkostoa, ne tarjoavat ekologisen infrastruktuurin. Tämä
muodostaa väyliä kasvien ja eläinten leviämiselle tai liik-
kumiselle. Golfkentästä tulee sitten tärkeä yhdistävä lenkki
maiseman ekologisessa rakenteessa, osa vihreää infra-
struktuuria, jonka kanssa luonnonsuojelu toimii nykyään
myös Ruotsissa.



6

ESITYKSET – Mahdollisuudet

Ekologisia golfpohdintoja luontoystävällisestä
ja kestävästä konseptista

Peder Agger, Roskilden yliopisto

Peder Agger on biologi ja ympäristö-
suunnittelun emeritusprofessori Roskilden
yliopistokeskuksessaTanskassa. Hänen
tutkimuksensa on keskittynyt pääasiassa
maatalousmaiseman luontosisältöön ja
luonnonhoidon strategioihin. Peder on toimi-
nut valtion luonnonsuojeluneuvoston, luonto-
neuvoston jaTanskan eettisen neuvoston
puheenjohtajana.Viime vuosina hän on mm.
ollut yhteyksissäTanskan luonnonsuojelu-
yhdistykseen ja istui yhdistyksen hallituksessa
ja suunnittelukomiteassa.

Kestävän kehityksen saavuttamisesta on tullut välttämättö-
myys, johon maailman maat ovat sitoutuneet. Agenda 2030
on käytännöllinen, poliittinen ja kulttuurinen hanke, joka
koskee kaikkia yhteiskunnan osia, myös urheilua.

Kestävä kehitys on tapa hyökätä monimutkaisen
yhteiskunnallisen ongelman kimppuun ja saada globaalissa
ja pitkän aikavälin perspektiivissä aikaan sosiaaliset ja
taloudelliset olosuhteet niin, että myös ympäristö pysyy
elinvoimaisena. Pienenä osana tätä prosessia voidaan
tarkastella, miten golfurheilu voidaan yhdistää muihin
intresseihin monitoiminnallisessa maisemassa.

Kuluneen vuosisadan aikana golf on kehittynyt harvojen
etuoikeutettujen nautinnosta monien suosimaksi liikunnaksi
ja siten kulttuurin ja kansanterveyden kannalta tärkeäksi
harrastukseksi. Golfin potentiaali kestävän kehityksen näkö-
kulmasta piilee sen toimeliaissa harrastajissa, sen suuntau-
tumisessa luontoon ja ulkoiluun sekä pyrkimyksessä tulla
toimeen muiden yhteiskunnan maankäyttäjien kanssa.

Suosittelisin uutta, ei vielä hyväksyttyä konseptia, ekologista
golfia. Siinä heijastuu näkökulmia käsitteestä luomuviljely,
jossa ei käytetä torjunta-aineita, keinolannoitteita eikä
GMO:ta sekä pyritään mahdollisimman suureen
vuorovaikutukseen ympäröivän ympäristön kanssa, sekä
käsitteestä luonnonläheinen metsätalous, jossa painotetaan
alkuperäisiä lajeja ja monipuolista puulajivalikoimaa,
luonnollista uudistumista ja pysyvää metsäpeitettä.

Molemmat mainitut viljelykonseptit ovat kohdanneet
tavanomaista vastustusta. Luomuviljelyä pidettiin
epärealistisena pitkällä aikavälillä, ja luonnonmetsätaloutta
taas ei pidetty riittävän luonnonläheisenä. Vastarinta
osoittaa, että tällainen kehitys ei riipu ainoastaan tekniikasta
ja taloudesta vaan myös kulttuurista.

Nämä periaatteet ja suuntaviivat koskevat myös golfia.

Paljon näyttää riippuvan sekä pelaajien että myös
ympäröivän yhteisön saamisesta mukaan, niin että kaikki
monitoimimaiseman käyttäjät ymmärtävät – ja voivat siten
kokea itsensä osana edessä olevaa muutosta. Useat
golfkentät ovat osoittaneet pystyvänsä tekemään laajaa
yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Siksi golfilla näyttää olevan hyvät lähtökohdat tulla kestävän
kehityksen voimavaraksi.
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Monikäyttöisyyden arvojen tunnistaminen
ja kehittäminen

Anne-Mette Dahl Jensen, Kööpenhaminan yliopisto

Mahdollisuudet – ESITYKSET

STERF-projektissa "Elämyskartoitus ja monitoimigolf-
kentän kehittäminen - Paremmat mahdollisuudet golf-
kenttien kasvavaan ja monipuoliseen käyttöön" on kuvattu
menetelmä, jolla voit kartoittaa ja kuvata golfkenttien
virkistysarvoja. Tavoitteena oli kehittää golfkentille
suunnittelutyökalu, jonka avulla he voivat arvioida kentän
monitoimipotentiaalia.

Raportti on kirjoitettu uudelleen STERF-käsikirjaksi, jota
kaikkien golfkenttien on tarkoitus pystyä käyttämään, jos he
haluavat työstää monikäyttöisyyttä ja tutkia kentän
potentiaalia. Käsikirjan ruotsinkielisessä versiossa kuvataan
myös, kuinka monitoiminnallisuudella voidaan edistää
ruotsalaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Käytetty menetelmä jakaa virkistysarvot eri luokkiin:
1. Villi/koskematon luonto
2. Metsätunnelma
3. Panoraamanäkymä
4. Biologinen monimuotoisuus ja sitä tukevat alueet
5. Kulttuurihistoria ja kohteet
6. Toiminta ja alueet, joissa erityistä toimintaa voi tapahtua
7. Tilat
8. Turvallisuus.

Yksittäiset luokat on kuvattu temaattisilla indikaattoreilla,
jotta golfkentällä on mahdollista tehdä kartoitus ja sen
perusteella valita alueet, joita voidaan hyödyntää tai kehittää
monitoiminnalliseen suuntaan.

Viisi golfkenttää osallistui hankkeeseen: Hornbækin ja
Sydsjællandsin golfkentät Tanskassa, Viksjøn golfkenttä
Ruotsissa, Nesin golfkenttä Islannissa ja Fredrikstadin
golfkenttä Norjassa. Kaikilla viidellä kentällä tehtiin
kartoitus, ja monitoiminnallisuuden potentiaalista
keskusteltiin seurojen kanssa tavoitteena monikäyttöisyyden
kehittämissuunnitelman laatiminen. Potentiaalia oli useilla
kentillä, ja golfseurat ovat sittemmin pyrkineet
hyödyntämään tätä potentiaalia. Hornbækin golfkenttä mm.
teki yhteistyössä paikallisen suunnistusseuran kanssa
suunnistuskartat kentän alueelle, ja golfkentällä järjestettiin
yösuunnistuksen seuramestaruuskilpailut. Se johti myös
seikkailukilpailuun "Kong vinter", jossa golfkentälle
pystytettiin pylväitä jne.

