
 

Reviderad 20/4-2015 
 

Miljöplan 
Sölvesborgs Golfklubb  
 
Miljövision       

Sölvesborgs golfklubbs miljövision bör vara ”att varje golfrunda inte enbart ska vara en golfupplevelse 
utan även en natur- och miljöupplevelse där alla medlemmar känner delaktighet i och stolthet över 
vår vackra bana”. 

 
Miljöpolicy 
Svenska Golfförbundet antog redan 2005 en miljövision vilken innebär att man ”vill tillhandhålla 
golfbanor av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en 
hälsosam miljö.” Man menar vidare att ”golfen påverkar miljön på olika sätt, både positivt och 
negativt. Ett bra och trovärdigt miljöarbete är nödvändigt för att klubbar och anläggningar ska kunna 
skapa god ekonomi, bra kvalitet och hållbar utveckling. Det är en förutsättning för att golfen ska ha 
trovärdighet som en miljövänlig idrott och kunna utvecklas positivt även i framtiden.” 
 
Utifrån ovanstående har Sölvesborgs GK tagit fram nedanstående miljöplan, vilken utgår från SGF:s 
fokusområden. Under varje fokusområde presenteras de förbättringsförslag som Sölvesborgs GK 
avser att arbeta med under de kommande åren 

 
Allmänt om Sölvesborgs Golfklubb 
Sölvesborgs Golfklubb valdes in i Svenska Golfförbundet den 12 juni 1988 som klubb nummer 231 i 
Sverige. Golfbanan byggdes under åren 1988 till 1990 och invigdes den 26 maj 1990 av dåvarande 
idrottsminister Ulf Lönnqvist. 
 
Golfbanan är belägen endast några kilometer från Sölvesborgs stadskärna med omedelbar närhet till 
Sölvesborgsviken. Banan är charmig, lättvandrad och lagom svårspelad. Den är planerad och byggd på 
ett sandrikt underlag som tillåter spel året runt. Banan är belägen mycket naturskönt. Barr- och 
lövträd kantar hålens fairway och från de flesta av hålen har man havsutsikt. Det klipps mellan träden, 
vilket gör att man nästan alltid hittar sin boll om man mot förmodan hamnar lite snett. När du 
parkerar bilen på Sölvesborgs Golfklubb har du alla förnödenheter i direkt anslutning. Klubbhuset 
med sina faciliteter som omklädningsrum, kansli, golfshop och restaurang som är öppen året runt. 
Där finns även driving range, träningsstudio, puttinggreener och övningsområde med inspelsgreen. 
50 meter från 1:ans tee ligger sex stycken stugor för uthyrning med grillplats och badtunna. 
Sölvesborgs Golfklubb är med sin tidiga säsong och sina mycket bra träningsmöjligheter, en perfekt 
anläggning för att anordna träningsläger på. Vi ska inte glömma att klubben har en egen badstrand 
precis nedanför 17:e hålet. 
 
Klubben har som mål att, inom en 10-mils radie, erbjuda den bästa upplevelsen både före, under och 
efter golfrundan, genom att ständigt förbättra och utveckla anläggningens alla delar. På driving 
rangen erbjuds en toppmodern träningsstudio med den senaste tekniken. En nybyggd Padeltennis-
bana finns numera för den som är sugen på en match efter golfrundan. 
 



 

Europas längsta gång och cykelbro på 756m över Sölvesborgsviken binder samman Golfbanan med 
Sölvesborgs stadskärna och det tar 10-15 min att promenera från klubben till centrum.  

 
Verksamhetsbeskrivning. 
Samtliga medlemmar erhåller en personlig inbjudan till årsmötet vi mail, kungörelse via hemsidan 
och på klubbens anslagstavlor. 

 
Organisation och personal 
Inom klubben finns ett "Bogeygäng" som består av frivilliga krafter bland medlemmarna som arbetar 
ideellt med sådant som banarbetarna inte hinner med eller som inte är deras ordinarie 
arbetsuppgifter. Information kring olika aktiviteter sprids via vår hemsida och genom mail med det 
s.k. Nyhetsbrevet till samtliga medlemmar vilket har till syfte att informera och skapa delaktighet 
bland våra medlemmar.  
Förbättringsområden: Våra städdagar är normalt sett välbesökta, men för att skapa större delaktighet 
är det viktigt att antalet medlemmar ökar denna dag och ambitionen bör vara att 10% av klubbens 
medlemmar deltar. Att gemensamt sprida och arbeta för de gemensamma aktiviteter som anordnas i 
klubbens och dess hyresgästers regi. 
 
