
Klubbarna och miljön



Varför förs miljöfrågan inom golfen?Varför förs miljöfrågan inom golfen?

Golfen står inför stora miljöutmaningar medGolfen står inför stora miljöutmaningar med 
klimatförändringar, nya lagar, begränsade
naturresurser allmänhetens okunskapnaturresurser, allmänhetens okunskap 
och ett för närvarande svagt stöd från 
myndigheter politiker och samhälletmyndigheter, politiker och samhället.
Vi måste därför ge miljöfrågorna den status 
och prioritet dessa förtjänar säger Mariaoch prioritet dessa förtjänar, säger Maria 
Strandberg, 
forsknings och miljöansvarig i SGFforsknings- och miljöansvarig i SGF.



Miljöarbete är jobbigt, inte prioritet och 
kostsamt!

ÄÄr det verkligen sant?
Finns argument som 
håll tt i t j bb dhåller att inte jobba med 
miljöfrågor?
Miljön runt omkring ossMiljön runt omkring oss 
berör alla och är allas 
ansvar. Golfklubbar kan a s a Go ubba a
inte smita undan!



Golfens miljövision:Golfens miljövision:

• Att tillhandahålla golfanläggningar av
hög standard garantera ett hållbarthög standard, garantera ett hållbart
nyttjande av naturresurser samt bidra
till häl iljötill en hälsosam miljö



Varför ökade miljöaktiviteter?Varför ökade miljöaktiviteter?

Klubben skapar ordning och reda, spar 
pengar och resurser, samt står bättre p g ,
rustad för framtiden. Obs! Gäller hela 
verksamheten Bana kansliverksamheten. Bana, kansli, 
restaurang, shop etc.
Klubbarna sticker ut hakan och visar, 
att så här gör vi för att förbättra miljön.g j



Ä Ä Å

VAD KOMMER UT AV ETT MILJÖARBETE?
•RÄTT MÄNGDER RÅVAROR = SPARADE PENGAR
•SPARAD ENERGI = SPARADE PENGAR
•SORTERAT AVFALL OMHÄNDERTAS BILLIGARE
•GODA RELATIONER M MYNDIGHETER•GODA RELATIONER M. MYNDIGHETER
•STRATEGISK INKÖPSPLANERING SPAR PENGAR
•RÄTT GIVOR AV VATTEN, GÖDNING OCH
BEKÄMPNINGMEDEL ÖKAR KVALITÉN PÅ SPELYTOR
•HUSHÅLLNING AV KLUBBENS RESURSER STÄRKER
MEDLEMMARNAS FÖRTROENDE
•GENOM ATT FÖLJA LAGAR, FÖRORDNINGAR ETC.
UNDVIKS NEGATIVA HÄNDELSER
•ÖKADE NATURVÄRDEN



Goda exempelGoda exempel
Klubb Område Besparing

Forsgårdens GK Energikontroll 100 ksek år 1 med fortsatt 
lägre nivå

O t GK S lfå h I 35 k k B t lt å 2 åOrust GK Solfångare och 
värmeväxlare

Inv. 35 ksek. Betalt på 2 år

Timrå GK Behovsanpassad 22 ksek (50 %), bättre p
gödning

( %),
kvalitet

Lofthammar GK Bevattning med 
t l tt

Inv 3-400 ksek. Sparar 60 –
80 k k/å t k drenat avloppsvatten 

från kommunen
80 ksek/år samt kommande 
besparing av gödning mm. 

Många andra Miljödiplomering Goodwill mot medlemmar, g
klubbar

j p g
med inv av flora & 
fauna, miljödata 
mm

,
gäster, myndigheter. 
Marknadsföring.

mm.



Hur åstadkommer vi detta?Hur åstadkommer vi detta?

FS och distrikten engagerar sig i frågan.
Miljö på klubbstyrelsernas agendaMiljö på klubbstyrelsernas agenda
Lokala initiativ inom resp. distrikt
Formulerade tydliga krav för miljödiplomet
Läs vidare på http://miljo golf seLäs vidare på http://miljo.golf.se



Hur engagerar vi klubbarna hårdare i 
miljöarbetet?

Information, 
Motivation
Utbildning och hjälp
Ny kunskapNy kunskap
Tävling
BelöningBelöning



I Dalarna 3 st
Leksand GK

Falun-Borlänge GKg
Säters GK



Vad är förutsättningarna för att få ett 
miljödiplom?

ÖUtarbeta en MILJÖPOLICY som beslutas 
av årsmötet
Upprätta en MILJÖPLAN
Et bl tt MILJÖLEDNINGSSYSTEMEtablera ett MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Bilda en MILJÖGRUPP i klubbenda e JÖG U ubbe
Utse en MILJÖANSVARIG



När får man sitt miljödiplom?När får man sitt miljödiplom?

När miljöplanen är klar och godkänd, 
miljöarbetet har kommit igång och man j g g
kan påvisa de första resultaten, ansöker 
man hos distriktets miljösamordnare somman hos distriktets miljösamordnare som 
tillsammans med bankonsulenten utfärdar 
detdet. 



Golfdistriktets Miljösamordnare
Funktion

Viktig ambassadör för miljöfrågor
Spindel” i små lokala nätverkp
Nära kontakt med SGF (styrgrupp Miljö samt 
regional bankonsulent)regional bankonsulent)
Sprida goda exempel och erfarenheter
Att vara kontaktperson i/till styrelsenAtt vara kontaktperson i/till styrelsen
”Minikommite” i golfdistriktet



Vad gör ni nu?Vad gör ni nu?

Di t ikt t l hitt kti iljö dDistriktsstyrelsen hittar en aktiv miljösamordnare
Sätt upp miljöfrågan högt upp på nästa 
t l ötstyrelsemöte

Hitta en miljöansvarig på klubben
Kontakta miljösamordnaren i DGF och 
bankonsulenten
Bilda en miljögrupp
Arbetet kan starta med stöd av BK och MS



Mycket hjälp finns att få:Mycket hjälp finns att få:

Bankonsulenten/Miljösamordnaren
Andra redan diplomerade klubbarAndra redan diplomerade klubbar
Mallar och goda exempel finns
”Arbetsbok Miljö”, ”Miljöpärm”, etc.
http://miljo golf sehttp://miljo.golf.se
LYCKA TILL!!!