Lisätietoja hankkeesta sekä käsikirja ja kattava loppuraportti
löytyvät osoitteesta www.sterf.org

Anne Mette Dahl Jensen on
Kööpenhaminan yliopiston nurmisuunnittelun
vanhempi asiantuntija. Hänen työnsä koostuu
tutkimuksesta, opettamisesta ja konsul-
toinnista.Tutkimus liittyy nurmen perustami-
seen ja hoitoon, erityisesti torjunta-aine-
vapaaseen rikkakasvien torjuntaan ja EU:n
torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan
direktiivin toimeenpanoon, pelaamisen
laatuun golfkentillä sekä golfkenttien
monikäyttömahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Hän on myös EuropeanTurfgrass Societyn
hallituksen jäsen.
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Golfkentän lammet ja vedet – luonnon monimuotoisuutta ja
vihreää infrastruktuuria vesieliöille

Johan Colding, Beijer-instituutti, Kuninkaallinen tiedeakatemia,Tukholma

Johan Colding on luonnonvarojen hallinnan
ja systeemiekologian apulaisprofessori, joka
keskittyy erityisesti kaupunkimaisemiin. Hän
johtaa tällä hetkellä kaupunkitutkimusta
Tukholman Resilience Centerissä ja Beijer
Institute for Ecological Economicsissa Ruotsin
kuninkaallisessa tiedeakatemiassa.

ESITYKSET – Mahdollisuudet

Kosteikot tarjoavat joukon tärkeitä ekosysteemipalveluita, ei
vähiten virkistystä ja luonnon monimuotoisuutta. Tämä
havainto korostuu vuonna 2009 tehdyssä STERF-
tutkimuksessa golfkenttien kosteikkojen biologisesta
monimuotoisuudesta nimeltä "Golfkenttien merkitys
kosteikkojen eläville organismeille Suur-Tukholmassa".
Tavoitteena oli:

• Tutkia golfkentän lampien eläimistöä.
• Selvittää, kuinka suuri osa Suur-Tukholman nykyisistä

lammista on golfkenttien lampia.
• Kehittää hoitosuunnitelmat golfkenttien lammille.

Selvitys kattoi läänin kuusi keskeisintä golfkenttää, joiden 12
lampea tutkittiin ja niitä verrattiin 12:een muilla maa-alueilla
sijaitsevaan lampeen. Tutkimuksen painopisteenä olivat
sammakkoeläimet ja muut pienet vedessä elävät selkärangat-
tomat (pohjaeläimistö). Tulokset osoittivat merkittävän eron
vesisalamantereiden esiintymisessä golfkentän lampien ja
muiden lampien välillä. Rupimantereita löytyi lähes 70 %:sta
golfkenttien lampia, ja mantereita eli vesiliskoja hieman yli
80 %:sta. Muiden lampien vastaavat luvut ovat hieman alle
20 % ja noin 40 %.

Selkärangattomien osalta golflampien ja muiden lampien
välillä ei ollut merkittävää eroa. Sudenkorennoista 27 %
kaikista Suur-Tukholman lajeista löytyi golfkentältä.

Havaitsimme myös, että saasteille erityisen herkkiä
pohjaeläimistölajeja oli huomattavasti enemmän golfkentän
lammikoissa. Suur-Tukholman alueen lampien GIS-analyysi
osoitti, että 26 % kaikista lammista on golfkentän lampia.

Tutkimuksen päätelmät olivat seuraavat:

• Golfkenttä on arvokas luonnonvara.
• Hyvä luonnonsuojelu on mahdollista yhdistää

korkeatasoiseen pelattavuuteen. Jos golfkenttien
suunnittelussa käytetään ekologisempaa ajattelua, on
mahdollista saada vieläkin parempia luonnonsuojelu-
vaikutuksia.

• Golfkentän suunnittelulla ja tehokkaalla hoidolla voidaan
entisestään lisätä luonnonarvoja.



9

Golfin, luonnonsuojelun ja aktiivisen
ulkoilun ristiriidat

Henrik Smith, Lundin yliopisto

Haasteet ja konfliktit – ESITYKSET

Keskustelu maisemamme, erityisesti maatalousmaise-
mamme, käytöstä on viime vuosina pitkälti käsitellyt
monitoiminnallisuutta. Konseptin takana on teoreettinen
viitekehys, joka käsittelee sitä, miten maiseman eri arvot
toimivat toisiaan vastaan tai vuorovaikutuksessa. Puheen-
vuorossani hyödynnän monitoimisia maatalousmaisemia
koskevaa tutkimusta ja näytän, miten se voi auttaa ymmär-
tämään ja ratkaisemaan golfin ja muiden intressien välisiä
maankäyttöristiriitoja.

Maatalousmaisemaa koskevassa keskustelussa on ollut mm.
oli kyse "maan jakamisesta tai maan säästämisestä", onko
luonnonsuojelun yhdistäminen maisemien käyttöön paras
ratkaisu, vai onko parempi erotella eri toiminnot omiin
tiloihinsa. Otan tämän lähtökohdaksi, kun pohditaan
edistävätkö golfkentät luonnon monimuotoisuutta, ja
milloin golfin ja luonnonsuojelun välisiä ristiriitoja on vaikea
ratkaista. Johtopäätökset ovat seuraavat: on positiivista, jos
golfkenttiä hyödynnetään monikäyttöisesti, mutta
nettovaikutus muihin intresseihin kuin golfiin riippuu

vahvasti kenttien sijainnista/rakentamisesta. Lisäksi
monitoiminnallisuuden hallinta edellyttää hyvää ekologista
tietämystä, mutta pelkästään sen avulla ei pystytä
ratkaisemaan kaikkia luonnonsuojeluun, liikuntaan ja
ulkoiluun liittyviä ristiriitoja.

Henrik Smith on Lundin yliopiston ympäristö-
ja ilmastotutkimuskeskuksen johtaja ja
strategisen tutkimusohjelman Biodiversity and
Ecosystem Services in a Changing Climate
koordinaattori. Hänen tutkimuksensa keskittyy
luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä
eettisistä syistä että biologisen monimuotoi-
suuden tuottamien ekosysteemipalvelujen
vuoksi.Tärkeä osa hänen tutkimuksestaan
käsittelee erilaisia strategioita, joiden avulla
voidaan yhdistää luonnon monimuotoisuuden
suojelu ja erilaiset ihmisen toiminnot, kuten
maa- ja metsätalous, monimuotoisissa
maisemissa.
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Bro Hofin golfkentän prosessi

MårtenWallberg, Luonnonsuojeluliitto

MårtenWallberg on useiden vuosien ajan
työskennellyt eri tavoin golfin ja ympäristön-
suojelun parissa.Vuodesta 2008 lähtien hän
on toiminut golfkenttien kansainvälisen
ympäristösertifikaatin Golf Environmental
Organizationin (GEO) valtuutettuna
todentajana ja vuosien varrella todentanut
noin kymmenen golfkenttää useita kertoja.
Mårten itse on pelannut golfia lapsuudesta
asti ja toiminut useiden vuosien ajan
Luonnonsuojeluliiton johtotehtävissä, ja on
sydämeltään biologi.

ESITYKSET – Haasteet ja konfliktit

The Stadium Coursen rakentaminen Bro Hof Slottiin on
mielenkiintoista monista näkökulmista. Tämä esitys kuvaa
ensisijaisesti itse prosessia, sekä kuinka se alkoi ja miten se
päättyi.

Kaikki alkaa siitä, että yrittäjä esittelee idean kunnan-
hallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle Upplands-
Bron kunnassa vuonna 2002. Lyhyesti sanottuna ideana on
rakentaa golfkenttä KF:n vanhalle viljelysmaalle
Broängarnaan ja samalla kunnostaa huonokuntoisia
rakennuksia, mm. vanha kartano. Kunta iloitsee siitä, että
joku osoittaa kiinnostusta tehdä jotain kunnassa, mutta se
esittää, että samalla kun golfkentän kaavoituksesta päätetään
vuonna 2004, tehdään päätös myös Broängarnan luonnon-
suojelualueesta, joka oli ja on hieno lintualue. Luonnon-
suojelualueen maa-alue on yrittäjän vastikään ostamalla
tontilla.