Golfklubben använder idag papper från Nymölla som är svanenmärkt och miljögodkänt enligt ISO 
9000. Vi sorterar returpapper för återvinning. Post till medlemmar utdelas, när dessa besöker 
kansliet, så långt detta är möjligt. 
Medlemsinformation skickas inte hem utan publiceras på hemsidan samt skickas via mail för att spara 
pappersåtgången. Informationen finns även tillgänglig på klubbens anslagstavlor.  
Förbättringsområden: Undersöka möjligheterna att fakturera medlemmarna via elektronisk 
fakturahantering med syfte att spara papper. 
 
Vi använder Sölvesborgs GK:s buss vid gemensamma resor eller om detta inte är möjligt samåker vi. I 
och med den bro som anlagts över Sölvesborgsviken har många medlemmar börjat cykla till klubben 
vilket sparar miljö. 
Förbättringsområden: Förbättra och utöka cykelparkeringen. 

 

Anläggningsbeskrivning 
 
Byggnader 
Klubbens fastigheter ska underhållas och skötas på ett sätt som säkrar värdet på fastigheterna. I 
restaurangen har vi fettavskiljare, som töms genom kommunens försorg. Vi har installerat 
värmeåtervinning och ventilationsaggregat vilket har varit angeläget för både driftsekonomi och 
miljö. Under 2014 har vi installerat ett nytt jordvärmesystem genom detta har vi tagit bort vårt 
oljeberoende samt har minska energikostnaderna. Vi har även anslutit vårt avlopp till det kommunala 
nätet. Vi använder oss av energisnåla lampor där det är det bästa alternativet samt vid nyanskaffande 
inköpa energisnåla maskiner.  
Förbättringsområden: Fortsätta arbetet med energibesparingar.  

 
Banor 
Banan sköts i nära samverkan med vår bankonsulent vilket säkrar användningen av miljövänliga 
preparat. Greenerna på banan djupluftas och dressas varje höst för att få ner nytt material i 
greenerna. Vi avdaggar greenerna mekaniskt och inte genom ytspännings-sänkande medel. Detta 
förebygger grässkador eftersom det motverka svampangrepp och därmed behovet av medel mot 
svamp. På vintern använder vi mattor för att spara fairways och vintergreener för att spara våra 



 

greener. Genom frivilliga aktiviteter, i första hand genom "Bogeygänget" anordnar vi arbetsgrupper 
som hjälper till med underhåll av banan i samarbete med banpersonalen. 

 
Restaurang 
Restaurangen använder så långt det är möjligt närproducerade varor och tjänster t ex fisk från 
Hällevik/Hörvik. Restaurangen sopsorterar på det sätt som är möjligt utifrån tillgängliga 
sorteringskärl. Man använder i möjligaste mån returglas och dryckesautomat, samt pappersmuggar i 
kiosken. 

 
Golfshop 
Golfshopens mesta miljöpåverkan är att man får mycket kartonger som man sopsorterar. 

 

Banskötsel 

 
Drift och underhåll 
För att motverka svampangrepp gödlas greenerna med Nitratkväve och där antydan till mossa finns 
använder vi järnsulfat. I enlighet med bankonsulentens direktiv gödslar vi i små mängder vid varje 
tillfälle efter gräsets behov. Biologiska gödselmedel, Biocombi, används höst och vår. Dessa ökar 
mikrolivet i marken och binder växtnäringen bättre, vilket bromsar urlakningen. Gemensamt är att 
gödslingen inte får medverka till att rötterna blir för korta. 

 

Bevattningsanläggning. 
Banan har idag en damm där uppsamling sker av vatten för bevattning av banan. 
Vattendrag som flyter förbi golfbanan utnyttjas för bevattning vilket i princip innebär att golfbanan 
används som en filtreringsanläggning.  

 
Bekämpningsmedel och kemikalier 
När ogräsbekämpning ska ske så anmäler vi det till kommunens miljökontor. Ogräsbekämpning 
genomföres på tider och sätt som är lämpligt för djur och växtliv. 
Ett godkänt skåp har införskaffats för att förvara kemikalier m.m. som tillhör maskinparken. Vi har 
enbart eluppladdade golfbilar.  

 

Källsortering 
Idag sker sopsortering genom att vi har särskild sorteringsbehållare för plast, plåtavfall som t ex 
konservburkar och slutet kärl för matavfall från restaurangen. Nyinförskaffade papperskorgar finns 
uppsatta vid tee och andra lämpliga platser. Att alla lägger cigarettfimpar, trasiga bollar och snuspåsar 
i papperskorgarna är en självklarhet. På verkstaden finns särskild behållare för att förvara olja, 
målarfärg och andra kemikalier på ett säkert sätt. Gräsklipp återvinns genom spridning på banan.  
Förbättringsområden: Att tydligare skylta på papperskorgarna var man ska lägga burkar och 
petflaskor. 
 
