
 
 

 

Miljöarbetet inom Gräppås GK 

Information till medlemmar och personal  

Allmänt 

Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick 

och förhoppningsvis ökad förståelse för det arbete med miljön som oftast sker i det tysta. 

Miljöarbetet inom klubben har i princip pågått sedan klubben startades 1993 även om det då inte fanns någon uttalad 

miljöpolicy. Det tidiga miljöarbete styrdes av lagar, förordningar och föreskrifter som myndigheter utfärdat samt av de 

ramar som markägaren satt upp för golfspel. Markägarens ramar innebär i bl.a att inga förändringar får ske på banan som 

inte kan återställas efter arrendetidens utgång samt att stengärdsgårdar skall bibehållas i möjligaste mån och att öppna diken 

inte får övertäckas i alltför stor utsträckning. Nu har det hänt att några stenpartier sprängts bort under tiden samt att några 

diken övertäckts, men det har skett med markägarens godkännande. 

Miljöarbetet innebär att vi skall värna om den yttre miljön på banan, tillfartsvägar, klubbens byggnader och maskiner. Det 

sker genom att hushålla med resurser och se till att vi inte sprider ut oönskade ämnen till mark, vatten och luft på grund av 

olycka eller okunskap. Det innebär också att försöker skapa förutsättningar för ett rikt insekts, djur och fågelliv kring 

banan. För att ständigt förbättra ett redan bra miljöarbete ställer vi upp nya mål och aktiviteter som vi ständigt försöker nå. 

Även om vi inte alltid kan svara på era frågor direkt så tar vi gärna emot frågorna och tar hjälp av annan expertis i områden 

där vi själva inte behärskar. Så kom gärna in med synpunkter, förslag till förbättringar etc. så ska till oss dessa och förhopp-

ningsvis även kunna åtgärda/förbättra situationen. 

Kontroll av att miljöarbetet på golfbanan uppfyller lagkrav har skett genom regelbundna inspektioner av kommunens 

myndighet för miljö och hälsa. Under senare år görs även egenkontroller som ett komplement till myndigheternas 

kontroller. 

Miljökommittén 

Att styra klubbens miljöarbete finns en miljökommitté utsedd som idag består av 6 personer med mångårig erfarenhet av 

miljöarbeten av olika slag. De personer som ingår i 

2014 års miljökommitté är: 

Olle Svensson (markägare och stor miljövän) 

Benny Brännén (Green-Keeper) 

Stig Löfgren (bl.a djur- och fågelexpert) 

Robert Christell (växtexpert) 

Ingemar Börjesson (byggchef i Gräppås GK) 

Stig Hoff (ordförande) 

Miljökommitténs roll är att vara klubbens 

expertfunktion med uppgift att bl.a bevaka att lagar 

efterlevs och myndighetskrav uppfylls, att stödja 

klubbledning och övriga kommittéer i klubben, att 

få miljöarbetet att fungera i vardagen och ta tillvara 

på medlemmarnas synpunkter och idéer hur 

miljöarbetet kan förbättras/effektiviseras. 

Miljökommittén rapporterar till styrelsen. 

 

Miljöutredning 

Att värna om miljön innebär att vi ska minimera verksamhetens direkta och indirekta utsläpp av skadliga ämnen till luft, 

vatten och mark samt hushålla med naturresurser och övriga resurser så långt möjligt. 

För att få en bild av vilka miljöaspekter som gäller för just Gräppås golfbana så genomfördes en miljöutredning i början 

2000:talet som senare har uppdaterats. I tabellen nedan framgår det vilka aspekter vi fann i samband med denna 

miljöutredning. 

Utifrån miljöutredningen har vi därefter valt ut 3 st miljöaspekter som prioriterade, de så kallade ”betydande miljöaspekter” 

vilka är: 
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 Utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten i samband med banskötsel 

 Energianvändning (utrustning maskiner och elanvändning) 

 Avfallshantering 

Skälet att vi valt dessa 3 miljöaspekter som ”betydande” innebär inte att vi negligerar övriga miljöaspekter men prioriterar 

att arbeta med de ”betydande”. 

Objekt/funktioner Kvantitet/-

omfattning 

Miljöaspekter Kommentar 

Banan 

Markanspråk 70 HA  Förändringar i naturen  

Vattendrag och sjöar 2 HA  Övergödning 

 Växt och djurliv mångfald 

och omfattning 

Öppet landskap 

Ökad tillgänglighet 

Växter, djur och insekter   Mångfald och omfattning Inventering av fåglar och andra djur 

är ej genomförd 

Parkeringsplats och tillfartsväg 120 platser 

400m asfalterad 

tillfartsväg 

 Bränsleläckage Risken är mindre idag att läckage når 

grundvatten då såväl väg som 

parkeringsplats är asfalterade. 