Ennen itse rakentamisen aloittamista perustetaan
vertaisryhmä, joka koostuu voittoa tavoittelemattomista
yhdistyksistä, yrittäjästä ja kunnasta. Ryhmän tavoitteena on
avustaa rakennustyötä lähinnä luontoarvojen osalta, ja koko
hanke nähdään arvokkaana yhteistyönä golfalan, voittoa
tavoittelemattomien yhdistysten ja kunnan välillä luonnon-
ja ympäristönsuojelun parantamiseksi. Vuonna 2005 aletaan
rakentaa The Stadium Coursea, joka sijaitsee Mälaren-järven
rannalla ja rajoittuu Broängarnan luonnonsuojelualueeseen.

Pian syntyy erimielisyyksiä kunnan, lääninhallituksen ja
voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja toisaalta yrittäjän
kanssa siitä, missä ovat golfkentän rajat luonnonsuojelu-
alueeseen nähden ja miten itse rakentaminen on suoritet-
tava. Vuonna 2007 vertaisryhmä puretaan, ja kunta määrää
golfkentälle uhkasakkoja maa- ja ranta-alueiden ennallis-
tamiseksi. Asia etenee oikeuteen ja ratkeaa lopulta vuonna
2015 pitkälti golfkentän eduksi.

Prosessin läpiviennistä on saatu monia opetuksia.
Valvonnan olisi pitänyt olla tiukempaa, itse
luonnonsuojelualueen raja olisi pitänyt mitata tarkasti
ensimmäisen vuoden aikana, ja yhteinen konkreettinen
tavoitetila loppujen lopuksi ilmeisesti puuttui.
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Monikäyttöisten golfkenttien suunnittelu ja rakentaminen –
esimerkkejä Islannista

Edwin Roald, Sigló-projekti Pohjois-Islannissa

Edwin Roald on golfarkkitehti ja vastuullisen
maankäytön konsultti, STERFin hallituksen
jäsen ja EIGCA:n kestävän kehityksen komitean
puheenjohtaja.Viidentoista vuoden aikana hän
on suunnitellut ja konsultoinut molemmin puolin
Atlanttia, asiakkainaan kuntia, yksityisiä
rakennuttajia, golfkenttiä ja ympäristöryhmiä.
Edwin on GEO Certified -ympäristömerkin
valtuutettu todentaja ja tuottanut
Why18holes.com-sivuston, golfin
vallankumouksellisen maankäyttökonseptin,
joka on saanut tukea R&A:lta St.Andrewsista.

Hyvät esimerkit – ESITYKSET

Toisin kuin useimmat urheilualueet, golfkentät ovat
muodoltaan joustavia. Siksi niiden suunnittelua voidaan
mukauttaa muuhun maankäyttöön ja toimintoihin, mukaan
lukien ekosysteemin ennallistaminen ja/tai parantaminen.
Siglufjördurissa Islannin pohjoisrannikolla sijaitsevan Siglón
golfkentän ydinalue suunniteltiin niin, että sen
rakentamiseen sisältyisi automaattisesti laajasta soran
louhinnasta ekologisesti kärsineen kahden joen risteyksen
kauan odotettu puhdistaminen.

Tämä tuo esiin golfin kyvyn käynnistää yritystoimintaa, joka
voi auttaa toteuttamaan kunnostusprojekteja, jotka eivät
todennäköisesti muuten saisi rahoitusta. Golf voi parantaa
vahingoittuneen alueen ja kutsua muitakin käyttämään sitä.
Siglóssa uudet kävely-, juoksu- ja ratsastusreitit on integroitu
golfin yleissuunnitelmaan. Niiden avulla jalankulkijat voivat
tutkia kulttuuriperintökohteita, kuten 1400-luvun maalais-
talon raunioita.

Paikallisen metsäyhdistyksen ansiosta golfprojektiin sisältyi
aiemmin istutettujen puiden poistaminen maatilalle
kuuluneelta alkuperäiseltä luonnonniityltä. Alue on muuten

pidetty ennallaan ja siinä sijaitsee nyt 5. väylä. Metsäyhdistys
on myös antanut golfkentän kulkea läpi täysikasvuisen
mäntyviljelmän, jota vapaaehtoiset ovat sukupolvien ajan
huolella vaalineet.
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Miten yhdistää golf osuustoimintaan ja
sosiaaliseen yrittäjyyteen

Håkan Rasmusson,Värpinge Golf, Lund

Håkan Rasmusson on maanviljelijä Lundissa
ja omistaa noin 120 hehtaaria kahdella aivan
kaupungin vieressä sijaitsevalla maatilalla.
Hänen liikeideansa on taloudellisesti ja
ekologisesti kestävästi johtaa ja jalostaa tiloja
suurella huolella ja sosiaalisella vastuulla.
Håkan on erityisen kiinnostunut maankäytön
monitoiminnallisuudesta ja etsii jatkuvasti uusia
tapoja kehittää liiketoimintaa. Konkreettisia
esimerkkejä yrityksistä, jotka tuovat lisäarvoa
toisilleen ovat torjunta-ainevapaan golfkentän,
jossa lampaat laiduntavat, rakentaminen 2000-
luvun alussa sekä työvoimaa integroivan
sosiaalisen yrityksenVärpinge Grön LivsCultur
AB (svb) perustaminen.
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ESITYKSET – Hyvät esimerkit

Olen jotain niin outoa kuin maanviljelijä laajassa Lundin
yliopistokaupungissa, ja viljelen noin 120 hehtaaria kahdella
aivan kaupungin kyljessä sijaitsevalla maatilalla. Liikeidea-
nani on hoitaa ja jalostaa tiloja taloudellisesti ja ekologisesti
kestävästi suurella huolella ja sosiaalisella vastuulla. Liikeidea
kulkee vihreänä lankana yrityksen läpi ja vaikuttaa päätök-
siini päivittäin.

Liiketoimintakonseptin mukaisen vankan ja kestävän
yrityksen luominen edellyttää muutosta nykypäivän pitkälle
erikoistuneesta teollisesta maataloudesta merkittävästi
monipuolisempaan liiketoimintaan. Siirtyminen tapahtuu
asteittain ja käytännönläheisesti sopeutumalla tulevaisuuden
epävarmaan tilanteeseen, jossa muun muassa ilmasto
muuttuu, ja resurssit, kuten öljy ja fosfori, ovat rajalliset.

"Yhteisen hyvän" puolesta työskentely on täysin liike-
toimintakonseptin mukaista, ja monipuolinen maatalous
monine eri toimintamuotoineen tarjoaa sekä sopivia että
luovia työkaluja. Maatilalla voi olla golfkenttä, laidunta,
mehiläishoitoa, hedelmänviljelyä, kahvila, kuntoutus-
toimintaa, energiantuotantoa, kotouttamistyötä, usean sadan
lajikkeen vihannesviljelyä, elintarvikejalostusta, vanhojen
viljalajikkeiden viljelyä, myllytoimintaa, koulutustoimintaa

jne. jne. ilman, että nämä toimet välttämättä häiritsevät
merkittävästi toisiaan. Hyvällä suunnittelulla ja kouluttavalla
viestinnällä nämä toimet voivat jopa tuottaa lisäarvoa
toisilleen. Eräänlainen "yhteisviljely", jota voidaan kutsua
myös laajennetuksi monitoiminnallisuudeksi. Se, että
yksittäisillä "kasveillamme"/maankäytöillämme on erilaiset
tarpeet ajallisesti ja paikallisesti, on yleensä etu.