Grannar, myndighetskontakter, intressenter 
Klubbens inköpsrutiner grundar sig på att våra sponsorer ska utnyttjas samt att vi och våra 
hyresgäster i första hand ska utnyttja lokala leverantörer. Att vi köper lokalt producerade varor och 
tjänster gynnar också våra sponsorer som i regel kommer från närområdet. Större inköp till 
golfklubben och investeringar ska beslutas av styrelsen. Vi prioriterar att inköpa miljövänliga 
arbetsmaterial och inga engångsartiklar samt att påtala för våra sponsorer att vi har detta 



 

önskemålet.  
Förbättringsområden: Fortsätta arbetet med att köpa in lokalt producerade varor och tjänster. 

 
Naturvård 
En fågel- och trädinventering har genomförts tillsammans med representanter från 
Naturskyddsföreningen. Vid inventeringen kan det konstateras att vid vår golfbana finns idag bl a ett 
stort antal hackspettarter, hornuggla m.m. Vissa döda träd har sparats just med tanke på fågellivet. 
Fågelholkar har placerats ut på golfbanan. Ett Naturrum har skapats i den lilla boden innan ettans tee, 
i vilken djurlivet på banan presenteras. Vi nyplanterar träd, i synnerhet tallar för att bevara 
kulturlandskapet. Särskilda uggleholkar har gjorts och satts upp för att möjliggöra att golfbanan åter 
blir hemvist för ugglor. Länsstyrelsen har anlagt våtmark som kvävefälla nedanför hål 13 detta skapar 
möjligheter för ett ökat fågelliv.  
Förbättringsområden: Undersöka och skapa bättre förutsättningar för djur- och växtliv. 

 

 
Nulägesanalys 
. 
Åtgärdsplan 
 

1. Förvaring och hantering av bekämpningsmedel 
 

  Ja Nej Icke 
aktuellt 

Kommentar Åtgärd dat. 

1.1. Förvaras kemikalier 
åtskilda från ¨explosiva¨ 
varor. Typ bensin. 

X 
 

    

1.2 Har kem.lagret ett golv 
som håller kvar ev. spill 

X     

1.3 Finns pärm med aktuella 
säkerhetsblad i anslutn. 
till kemlagret? 

X  
 

   

1.4 Används den skydds-
utrustning som anges på 
säkerhetsbladet? 

X  
 

   



 

1.5 Förvaras alla kemikalier i 
orginalförpackning? 

X 
 

    

1.6. Är dörren till kem.lagret 
markerad med skylt? 

X 
 

    

1.7 Används och förvaras 
endast preparat som är 
godkända av 
kemikalieinspektionen? 

X 
 
 

    

1.8 Finns giltiga ADR-intyg 
om farligt gods. 
Transporteras utöver 
begränsad mängd med 
annat fordon än traktor. 

X 
 
 

  
 
 

  

 

2. Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan 
 

  Ja Nej Icke 
aktuellt 

Kommentar Åtgärd dat. 

2.1 Läses preparatets etikett 
eller säkerhetsblad 
innan bekämpning? 

X     

2.2 Är sprutan regelbundet 
kalibrerad? 

X     

2.3 Är sprutan 
funktionstestad av 
auktoriserad testare? 

 X    



 

2.4 Används den 
skyddsutrustning som 
anges på skyddsbladet? 

X     

2.5 Sker påfyllning av 
sprutan på lämplig plats 
typ biobädd, platta med 
uppsamling etc. 

X 
 
 

    

2.6 Sker rengöring av på en 
plats där risk för läckage 
till vatten o miljö 
minimerats. 

X     

2.7 Rengörs tomma 
bekämpningsmedelsförp
. genom tre sköljningar, 
innan de lämnas till 
avfall? 

X 
 
 

    

2.8 Hålls skyddsavstånd till 
minst 30 m till brunnar 
och vatten vid fyllning 
och rengöring. 

X 
 
 

    

 

3. Spridning av bekämpningsmedel 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

3.1 Har de som utför 
bekämpningen giltigt 
kunskapsbevis för klass 
2L och eller tillstånd för 
1L? 

X     

3.2 Är den kemiska 
bekämpningen  anmäld 
till kommunen? 