Banskötsel 

Gräsklippning av green, tee, 

fairway och övningsfält och 

vältning av greener 

2-5 ggr per vecka 

under säsong. 

Vältning sker 2 

ggr/vecka under 

säsong 

 Energiåtgång 

 Arbetsmiljö 

 Olje- och bränsleläckage 

på banan 

 Hantering av klipp under 

gödsling och bekämpnings-

period
 
 

 Utsläpp till luft 

Gräsklippet normalt kvar på banan. 

Klippning beroende på tillväxt och 

säsong.  

Gödning
1)

, dressning
2) 

och 

luftning
3)  

1)  
- 2 kg/100m

2
 (N)

 

- 0,1 kg/100m
2
 (P) 

- 2 kg/100m
2
 (K) 

2) 
 200 m

3 (sand)
/säsong 

3)
 10 ggr/säsong 

 Energiåtgång 

 Arbetsmiljö 

 Utsläpp till vatten 

 Feldosering 

 Utsläpp till luft  

 Olje- och bränsleläckage 

på banan 

Gödning kan lakas ut vid nederbörd 

och hamna i sjöar och vattendrag. 

Bevattning av greener och 

utslagsplatser (tee) 

20-25 m
3
 vatten/green 

och säsong 
 Vattenbrist  

 Läckage av ej bundna 

gödningsämnen till sjöar 

 Energiåtgång 

Vattenbrist kan uppstå under särskilt 

varma somrar. Dammarna på den nya 

banan ökar tillgången på vatten för 

bevattning. 

Röjning och ansning av ruff 

samt övrig skötsel av buskar, 

träd andra växter 

4 personer röjer/ansar 

varje dag under 10 

veckor 

 

 Förändrar förutsättningar 

för biologisk mångfald och 

artrikedom 

 Arbetsmiljö  

 Utsläpp till luft 

Sker normalt av torsdagsgruppen och 

vid städning av banan vår och höst. 

Bekämpning av svamp, mögel 

och andra skadebringande 

organismer 

Amistar  Feldosering kan ge skador 

 Störa eller skada andra djur 

eller växter än det som 

skall bekämpas. 

 Arbetsmiljö  

 Utsläpp till vatten 

Kan slå ut nyttiga svamparter. 

Vissa år besprutas inte någon del av 

banan överhuvudtaget. 

3 medarbetare har utbildning och 

behörighet att lägga ut bekämp-

ningsmedel. 
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Objekt/funktioner Kvantitet/-

omfattning 

Miljöaspekter Kommentar 

Städning/renhållning 3 ggr/vecka under 

säsong 
 Sortering i fraktioner 

 transporter 

Ny miljöstation med möjlighet till 

uppdelning i fraktioner kan underlätta  

Maskiner/utrustning    

Anskaffning 1-2 nya maskiner/år  Energi 

 Utsläpp till luft 

 Farliga ämnen 

 Arbetsmiljö  

Maskinernas miljöprestanda förbätt-

ras vid varje utbytestillfälle av 

maskiner 

Underhåll och skötsel av 

maskiner 

Daglig översyn under 

spelsäsong 

Service av maskiner 

sker under vinter 

 Miljökrav vid inköp av 

oljor och annat 

förbrukningsmaterial 

 Spill  

 Arbetsmiljö 

Uttjänade maskiner skrotas eller läggs 

som avfall i miljöstation 

Avveckling av maskiner och 

utrustningar 

  Miljökrav vid avveckling 

av maskin 

 Transporter  

 

Energianvändning 

Banskötsel bränsle till maskiner 

och elkraft till 

bevattningsanläggning 

av greener samt  

 Utsläpp till luft direkt och 

indirekt 

 

Byggnader och restaurang Uppvärmning av 

byggnader och energi 

till kök 

   

Byggnader/anläggningar 

Huvudbyggnad, Maskinhall, 

Pumphus (hål 11) och Kiosk 

Elkostnader maskin-

hall  
 Energi (utsläpp) 

 Underhållsmaterial 

 Innemiljö 

 Buller 

 

Köksutrustning   Energi (utsläpp) 

 Buller 

 Arbetsmiljö  

 

Pumputrustning för bevattning Elkostnader maskin-

hall 
 Energi (utsläpp) 

 Underhållsmaterial 

 