Tilalla on ylimääräistä vajaakäytössä olevaa infrastruktuuria,
esimerkiksi työpajan, kastelun, henkilöstötilojen, jäte-
huollon, pienkoneiden yms. muodossa, mikä luo hyvät
edellytykset luovalle yrittäjyydelle. Taloudellisen kestävyyden
luominen vaatii jatkuvaa luovuutta, intohimoa ja hyvää
numeropäätä. Kumppanuustalous on yksi uusimmista
liiketoimintamalleista, joka sopii hyvin liiketoiminta-
konseptiini.

Nykypäivän kulutusyhteiskunta pyrkii arvostamaan hyvää
kannattavuutta, mutta raha on erittäin huono liikkeelle-
paneva voima. Haluamme mieluummin korostaa muita
hyviä arvoja, joita pidämme tärkeämpinä: paikallisesti
kasvatettu, luomu, keskustelu, golf integraatiovälineenä,
biologinen monimuotoisuus, sosiaalinen yrittäjyys jne.
Samalla toiminnan rahallinen ylijäämä on edellytys
taloudelliselle turvalle ja liiketoiminnan kehittymis-
mahdollisuuksille.
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Umpeenkasvusta ja pysähtyneisyydestä avoimeen
maisemaan ja yhteisökehitykseen

Ole Jørgen Olsen, NesVerks Golfpark,Arendal, Norja

Hyvät esimerkit – ESITYKSET

Nes Verk on pieni noin 300 asukkaan paikkakunta, joka
sijaitsee 20 kilometriä Arendalin kaupungista koilliseen
Norjan eteläosassa. Lähes 300 vuoden ajan 1600-luvun
puolivälistä lähtien oli paikalle ominaista raudanjalostus ja
siihen liittyvä suuri toiminta. Tekniikan kehitys ja markkina-
muutokset kuitenkin laskivat Nes Verkin rautatehtaan
kannattavuutta, ja vuonna 1959 se suljettiin. Samalla
lopetettiin ruukkiin liittyvä maataloustoiminta. Vanhat
teollisuusrakennukset rapistuivat, alue kasvoi hitaasti mutta
varmasti umpeen ja ihmiset alkoivat muuttaa pois entisestä
elinvoimaisesta teollisuusyhteisöstä.

Sitten tapahtui jotain. Golf nousi 1980-luvulla suosioon
Norjassa. Kourallinen harrastajia Arendalissa perusti
Arendal & Omegn Golfklubbin ja alkoi samalla etsiä
sopivaa aluetta kentän rakentamiseen. Perhe Aall, joka
omisti ja omistaa edelleen Nes Jernverkin, huomasi tämän,
ja otti yhteyttä äskettäin perustettuun golfseuraan. Pian
päästiin sopimukseen, ja vuonna 1988 seura saattoi aloittaa
kentän valmistelun, suunnittelun ja rahoituksen.

Suurin haaste oli kuitenkin tarvittavien julkisten lupien
saaminen alueiden uudelleenkäyttöön. Vaikka suurin osa
alueesta oli umpeenkasvanutta ja tuottamatonta, olivat
viranomaiset erittäin epäileviä. Monien vaiheiden, suuren
mediahuomion, vahvan sitoutumisen eikä vähiten
paikallisen väestön tuen avulla luvat lopulta myönnettiin.
Vuonna 1991 seura avasi ensimmäiset 9 reikää. Vuodesta
1993 lähtien heillä on ollut täysmittainen, korkeatasoinen
18-reikäinen pääkenttä, ainutlaatuinen 9-reikäinen par 3
-kenttä ja kaikki niihin liittyvät oheistoiminnot.

Nykyään Nes Verk Golfparkia pidtään yhtenä Norjan
kauneimmista golfkentistä. Seuralla on vakaa jäsenkanta,
vakaa talous ja erityisen hyvä maine koti- ja ulkomaisten
vieraspelaajien keskuudessa. Uuden elämän luomiseksi Nes
Verkin paikallisyhteisöön tarvittiin golfkenttä. Maisemaa on
avattu ja vanhat kulttuuriympäristöt tehty näkyviksi. Useita
historiallisia rakennuksia on kunnostettu ja otettu käyttöön.
Kulttuuripolkuja, kalastusalueita ja virkistysalueita on
rakennettu.

Golfkenttä oli alku – sen jälkeen olemme saaneet:
• Museo: Vanhan ruukin teollisuusosa on muutettu Næs

Jernverksmuseum -säätiöksi, joka on nykyään Norjan
parhaiten säilynyt aito ruukki 1600-luvulta.

• Talvitoiminta: Golfkenttää käytetään yhteistyössä
paikallisen urheiluseuran kanssa talvisin hiihtoaktivi-
teetteihin.

• Historiallisia kävelyretkiä: Yhdistys on rakentanut alueelle
merkittyjä kävelyreittejä. Täällä järjestetään retkiä, joissa
mm. kerrotaan vanhoista "työpaikoista".

• Romanttinen puisto: Jernverketin vanha englantilaista
maisematyyliä edustava puisto 1800-luvun alkupuolelta
on kunnostettu ja on nyt yleisön käytössä virkistys- ja
leikkipaikkana.

• Asuinalue: Uusi asuinalue rakennettiin 90-luvun puoli-
välissä, ja sitä laajennettiin myöhemmin. Tämä on
johtanut merkittävään asukasmäärän kasvuun viimeisen
10–15 vuoden aikana.

• Päiväkoti: Golfkentän ja ruukkimuseon yhteyteen on
perustettu kunnallinen päiväkoti.

• Kauppa: Noin 1960 oli Nes Verkissä viisi ruokakauppaa.
Keskittäminen ja ostotottumusten muuttuminen johtivat
niiden sulkemiseen, viimeinen vuonna 2006. Golfkentän,
museon ja asukasmäärän kasvun innoittamina otti
paikallinen väestö asiat omiin käsiinsä. Vuonna 2007
perustettiin osakeyhtiö ja uusi myymälä.

• Kerrostalot: Alueelle on parin viime vuoden aikana
rakennettu useita uusia kerrostaloja.

• Konsertit ja festivaalit: Golfseura, museo, hyvänteke-
väisyysjärjestö ja paikallinen urheiluseura järjestävät
vuosittain konsertteja ja festivaaleja puistossa, museo-
alueella ja golfkentällä.

Harva kai väittäisi, että sosiaalisen kehityksen ja kasvun
luomiseen paikallisessa yhteisössä tarvitaan vain golfkenttä.
Jos kuitenkit otat oikeat askeleet, etsit oikeita ratkaisuja ja
etsit oikeat yhteistötahot, on tämän tyyppisillä hankkeilla
kaikki mahdollisuudet olla muutoksen käynnistäjä.

Ole Jørgen Olsen toimi Arendal & Omegn
Golf Clubin ja NesVerk Golf Parkin
toimitusjohtajana vuodesta 1995 eläkkeelle
jäämiseensä maaliskuussa 2016. Hän on
insinööri, jolla on monipuolinen kokemus
yksityisestä yritysmaailmasta. Itse golfseuran
operatiivisen vastuun lisäksi hän on huolehtinut
golfkenttää ympäröivän alueen kehittämisestä
niin, että NesVerk on nykyään elävä
paikallisyhteisö, jonka väestö kasvaa ja
kulttuuritarjonta on monipuolista.
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Koe luonnon, kulttuurin, sosiaalisten
tapaamisten ja golfin areena

Martin Nilsson, Kööpenhaminan Golfklubi,Tanska

ESITYKSET – Hyvät esimerkit

Monet golfkentät pitävät Kööpenhaminan Golfklubia lähes
liian täydellisenä esimerkkinä monitoiminnallisesta golf-
kentästä. Ja se saattaa jopa pelottaa kiinnostuneita.
Kööpenhaminan golfklubin voi kuitenkin nähdä suurena
valikoimana eri vaihtoehtoja golfkentällesi. Ota se, mitä voit
käyttää. Mutta älä pelkää.

