Miljöplan - Sölvesborgs GK
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 ska Sölvesborgs GK ta fram en miljöplan. Vilket i första steget kräver en nulägesanalys, vilken
redovisas enligt nedan och i princip följer SGF:s fokusområden. Under varje område finns också förbättringsförslagen.
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”.
1. Delaktighet
Varje år genomförs städdagen vilken riktar sig till samtliga medlemmar. Information sprids via vår hemsida och genom
mail med nyhetsbrev till samtliga medlemmar med syfte att informera och skapa delaktighet bland våra medlemmar.
Förbättringsområden
·
Våra städdagar är 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.
·
Plats i ”startkuren” har reserverats för miljöarbetet samt att utrymme ges på hemsidan med syfte att sprida
information och skapa engagemang för miljöarbetet.
·
Att alla kommittéer har en punkt på dagordningen som behandlar miljöfrågor.
2. Inköpsrutiner
Klubbens inköpsrutiner grundar sig på att våra sponsorer ska utnyttjas samt att vi och våra hyresgäster i första hand
ska utnyttja lokala leverantörer. Större inköp till golfklubben och investeringar ska beslutas av styrelsen.
Förbättringsområden
·
Vi har bestämt oss för att inköpa miljövänliga arbetsmaterial och inga engångsartiklar samt att påtala för våra
sponsorer att vi har detta önskemålet.
·
Vi är tillsammans med våra hyresgäster överens om att tillämpa återvinning.
·
Där det är möjligt ska vi köpa lokalt producerade varor och tjänster vilket också gynnar våra sponsorer som i
regel kommer från närområdet.
3. Fastigheter
Klubbens fastigheter ska underhållas och skötas på ett sätt som säkrar värdet på fastigheterna. Vi har urinoar och inte
bara toalettstol vid kiosken på 10:an eftersom den är mer ekonomisk i drift. I restaurangen har vi fettavskiljare, som
tömmes genom kommunens försorg. Vi har trekammarbrunn godkänd av kommunens miljönämnd.
Förbättringsområden
·
Vi kommer att se över vår värme- och ventilationsanläggning vilket är angeläget för både driftsekonomi och
miljö.
·
Vid kommande ombyggnader överväga anslutandet av solfångare till varmvattenberedare.
·
Vi kommer att ha energisnåla lampor där det är det bästa alternativet samt vid nyanskaffande inköpa
energisnåla maskiner.
·
Vi ska ha snålspolning på alla toaletter.
4. Kontorsrutiner
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
·
Förbrukade patroner till koperingsmaskinerna tas omhand på rätt sätt.

5. Golfshop
Golfshopens mesta miljöpåverkan är att man får mycket kartonger som man sopsorterar.
Förbättringsområden
·
Att inte sälja plastpeggar som inte är nedbrytningsbara i naturen.
6. Restaurang
Restaurangen använder så långt det är möjligt närproducerade varor och tjänster. Restaurangen sopsorterar på det
sätt som är möjligt utifrån tillgängliga sopkärl. Man använder i möjligaste mån returglas och dryckesautomat.
Förbättringsområden
·
Att använda återvinningsbara förpackningar.
·
Att ha flugdödande lampa runt avfallshanteringen.
7. Sophantering

Idag sker viss sopsortering genom att vi har särskild behållare för plast, plåtavfall som t ex konservburkar och slutet
kärl för matavfall från restaurangen allt övrigt kastas i samma container. Papperskorgar finns uppsatta vid varannan
tee och andra lämpliga platser. Att alla lägger brutna peggar, 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
·
Pall för hantering av returkartong.
·
Papperskorgar införskaffas som gör det möjligt att direkt källsortera innehållet.
·
Planera för sopsortering av plast m.m. på verkstaden.
8. Markbyggnad
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.
Förbättringsområden
·
Alla ändringar på banorna sker enligt USGA och SGF:s rekommendationer.
·
Att i enlighet med bankonsulentens förslag utse grupper som har till uppgift att laga fairways, tee samt fixa
gångarna.
·
Att klippa teerna i fyrkanter för att markera de olika teena.
9. Transport
Samåkningssoffa finns vid utfarten från stora parkeringen. Att använda Sölvesborgs GK:s buss vid gemensamma resor
eller om detta inte är möjligt samåka.
Förbättringsområden
*Anordna en lämplig cykelparkering för att förenkla möjligheten till cykelåkning till och ifrån banan.
10. Gödsling
För att motverka svampangrepp gödlas greenerna med Nitratkväve och där antydan till mossa finns använder vi
järnsulfat alternativt Mossbuster.
Förbättringsområden
·
Gödsling sker 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.
·
Beroende på olika markstrukturer kan man märka att andra har
uppfattningen att man bör gödsla sällan och mer samt att låta gräsmattan torka ut ibland.
Gemensamt är att gödslingen inte får medverka till att rötterna blir för korta.
11. Bekämpning
När ogräsbekämpning ska ske så anmäler vi det till kommunens miljökontor.
Förbättringsområden
·
Ogräsbekämpning genomföres på tider och sätt som är lämpligt för djur
och växtliv.
·
Skylt sättes upp som talar om att sprutning pågår.
12. Vatten
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.
Förbättringsområden
13. Naturmark
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.

Förbättringsområden
·
En del träd har sparats för fågellivets skull men vi bör även nyplantera
tallar för att bevara kulturlandskapet. I synnerhet eftersom stormar i princip varje vinter fäller något av träden. Focus
bör sättas på att genom olika åtgärder skapa miljö som fungerar för kommande generation det vill säga de som nu är
våra ungdomar.
·
När det gäller att rensa bort sly och dika ut måste man avstå från att arbeta
för långt bort från ruffen då djurlivet behöver orörda områden.
·
Nya holkar behövs för att möjliggöra att golfbanan åter blir hemvist för
ugglor.
·
I startkuren planeras presentation av växt- och djurlivet på banan.
14. Maskiner
Ett godkänt skåp har införskaffats för att förvara kemikalier m.m. som tillhör maskinparken. Vi använder Aspenbensin
till verktyg och småfordon och miljödiesel till maskinparken. Vi använder 95 oktanig blyfri bensin till golfbilarna. Tillse
dåliga ljuddämpare och förlänga korta avgasrör. Klubben har idag fyra golfbilar varav tre är el och en bensin samt en
elmoped.
Förbättringsområden
·
När fordonen ska bytas ut bör det övervägas att inköpa eldrivet eller annat
miljövänligt fordon. De nyare har centralpåfyllning av vatten och batterier som tål 36 hål när de är laddade.
·
Laddningsrutiner där tex utsedd personal avslutar dagen med laddning av
alla elbilar.
·
För våra eldrivna golfbilar gäller att vi noggrant sköter batterierna eftersom
detta ökar livslängden på dom.
·
Bilarna bör tvättas när de är använda.
15. Årsmötet
Samtliga medlemmar erhåller en personlig inbjudan till årsmötet, kungörelse via hemsidan och på klubbens
anslagstavlor.