Funktioner 

 Kansli   Avfallssortering  

 Restaurang   Avfallssortering 

 Kompostering  

 

 Kiosk   Avfallssortering  

 Avfallshantering för 

klubben 

  Sortering i fraktioner 

 Avfallsinhämtning  

 Kompostering 

 Transporter  

 

Utbildning/kunskap 

Styrelse   Kunskap/insikt  Styrelsemedlem utsedd att bevaka 

miljöfrågor.  
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Objekt/funktioner Kvantitet/-

omfattning 

Miljöaspekter Kommentar 

Personal Grundutbildning 

anställd personal 
 Kunskap/insikt En miljökommitté finns sedan flera år 

tillbaka  

Klubbmedlemmar 1-2 ggr/år  Kunskap/insikt Särskild information ges i 

klubbtidning 

 

Miljöaktiviteter 2013 

Till verksamhetsåret 2013 hade miljökommittén tagit fram ett antal miljöaktiviteter som vi arbetar med för närvarande (det 

mesta av arbetet utförs av torsdagsgruppen och bankommittén) utförs och dessa är: 

 

Nr. Aktivitet Kommentar 

a Ändring av gångvägen från hål 9 där passagen mellan de murarna till höger om 

greenen nyttjas för att förbättra greenområdet och ge en trevligare väg till hål 10 

Oklart om det 

skall göras 

b Justering av gångstråk från 5:an tee till fairway som vid stora vattenflöden 

eroderar gångstigen med stora djupa fåror. 

Oklart om det 

skall göras 

c Fälla några skadade ekar som samtidigt försvårar spelet för hål 8 Klart 

d Planlägga gallring av träd och buskar i golfbanans närliggande trädbestånd och 

märka upp sådana som kan tas bort utan att försämra banans naturupplevelse 

(påbörjas den 9 oktober 2012). 

Klart 

e Kartlägga behov av förbättringar i golfbanans avvattningssystem samt ta kontakt 

med fastighetsägare som kan beröras 

Klar  

f Undersöka vilka ekonomiska möjligheter som finns för att installera en 

solvärmeanläggning med tillhörande lagringsmöjligheter för att producera 

varmvatten till kök och omklädningsrummens duschar. 

Pågår  

g Kartlägga klubbens energi- och bränsleförbrukning och ta fram en plan för 

effektivare användning. 

Pågår 

h Byta ut en underdimensionerad vägtrumma som mynnar ut i dammen på hål 3. Klar 

i Komplettera klubbens bestånd av fågelholkar Löpande 

j Presentera olika fåglar (månadens fågel) som finns att se inom klubbens 

spelområde på klubbens digitala anslagstavla. 

Pågår  

k Undersöka möjligheter att fördjupa dammarna vid hålen 5, 6 och 9 för bl.a att 

bättre hantering av växligheten i dessa. 

Klar  

l Informera medlemmar om klubbens pågående miljöarbete någon gång under året pågår 

 

Miljöaktiviteter 2014 

Till verksamhetsåret 2014 har miljökommittén tagit fram ett antal miljöaktiviteter som vi har för mål att genomföra under 

året med och dessa är: 

 

Nr. Aktivitet Kommentar 

a Kartlägga vilka träd och växter runt banan som vi anser vara särskilt skyddsvärda 

ur ett miljöperspektiv 

 

b Undersöka vilka möjligheter vi har för att ytterligare reducera 

energianvändningen utan att göra avkall på banans drift- och skötsel. 
 

c Ta fram en beskärningsplan (för växter) som skall gälla för hela säsonger.  

d Undersöka möjligheter att begränsa onödig biltrafiken mellan hål 17:s utslag till 

klubbhus. 

 

e Rensa c:a 20-25 % av dikena för att underlätta avvattning av banan vid stora  
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Nr. Aktivitet Kommentar 

nederbördsmängder. 

f Medverka vid Myndighetstillsyn av klubbens miljöarbete.  

g Mäta vattenkvaliteten på dricksvattnet vid 7:ans hål (ev. 2 ggr, vår och höst 

beroende på provsvar) 

 

h Anordna en golftävling där klubbens miljöarbete synliggörs.  

i Komplettera klubbens bestånd av fågelholkar Löpande 

j Presentera olika fåglar (månadens fågel) som finns att se inom klubbens 

spelområde på klubbens digitala anslagstavla. 

Löpande  

k Diverse aktiviteter av löpande karaktär  

l Informera medlemmar om klubbens pågående miljöarbete någon gång per säsong Löpande 

 