Ensimmäinen asia, joka on hyväksyttävä, on aikahorisontti.
Klubi on toiminut Dyrehavenissa Kööpenhaminan
pohjoispuolella lähes yli 120 vuoden ajan. Muutokset eivät
tapahdu "yhdessä yössä", eikä seura ole varmasti toiminut
alueella strategisesti kaikkien näiden vuosien aikana. Klubi
on seurannut kehitystä suuressa puistossa, jonka osa
olemme.

Tämä johtaa seuraavaan vertailuun: Golfkenttä on osa 750
hehtaarin laajuista, valtion omistamaa Dyrehaven-puistoa,
jossa käy 8 miljoonaa kävijää vuodessa. Ja itse golfklubi on
vieraana puistossa. Koko alue on virkistyskäyttöä varten.
Dyrehavenissa on runsaasti tilaa ja Dyrehavenin koko auttaa
klubia tekemään tilaa muille käyttäjille. Golfkenttä itsessään
ei ole vain golfia varten. Se on kaikille.

Klubi auttaa säilyttämään Dyrehavenin historiaa.
Muinaismuistot ovat suuri osa golfkenttää. Kentän

läheisyydessä on monia hautakumpuja, ja entisaikojen
peltoviljelyn jäljet näkyvät Dyrehavenissa edelleen.
Luonnonsuojelu on olennainen osa golfkentän hoitoa.
Kaikki puut ovat suojeltuja, ja vain hellävaraisin nurmi-
alueiden hoito on sallittua.

Golfkenttä on tärkeä ravintolähde Dyrehavenin vakituisille
asukkaille, nimittäin puistoa hallitseville yli 2000 peuralle.
Rauhallisuus ja vehreä, mehukas ruoho tekevät golfkentästä
hirvieläinten suosikkipaikan kesällä, kun ne laiduntavat ja
hoitavat vasikoitaan. Luonto ja ihmiset viihtyvät läheisessä
yhteistyössä golfkentän kanssa.

Martin Nilsson on Kööpenhaminan
Golfklubin, Pohjoismaiden vanhimman
golfseuran, kenttämestari. Hän vastaa
Dyrehavenissa sijaitsevan golfkentän hoidosta –
julkisesta puistosta, jossa asuu vakituisesti
2000 peuraa ja jossa vierailee yli 7 miljoonaa
kävijää vuodessa. Dyrehaven on Unescon
maailmanperintöluettelossa, NATURA 2000-
luontoalue ja yksiTanskan suojelluimmista
luontokohteista, mutta golfkenttä on täysin
sopeutunut tilanteeseen olemalla tiiviissä
vuorovaikutuksessa lainsäätäjien ja puiston
muiden käyttäjien kanssa.
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Yhteistyö Ruotsin Liikenneviraston kanssa
hyödyttää uhanalaisia sammakkoeläimiä

Bruno Hedlund, Chalmers GK, Landvetter, Ruotsi

Bruno Hedlund on vuodesta 2004 lähtien
toiminut STERF – ScandinavianTurfgrass and
Environment Research Foundationin
puheenjohtajana. Golfyhteyksissä hän on
työskennellyt kestävän kasvun parissa eri
tasoilla seurasta liittotasolle, muun muassa
Ruotsin golfliiton SGF:n hallituksen jäsenenä
kahdentoista vuoden ajan.

Hyvät esimerkit – ESITYKSET

Chalmers Golfklubb on aina toiminut monitoiminnallisesta
ja kestävästä näkökulmasta perustamisestaan lähtien. Kentän
rakentamisessa on ympäristönäkökohdat otettu vahvasti
huomioon, ja toiminnalle on ominaista resurssien hallinta.
Seuralla on myös paljon yhteistyötä muiden yhdistysten
kanssa, ja alueella on hiihtolatuja, ratsastusreittejä jne.

Seuran puheenjohtaja on tehnyt aktiivista ja hyvää
yhteistyötä kunnan johdon, ympäristön ja terveyden, koulun
ja muiden kanssa, mikä on merkinnyt sitä, että seura on
tunnettu paikallisyhteisön keskuudessa.

Bårhultsmotet-moottoritieliittymä päätettiin rakentaa vuon-
na 2007. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vuonna 2009
todettiin, että kaavoitusalueella oli kosteikkoa, jossa on run-
saasti sammakoita, rupikonnia ja salamantereita, minkä
vuoksi Ruotsin liikennevirasto määrättiin rakentamaan
korvaavia kosteikkoja muualle. Varhain keväällä 2013 otti
liikenneviraston Bårhultsmotetin ympäristöpäällikkö
yhteyttä golfklubiin ja kysyi, voisiko klubi tarjota sammak-
koeläimille korvaavan elinympäristön. Klubi vastasi myön-
teisesti. Lääninhallituksen ympäristöyksikön vaatimus oli,
että alueella tulee olla vähintään 370 neliömetriä vesipinta-
alaa sekä tulo ja ulosvirtausta, vedenreunojen muotoilu
tietynlainen jne. Ruotsin liikennevirasto vastasi kaikista
hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Nyt käynnistettiin intensiivinen suunnitteluvaihe kenttä-
arkkitehdin, liikenneviraston ja lääninhallituksen kanssa.
Virallinen päätös tehtiin lokakuussa, ja marraskuun puoli-
välissä alkoi työ.

Luonnokset jäivät pian hyllylle, koska niissä ei ollut otettu
riittävästi huomioon alueen topografiaa, joten ratkaisuna oli
sijoittaa kaivettuja maamassoja kummuiksi kehittämään
golfreikien muotoja. Tämä oli parempi ratkaisu klubille, ja
halvempi Ruotsin liikennevirastolle, joka siksi suostui myös
maksamaan nurmipintojen kunnostustyöt.

Vaikutukset ja tulokset, jotka klubi (ja ympäröivä yhteisö)
saivat ovat:

• Strategisesti mielenkiintoisempia reikiä.
• Olemassa olevien nurmialueiden laatu parani (aikaisem-

min kuivatusongelmia).
• Taloudelliset säästöt (ulkoisesti rahoitettu investointi).
• Seura vahvisti asemaansa ja rooliaan paikallisyhteisössä

yhteistyön kautta.
• Edistettiin eläimistön ja kasviston biologisen moni-

muotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä.
• Juoksevat ylläpitokustannukset muuttuivat vain vähän, ja

saavuttiin hyviä ympäristövaikutuksia.

Kestävän kehityksen yhteydessä puhutaan nykyään usein
"kolmoistilinpäätöksestä" (taloudellinen, ekologinen ja
sosiaalinen tulos). Tätä hanketta voidaan ehdottomasti
kuvata "win-win-win" -tilanteeksi.
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ESITYKSET – Posterit

Biosfäärialue ÖstraVätterbranterna ja
Grännan golfkenttä

Claes Hellsten, Gränna

Claes Hellsten on biologi, pienviljelijä ja
luontokoulun opettaja, joka on erittäin
kiinnostunut kaikesta, mikä kasvaa, ryömii,
juoksee, ui tai lentää. 1990-luvun alusta lähtien
hän on ollut aktiivinen Grännan metsäryhmässä
ja siten yksi biosfäärialue ÖstraVätter-
branternan aloitteentekijöistä. Hän on nykyään
biosfäärialueen hallituksen ja sen johtoryhmän
jäsen.Työ Gränna Golfin kanssa rahoitettiin
Claesin työsuhteella Maailman luonnonsäätiö
WWF:ssä, joka tuki biosfäärialueen kehitystä
luonnonsuojelukonfliktista tiiviiseen yhteistyöhön
luonnonsuojelun, maanomistajien, järjestöjen ja
viranomaisten välillä.

