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BAKGRUND 

 

Golfen och den hållbara utvecklingen 
 
Golf har blivit något av en folksport i Sverige. Det fanns år 2000, 391 golfklubbar och 450000 

spelare i Sverige och flera banor är under projektering och uppbyggnad. Europeiska 

golfförbundet spår en framtid där en viktig drivkraft för golfturismen kommer att vara ökad 

”miljövänlighet”. Hållbar utveckling har blivit ett begrepp som också har givits uttryck i den 

nya miljölagstiftnigen (Miljöbalken) som trädde i kraft 1999-01-01. Miljöpåverkan är en av de 

snabbast växande frågorna idag och i nästa alla delar av samhället bedrivs miljöarbete av något 

slag. Golfsporten är inte något undantag utan det pågår miljöarbete på många håll i golfsverige 

med mer eller mindre organiserade aktiviteter och åtgärder. 

 

Uppdraget till arbetsgruppen 
 
Svenska Golfförbundet har målsättningen att alla golfklubbar skall ha en egen miljöplan och 

därmed utveckla och fördjupa miljöarbetet i golfklubbarna, för att få till stånd ett mer 

långtgående miljötänkande med ett helhetsperspektiv på golfsportens miljöpåverkan. 
 
Styrelsen för Lidköpings golfklubb har utsett en arbetsgrupp med uppdrag att:  
 Upprätta en miljöpolicy för klubben som skall föreläggas årsmötet 2001 
 Göra en nulägesanalys som utgångsläge för en miljöplan 
 Föreslå åtgärder för att förbättra vår miljöpåverkan 
 Upprätta kostnadskalkyl för kostnadskrävande åtgärder 
 Omedelbart genomföra icke kostnadskrävande åtgärder 
 Engagera specialister vid behov 
 

 

Miljöpolicy 
 
Styrelsen första uppdragspunkt är att en miljöpolicy upprättas. Miljöpolicyn är ett steg mot en 

miljömedveten aktiv golfverksamhet och anger kortfattat den gemensamma inriktningen i 

miljöfrågorna inom golfklubben. 

 
För att en miljöpolicy skall resultera i konkreta handlingar skall den brytas ned till mätbara eller 

värderingsbara miljömål för klubbens verksamhet. Det innebär att denna miljöplan innehåller 

en nulägesbeskrivning av anläggningar och verksamhet, mål med handlingsplan, arbetsrutiner 

och uppföljande redovisning. 

 
Det är viktigt att inriktningen och miljöarbetet diskuteras och accepteras av medlemmarna och 

anställda för att miljöplanen skall bli ett verksamt instrument. 

 
Ett förslag till policy i 11 punkter redovisas på nästkommande sida 
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MILJÖPOLICY  

FÖR LIDKÖPINGS GOLFKLUBB 
 
 

Lidköpings golfklubb skall: 
 

 i all sin verksamhet arbeta för att bli en del av ett hållbart och 

miljövänligt samhälle. 
 

 sträva efter, att uppnå ständiga förbättringar i sin miljöpåverkan 

genom val av produkter, material och arbetsmetoder. 
 

 främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom 
naturhänsyn och god skötsel, samt på ett långsiktigt hållbart sätt, 
arbeta för ständiga förbättringar. 

 

 skydda Öredalsåns vatten och därmed utloppet i Vänern. Klubbens 

verksamhet får inte utgöra hot mot vattenkvalitén. 
 

 förebygga brand eller andra olyckor samt upprätta en plan för 
omhändertagande av brand- och miljöfarliga varor, ifall olycka ändå 
inträffar. 

 

 använda leverantörer, som är miljömedvetna och kan leverera, ur 

miljösynpunkt, godtagbara varor. 
 

 ställa krav på, att företag som verkar inom golfbanan minimerar sin 

miljöpåverkan. 
 

 se till att personal är välutbildad och miljömedveten samt arbeta för, 

att klubbens medlemmar blir miljömedvetna och delaktiga i 

miljöarbetet. 
 

 med stöd av denna policy upprättar en miljöplan med handlingsplan, 

som sedan följs upp i miljöredovisningen. 
 

 pröva handlingsplanen föreslagna åtgärder i det årliga 
budgetarbetet. 

 

 öppet redovisa miljöarbetets resultat. 
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NULÄGESBESKRIVNING OCH MÅL 
 

 

Allmänt om golfklubben och dess anläggningar 
 

Lidköpings golfklubb, som bildades 1967, ligger i Filsbäck-Truve inte långt från Vänerstranden 

cirka sex kilometer från Lidköpings centrum. Golfklubben når man från riksväg 44, som 

passerar klubbhuset på wedgeavstånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En översiktlig bild av golfklubbens läge 
 
Marken ägs av Lidköpings kommun och golfklubben nyttjar området genom ett arrendeavtal. 

 

Golfklubben har cirka 1300 medlemmar och intagningsstopp föreligger. Anläggningen består 

förutom av en 18-håls golfbana av parkeringsplats med anslutningsväg, klubblokaler, 

anläggningar för maskinparken och en drivingrange. 
 