X     



 

3.3 Används 
avdriftreducerande 
utrustning, typ kjolar 
och/eller munstycken 

X     

3.4 Iakttages nödvändiga 
mark- och 
vindanpassade 
skyddsavstånd mot t.ex. 
vattenmiljöer 

X 
 
 
 

    

3.5 Skrivs journal över 
bekämpningen? 

X 
 

    

 

4. Lagring av diesel. Cisterner 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

4.1 Finns tillstånd från 
kommunen om ni 
sammanlagt lagrar mer 
än 3 kbm dieselolja. 

  X   

4.2 Är cisterner större än 1 
kbm besiktigad av 
ackrediterad firma? 

X     

4.3 Finns fungerande 
överfyllnadsskydd och 
avluftning. 

X     

4.4. Har kopia skickats till 
kommunen på 
cisternens 
besiktningsintyg. 

X     

4.5 Finns skydd mot spill till 
miljö och vatten vid 
påfyllnad och tankning? 

X     

4.6 Står cisternen på jämt 
bärande underlag och 
är skyddad för korrasion 
o åverkan? 

X     

4.7 Förvaras diesel inom 
vattenskyddsområde? 

 X    

  

 
 



 

5. Farligt avfall 
 

  Ja Nej Icke 
aktuellt 

Kommentar Åtgärd dat. 

5.1 Lämnas farligt avfall till 
kommunen eller annan 
godkänd mottagare? Ex. 
oljefilter, lysrör 
batterier. 

X     

5.2 Journalförs mängd, typ 
av avfall, som uppstår 
och vart det lämnas? 

 X    

5.3 Är ev. transport av 
farligt gods anmäld till 
Länsstyrelsen 

  X   

5.4 Lämnas 
transportdokument om 
farligt avfall som hämtas 
av entreprenör? 

X     

 

6. Övrigt avfall 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat 

6.1 Lämnas allt övrigt avfall 
till kommunens 
mottagningsstation 

X     

6.2 Anmäls transporter av 
mer än 50 ton alt. 250 
kbm övrigt avfall till 
Länsstyrelsen. 

  X   

 

7. Vattenverksamhet 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

7.1 Har kontakt tagits med 
Länsstyrelsen innan 
avvattning, dikning, 
eller annan ändring av 
vattennivån? 

X  
 
 
 
 

   

7.2 Finns tillstånd från 
miljödomstolen om 
bevattnings- eller annan 
vattenverksamhet 

X  
 
 
 

   



 

bedrivs. Behövs ej om 
allm. eller enskilda 
intressen ej skadas. 

 
 

 

8. Spridning av gödsel och annat organiskt material 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

8.1 Sprids organiska 
och/eller 
mineralgödselmedel 
under perj. 1/12 till 
28/2? 

 X    

8.2 Vid ev. spridning av 
slam, följs föreskrifterna 
avseende givor? 

  X   

 

9. Natur- och Kulturmiljö 
 
  Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd dat. 

9.1 Kontaktas Länsstyrelsen 
för samråd innan 
åtgärder som kan skada 
naturmiljön påbörjas. 

X   
 
 
 

  

9.2 Finns Natura 2000-
område eller andra 
biotopskyddade 
områden på eller i 
anslutning till banan? 

X     

9.3 Tas hänsyn vid arbeten 
att inte ex. våtmarker, 
stenmurar öppna diken 
mm, skadas? 

X     

9.4 Finns 
vattenskyddsområden 
på eller i anslutning till 
banan? Vilka regler 
gäller? 

 X    

9.5 Finns kulturminnen eller 
fornlämningar på 
banan? 

 X    

 

10.   Elförbrukning och åtgärder 
 

Kort åtgärdssammanfattning från ¨miljögruppen/miljöansvarig” 
 



 

11. INKÖPSRUTINER/ KONTOR/ADMINISTRATION/KOMMUNIKATION 
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat. 

11.1 Miljömärkning/miljömä
rkta produkter? 

 
 

x    

11.2 Lokalt producerat? x 
 

    

11.3 Återvinning? x 
 

    

11.4 Samordnade utskick? x 
 

    

11.5 Papperskonsumtion? x 
 

    

 
12. RESTAURANG  
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat. 

12.1 Engångsartiklar x 
 

    

12.2 Lokalt producerat? x 
 

    

12.3 Återvinning/ 
Avfallshantering? 

x     

12.4 Energisnåla 
köksmaskiner? 

x 
 

    

12.5 Kravodlat?  x    

 
13. Shop 
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat. 

13.1 Emballagehantering/ 
Återvinning/ 
Avfallshantering? 

x     

13.1 Miljövänliga varor 
såsom miljöpeggar? 

x 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
. 
 