YK:n Unesco hyväksyi Östra Vätterbranterna -biosfääri-
alueen (ÖVB) vuonna 2012 sisällytettäväksi maailman-
laajuiseen kestävän kehityksen verkostoon. Yleisenä tavoit-
teena on olla mallialue, jossa ekologinen sekä sosiaalinen ja
taloudellinen kestävyys ovat kehittämisen painopisteitä.

Tieto ja Yhteistyö ovat kaksi biosfääriyhdistyksen toimintaa
kuvaavaa avainsanaa. Tietämyksen rakentamista on tapah-
tunut muun muassa pitkän inventointisarjan ja luonto-
arvojen kartoituksen avulla. Ekologisen kestävyyden
kannalta huomion kohteena on erityisesti perinteinen
laiduntaminen. Tärkeitä ovat auringon valaisemat vanhat
puut (erityisesti tammet), luonnolliset niityt ja pienet lammet
yhdessä laiduntamisen tai niiton kanssa.

Vuonna 2007 Grännan golfkentälle tehtiin yhteistyössä
Gränna Golfin kanssa inventointi ja mukautettu kunnossa-
pitosuunnitelma. Työn aikana kävi ilmi, että golfaajien ja
luonnonsuojelubiologien toiveet ovat usein yhteneväiset, ja
että golfkentän luontoarvoja voitaisiin erittäin hyvin paitsi
säilyttää, myös kehittää mukautetulla hoidolla.

Puolikarheikot niitetään nyt joka kesä kukinnan jälkeen
(elokuun puolivälissä) ja ruoho ajetaan pois. Biosfäärialueen
suurin heinäniitty sijaitsee siis golfkentällä. Pikku vesistöissä
havaittiin paljon elämää, esimerkiksi rupimantereita.
Biosfäärialueen suurin pienten lampien keskittymä on
golfkentällä, ja vuonna 2011 golfkentälle ja sen eteläpuolelle
kaivettiin parikymmentä pientä lampea. Nykyään siellä on
laaja maisema pienine lampineen, joiden välillä salamanterit
voivat vaeltaa. Tärkeimpiä puutaa kasvavia golfkentän
elinympäristöjä hallitsevat tammi ja muut jalot lehtipuut.
Erityisen tärkeitä ovat auringon valaisemat puut kentän
kulmissa ja reunoissa, esimerkiksi biosfäärialueen suurin
saarni (ympärysmitta 6 m).

Laaja arviointityö (Brist- och Funktionalitetsanalys) Pohjois-
Götanmaalla ja ÖVB:ssä on hiljattain valmistunut. Se
osoittaa, että alueet, joissa on golfkenttiä, kuuluvat maan
tärkeimpiin alueisiin maatalousmaisemien uhanalaisten lajien
säilyttämiseksi. Golfkenttä voi siis asianmukaisella hoidolla,
alueen maiseman mukaan suunniteltuna, toimia selviytymis-
ympäristönä monille uhanalaisille (punaisen listan) sekä
harvinaisille lajeille.

Lisää tietoa
• www.ostravatterbrantra.se
• www.ostravatterbranterna.se/wp-content/uploads/

2015/07/En-underbar-fredag.pdf
• www.ostravatterbrantera.se/wp-content/uploads/

2015/09/Broschyr-BRIFUNK_1.pdf
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Monitoiminnallisuuden osaaminen

Hans Martin Hanslin, Eveliina Kallioniemi jaTrygve S.Aamlid, Norjan biotalouden instituutti

Monikäyttöiset golfkenttäympäristöt

Fredrik Eriksson jaTuula Eriksson, Kaupunkien ja maaseudun laitos, Maisema-
arkkitehtuurin laitos, SLU, Ultuna

Posterit – ESITYKSET

Kaupunkien viheralueiden tarjoamia ekosysteemipalveluita
on mahdollista lisätä ja parantaa sekä nykyisten palvelujen
laatua nostamalla että lisäämällä sekä uusien että olemassa
olevien viheralueiden toimintoja ja palveluita.

Bioforsk Turfgrass Group oli vuosina 2003–2015 Pohjois-
maiden johtava golfkenttänurmien tutkimuspalveluiden
tarjoaja. NIBIO perustettiin vuonna 2015, jonka jälkeen
olemme myös koonneet osaamistamme kehittääksemme eri
viheralueiden monitoimisuutta, mukaan lukien ekosysteemi-
palvelujen perustana olevat toiminnot ja prosessit.
Muutamia avainsanoja monitoiminnallisuuteen liittyvä pää-
osaamiseemme osalta ovat: Biologisen monimuotoisuuden
seuranta ja hoito, levinneisyysekologia ja geenivirta, haital-
listen lajien hallinta, maaperän laatu, pintavesien pidättä-
minen, imeytyminen ja puhdistus.

Tänä vuonna käynnistämme tutkimusprojektin "Ruohikosta
kukkaniityksi" (2017–2020). Hanke käsittelee aluksi
pölytyspalveluita ja luonnon monimuotoisuutta maatalous-
tuotantomaisemassa, mutta haluamme laajentaa hanketta
kattamaan myös golfkentät ja muut kaupunkien nurmi-
alueet. Tavoitteena on löytää hoitotoimenpitein keinoja
maaperän köyhdyttämiseen, joka voi heikentää nurmikon
kilpailukykyä ja siten edistää kukkivien niittylajien ja pölyt-
täjien biologista monimuotoisuutta.

Testaamme alkuperäisten kukkaniittyseosten kylvöä yhdis-
tettynä erilaisiin niittoaikoihin ja niittokertoihin, hiilen
lisäykseen sekä puoliloisen Rhinanthus minor kylvöön.

Formasin ja STERF:n rahoittamassa SLU:n tutkimusprojek-
tissa "Nurmikoiden kulttuuriset, sosiaaliset ja ekologiset
ilmiöt" on professori Maria Ignatievan (2013–2017) johdolla
tutkittu nurmiympäristöjä mm. kuudella Ruotsin golfkentäl-
lä. Tutkimukset osoittavat, että haastatellut golfaajat näkevät
golfkentät golfurheilun areenana, mutta myös luontoelämys-
ten, sosiaalisten tapaamisten, hyvää terveyttä edistävien
toimintojen ja arvostettujen harrastusmahdollisuuksien
areenana. Haastatteluja tehtiin sekä golfaajien että avain-
henkilöstön keskuudessa kuudella golfkentällä.

Pelaajien haastattelut osoittavat myös, että suurin osa
pelaajista haluaisi golfkentille erilaisia monipuolisia
toimintoja. Golfiin pitäisi pystyä yhdistämään muita
aktiviteetteja, esim. TV ja lukutila golfkentän yhteydessä, jos
tuntuu kylmältä tai alkaa sataa, miellyttäviä ja elämyksellisiä
virkistysympäristöjä, esim. kävelylenkkejä, toimintaa lapsille,
kursseja ja seminaareja, liikuntamahdollisuuksia jne.

Monia luovia ja mielenkiintoisia ehdotuksia golfkenttien
monipuolistamiseksi esitettiin. Monet pelaajat sanoivat
nauttivansa ympäristöstä ja viettävänsä usein paljon aikaa
golfkentällä. Siksi olisi käytännöllistä ottaa mukaan koira,
lapset, sukulaiset ja ystävät, jos tarjolla olisi rinnakkaisia
aktiviteetteja golfin pelaamisen lisäksi.

Asenne monitoimisiin golfkenttäympäristöihin oli myöntei-
nen myös haastatellun henkilökunnan keskuudessa. Kentistä
voitaisiin tehdä houkuttelevia ympäri vuoden, ei vain varsi-
naisen pelikauden aikana. Monitoimigolfkentälle haluttiin
myös aktiivisemmin kutsua yhdistyksiä, kouluja ja erilaisia
ryhmiä. Kentästä voi näin muodostua arvokas kohde ja
resurssi kaupunkiympäristöissä asuville ihmisille, jotka
tarvitsevat pääsyn luontoon ja viheralueille. Suunnittelemme
nyt tutkimusprojektia, jossa haluamme jatkaa mahdolli-
suuksien selvittämistä ja sopivien toimintamallien kehittä-
mistä.
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POHDINTAA JA IDEOITA – Poimintoja

Tutki golfkentän ympäristöä –
anna kentän parantaa maiseman

laatua kokonaisuutena.

Kouluta kentänhoitajia – opeta
heitä "kasvattamaan" 3–5

indikaattorilajia pitkän aikavälin
tavoitteen turvaamiseksi.

Preeriaistutukset* karheikoissa!
Kauneutta ja leviämiskäytävä.
(*= Niitty viljavalla maalla)

Preerianiityt ovat
amerikkalainen versio niitystä,
värikäs ja kestävä ja vähän

hoitoa vaativa.

Monitoiminen maankäyttö
yhdistää koulutuksellisen,
biologisen ja sosiaalisen

monimuotoisuuden.

Tuo esiin kentän kulttuuriarvoja
ja biologiaa esitteissä ja

golfoppaissa. Kutsu lähialueen
asukkaat kävelemään

golfkentälle kenttähenkilökunnan
ohjauksessa.

Tuota käytännön neuvoja ja
suosituksia golfkentän luonto-
ja kulttuuriarvojen hallintaan.

Rakenna selkeät ja
turvalliset polut meille ei-

golfaajille.Viitoituksia,
infotauluja yms.

Monien kaupunkien rakenne tiivistyy.
Voidaanko luoda golfkenttiä, jotka avaavat uusia
viheralueita golfin lisäksi myös luontoelämyksille,
virkistykseen ja liikuntaan kaikenikäisille? Silloin

voitetaan paljon!

Miten golfkentästä voidaan kehittää
monikäyttöinen paikka, johon mahtuu ulkoilua,

urheilua, kulttuuria ja luontoarvoja?

Luo yhteistyötä koulun ja
golfkenttien välille, ja kehitä lähellä

kaupunkialueita sijaiseville
golfkentille ulkoluokkahuoneita.

Paikallinen yhteistyö:Tunnista
hyviä esimerkkejä ja innosta

muita aloittamaan vuoropuhelu
ja yhteistyö.

Meidän on löydettävä malleja, joilla
luodaan jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä

intohimoisten ihmisten aloittamiin ja
vetämiin projekteihin, jotka perustuvat

henkilökohtaisiin verkostoihin.
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Tiistai 7 helmikuuta 2017

AVAUS
09.30Tervetuloa
Carl-Anders Helander, KSLA:n sihteeri ja toimitusjohtaja

09.40 Käytännön järjestelyt
Malin von Essen, päivän moderaattori

09.45Visio monikäyttöisistä golfkentistä
Maria Strandberg, STERF

10.05 Monikäyttöiset maisemat ja golfkentät
Margareta Ihse, KSLA

MAHDOLLISUUDET
10.25 Ekologisia golfpohdintoja luontoystävällisestä ja kestävästä konseptista
Peder Agger, Roskilden yliopisto

10.40 Monikäyttöisyyden arvojen tunnistaminen ja kehittäminen
Anne-Mette Dahl Jensen, Kööpenhaminan yliopisto

10.55 Golfkentän lammet ja vedet – luonnon monimuotoisuutta ja vihreää infrastruktuuria vesieliöille
Johan Colding, Beijer-instituutti, Kuninkaallinen tiedeakatemia,Tukholma

11.10 Kysymyksiä ja keskustelua
11.30 Mietteitä, mielipiteitä, vinkkejä
12.00 Lounas

HAASTEET JA KONFLIKTIT
13.00 Golfin, luonnonsuojelun ja aktiivisen ulkoilun ristiriidat
Henrik Smith, Lundin yliopisto

13.15 Prosessi Bro Hofin golfkentän ympärillä, Upplands Bro
MårtenWallberg, Luonnonsuojeluyhdistys

13.30 Kysymyksiä ja keskustelua
13.45 Mietteitä, mielipiteitä, vinkkejä

HYVIÄ ESIMERKKEJÄ POHJOISMAISESTA MONITOIMINNALLISUUDESTA
14.05 Monikäyttöisten golfkenttien suunnittelu ja rakentaminen – esimerkkejä Islannista
Edwin Roald, Sigló-projekti Pohjois-Islannissa

14.20Yhdistä golf osuustoimintaan ja sosiaaliseen yrittäjyyteen
Håkan Rasmusson,Värpinge Golf, Lund

14.35 Liikakasvusta ja pysähtyneisyydestä avoimeen maisemaan ja uuteen kaupunkikehitykseen
Ole Jørgen Olsen, NesVerksin golfpuisto,Arendal, Norja

14.50 Koe luonnon, kulttuurin, sosiaalisten tapaamisten ja golfin areena
Martin Nilsson, Kööpenhaminan GK,Tanska

15.05Yhteistyö Ruotsin liikenneviraston kanssa hyödyttää uhanalaisia sammakkoeläimiä
Bruno Hedlund, Chalmers GK, Landvetter

SEURUSTELUA

PÄIVÄN OHJELMA

Monikäyttöiset maisemat
– Pohjoismaisten golfkenttien mahdollisuudet ja haasteet
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KUVIA PÄIVÄSTÄ
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FAKTOJA – Golfkentät Pohjoismaissa

Golf on paljon pinta-alaa vaativa urheilulaji. Golfkentät kattavat Pohjoismaissa yli 70 000 ha alueen.
Pohjoismaiden golfliitoissa on noin miljoona jäsentä, jotka pelaavat golfia noin 1 100 golfkentällä.

18 golfreikäinen golfkenttä on kooltaan keskimäärin 65-70 hehtaaria, josta noin 20 hehtaaria on intensiivisesti
leikattuja ja käytettyjä pelipintoja, kuten tiialueet, väylät ja viheriöt. Loppuala, 50–70 prosenttia, on laajasti
hoidettuja luonnonalueita, joilla on mahdollisuuksia monikäyttöisyyteen.

Golfkenttä tai golfklubi on yleisimmin avoin omille jäsenilleen sekä vieraileville muiden seurojen jäsenille. Seuran
omat jäsenet maksavat vuosimaksun. Vierailevat golfarit maksavat niin sanotun green fee -maksun joka kerta,
kun he pelaavat muulla kuin kotikentällään. Tutkimusten mukaan golfaajat arvostavat luontokokemusta
golfkentällä sekä mahdollisuutta liikkua luonnossa enemmän kuin itse peliä. Siksi on syytä tarjota useammille
käyttäjille mahdollisuus päästä nauttimaan tähän upeaan ympäristöön.
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LUE LISÄÄ MONITOIMINNALLISUUDESTA

Tässä muutamia esimerkkejä kirjallisuudesta, josta voit lukea lisää maisemista sekä golfkentistä monikäyttöisessä
maisemassa:

Strandberg, M. et ai. 2011.
Monikäyttöiset golfkentät – hyödyntämätön voimavara.
Käsikirja Scandinavian Turfgrass Research Foundation. http://www.sterf.org 31 s.

Skarin, O., M. Strandberg & K. Schmidt 2014.
Inspiraatiota ja ideoita paikalliseen yhteistyöhön - Kokemuksia Sigtuna-projektista.
Handbook, Scandinavian Turfgrass Research Foundation. http://www.sterf.org. klo 16.

Jensen, A.M.D., Caspersen O.H. ja Jensen, F.S. Schmidt, K. & Strandberg, M. (2015):
Opas golfkentän monikäyttöisyyden arviointiin.
STERF, Tanskan ulkoiluneuvosto ja Kööpenhaminan yliopiston geotieteiden ja luonnonvarojen hallinnan laitos.
http://www.sterf.org 31s.

Maisemafoorumi 2016. Yhteistyöverkostot maisemassa – mahdollisuuksia ja haasteita.
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.
Luonnonlaitumilla on monia arvoja – mutta miten niistä tulee kannattavia?
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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Esiintyjät

Peder Agger Professor emeritus Roskilde Universitetscenter

Johan Colding Biträdande professor Kungl.Vetenskapsakademien

Anne-Mette Dahl Jensen Seniorrådgiver Köpenhamns universitet

Bruno Hedlund Ordförande STERF

Carl-Anders Helander Akademisekreterare ochVD KSLA

Margareta Ihse Professor emerita KSLA

Martin Nilsson Chefgreenkeeper Köpenhamns Golf Klubb

Ole Jørgen Olsen Ingenjör NesVerks Golfpark,Arendal, Norge

Håkan Rasmusson Jordbrukare Värpinge Golf, Lund

Edwin Roald Golfarkitekt, konsult Sigló-projektet, Island

Henrik G Smith Professor Lunds universitet

Maria Strandberg Direktör STERF

Mårten Wallberg Biolog Naturskyddsföreningen

Malin von Essen Moderator och processledare Malin von Essen AB

Osanottajat

Bo Andersson AgrD Ledamot KSLA

Erik Andersson Docent Stockholms universitet

Pernilla Aspernäs Arrendespecialist LRF Konsult

Thomas Bergman Klubbrådgivare Svenska Golfförbundet

Maria Bernstein Student Stockholms Universitet

Anders Blomquist Naturreservatsförvaltare Stockholm stad, Fastighetskontoret

Bo Bäckman Ledamot Miljökommitté Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund

Åke Clason Ordförande KSLA:s Allmänna avdelning

Peter Edman Bankonsulent SGF Svenska Golf förbundet

Bo Eknert Universitetsadjunkt Stockholms universitet

Magnus Enell Adj. Professor KTH

Fredrik Eriksson Forsk assistent SLU Ultuna

Tuula Eriksson Forskare SLU Ultuna

Niklas Fahlkvist Banchef Björkhagens GK

Roine Fredriksson Ordf. Miljögruppen Nacka Golfklubb

Sofia Gylje Blank Biolog ArtDatabanken, SLU

Classe Göthesson Styrelseledamot Burvik Golf AB

Bodil Hammarberg Landskapsarkitekt LAR/MSA Trafikkontoret

Hans Martin Hanslin Dr. Nibio

Claes Hellsten Bitr. koordinator biosfärområde Biosfärområde ÖstraVätterbranterna

Johan Hillblom Kanslist Gästrike-Hälsinge GDF

Gunnar Håkansson Generalsekreterare Svenska Golfförbundet

Sara Janbrink Vattenrådgivare/Ekolog Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Eveliina Kallioniemi Dr Norwegian Institute of Bioeconomy Research

SEMINAARIN OSALLISTUJAT
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Johan Kannerberg Klubbrådgivare Svenska Golfförbundet

Lars Kjellberg Ordförande Sigtuna Golfklubb

Rickard Klingberg Jägmästare Mackmyra Bruk

Tage Klingberg Docent Mackmyra Bruk

Åke Leufstedt Herr Västergötlands GDF

Jonas Liljeblad Banchef Nacka Golfklubb

Lena Lindström Klubbrådgivare Svenska Golfförbundet

Sophie Linghag Forskare, ek dr Svenska Golfförbundet

Sara Lundkvist Vice ordförande Naturskyddsföreningen Sollentuna

Micke Madenteg Ordförande Björkhagens Golfklubbs Miljökommitté

Pål Melbye Anleggsansansvarlig Norges Golfforbund

Gustav Melin VD SVEBIO

Christina Möller Fil.dr.h.c KSLA

Stefan Nilsson Greenkeeper Deer Mountain Golf AB

Karin Norlin Msc Ecocom AB

Asbjørn Nyholt Konsulent Asbjørn Nyholt ApS

Leif Ollerstam Styrelseordförande Burvik Golf AB

Liselott Olsson Ordförande Hälla Golfklubb

Karolin Ring Naturvårdskonsult Naturföretaget

Niina Sallmén Naturvårdskonsult Naturföretaget

Karin Schmidt Kommunikatör STERF

Julia Sirelius Landskapsarkitekt Student SLU Alnarp

Hans Martin Skou Arkitekt maa Mollerup Golf Club

Anders Szczepanski Ass professor Linköpings universitet

Henrik Waldenström Projektledare VärldsnaturfondenWWF

Jörgen Wissman Doktor SLU, Centrum för Biologisk Mångfald
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Järjestäjät

Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia (KSLA) on vapaa ja itsenäinen verkostojärjestö.
Akatemia käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät maatalouteen, puutarhatalouteen, ruokaan, metsiin ja
metsätuotteisiin, kalastukseen ja vedenkäyttöön, ympäristöön ja luonnonvaroihin.Akatemia valaisee
kokonaisvaltaisesti luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta ja korostaa luonnonvarojen pitkäaikaisen

hoidon merkitystä yhteiskunnan kehitykselle.Akatemian kokoustoiminta neuvotteluineen,
seminaareineen, konferensseineen ja työpajoineen on tärkeä väline akatemian tiedon levittämisessä.
Kokoontumalla keskustelemaan tärkeistä ongelmista kannustetaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Lue lisää KSLA:n toiminnasta osoitteessa www.KSLA.se

STERF (ScandinavianTurfgrass and Environment Research Foundation eli Pohjoismainen nurmi- ja
ympäristötutkimussäätiö) on pohjoismaisten golfliittojen yhteinen tutkimussäätiö. STERF tuottaa
osaamista, joka on valmista käytettäväksi suoraan kentänhoidossa, käy vuoropuhelua viranomaisten

kanssa ja tekee uskottavaa työtä ympäristön ja kestävän kehityksen parissa. STERF panostaa
tutkimukseen ja kehitykseen seuraavilla alueilla: kasvinsuojelu, tautien ja rikkakasvien torjunta, tehokas
ja kestävä vedenkäyttö, nurmikon talvehtiminen ja monitoimiset golfkentät ja ekosysteemipalvelut. Lue

STERFin hankkeista, painopistealueista ja tutkimusohjelmista osoitteessa www.sterf.org