 

Golfbaneanläggningen är en tillgång inte bara för golfmedlemmarna, utan även för övriga 

boende inom Filsbäcks området. Förutom golfspel går det till exempel att vintertid använda 

banan för skidåkning och promenader. Det finns också tillgång till restaurang sommartid i en 

fin miljö. Det finns också möjligheter för icke medlemmar och ungdomar att prova på och 

träna golfspel på drivingrangen. 
 

En golfbaneanläggning har en påverkan på framförallt den yttre miljön och det är därför 

viktigt att anläggningen sköts på ett sätt så att den upplevs av alla som en tillgång och en del i 

den naturliga miljön och med en så liten miljöpåverkan som möjligt. 

 

Aktuell bansträckning 2018 
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Tillfart och parkering 
 
Golfklubbens parkeringsområde har sin anslutning till riksväg 44. Infarten från riksvägen sker 

utan några något svängande fält eller breddning av riksvägen, vilket medför en del 

trafikproblem. Parkeringsområdet är till hälften asfalterat och avvattningen av området sker 

genom en ledning, som mynnar i ett öppet dike. Vid högsäsong kan det finnas inemot 100 bilar 

på parkeringen.  
Förutom trafiksäkerhetsaspekter är anordnandet av parkeringsområdet en miljöfråga med 

föroreningar till luft, mark och vatten. 
 
Miljömål  
 Att höja trafiksäkerheten för trafiken till och från golfbanan. 
 Att minimera biltrafiken till och från golfbanan. 
 
Åtgärder 

 

 Samverka med kommun och vägverk, för att försöka få till stånd en breddning av väg 44 
vid infarten till golfbanan. 

 Propagera för och underlätta samåkning till och från banan 
 Samverka med kollektivtrafiken t.ex. genom att sätta upp turlistor i klubbhuset. 
 
 
 
 
Byggnader och maskinhallar 
 
 



7 
 
 

Golfbanans byggnader består av ett klubbhus, som invigdes så sent som 1997. Klubbhuset 

innehåller en kontorsdel med mestadels två anställda och en restaurangdel med kök för 

framställning av varm mat. Restaurangens förråd finns också i klubbhuset. 

 

Golfshop finns i en egen byggnad med ingång från torget mot klubbhuset. 
 
Omklädningsrummen finns i en särskild byggnad, vilken även innehåller sammanträdesrum, 

personallokaler för banarbetarna samt verkstadslokaler. I anslutning till denna byggnad finns 

förrådsbyggnader och maskinhall. 
 
På området finns också en vagnbod för förvaring av klubbmedlemmarnas golfutrustning. I 

vagnboden finns även förråd för golfshopen. 
 
I verkstadshallen och på dess ingärdade gård underhålls de maskiner som används på banan. 

Likaså sker här förvaring och hantering av bränsle, handelsgödsel och kemikalier som används 

samt skötsel och tvätt av maskinparken. Kemikalierna förvaras i låst utrymme. 
 
Ute på banan finns pumphus, toalett med sluten tank. 

 
Vatten- och avlopp till klubbhus, omklädningsrum och verkstad är kopplat till det kommunala 

vatten- och avloppssystemet i Lidköping. Anslutningspunkterna finns strax väster om 

klubbhuset. Fettavskiljare finns för restaurangen. 
 
Miljömål 

 

 Att skapa en god arbetsmiljö för de anställda. 
 Att optimera livslängden på befintliga byggnader. 
 Att minimera energianvändningen och i så stor utsträckning som möjligt använda miljö-

vänliga energikällor. 
 
Åtgärder 

 

 Ombyggnad och utökning av banpersonalens utrymmen. 
 Fortlöpande underhåll av klubbens byggnader, med användande av miljövänliga material 

och metoder 
 Vid varje ut-, om- eller tillbyggnad i framtiden, väga in energiaspekten så, att man använder 

energimässiga metoder vid exempelvis isolering och el.-installationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto av klubbhuset 
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Maskinparken 
 
Golfklubben förfogar över följande maskiner: 

 
1 st. klippare för green som är dieseldriven, klarar Californiska krav  
2 st. klippare för tee och fourgreen, en drivs med diesel och en är 

bensindriven 2 st. för ruff- och fairwayklippning, båda dieseldrivna 

1 st. maskin för bunkerkrattning, bensindriven 

1 st. transportbil för greenkeeper, bensindriven 

3 st. traktorer för diverse transporter och range, diseldrivna 

3 st. transporttruckar för material- och persontransporter, 1 diesel och 2 

bensindrivna 2 st. lövblås, bensindrivna 

2 st. lövblås att koppla till traktor 

3 st. handklippare, bensindrivna 

3 st. röjsågar för sly och gräs, bensindrivna 

1 st. motorsåg för trädröjning 

2 st. bensindrivna golfbilar för personer med handicap mm 
 

Maskiner anskaffas enligt en maskinanskaffningsplan (rullande 5-årsplan). Vid nyanskaffning 

av större maskiner går klubben över till dieseldrift då moderna dieslar anses ha renare avgaser. 

För att minska energiförbrukningen på klippfordonen så utförs arbetet efter ett visst körschema 

för att minimera tomkörning. Klubben har inköpt en eldriven greenklippare. 

 
Som drivmedel används MK 1 dieselolja, så kallad City diesel. Bensinmotorerna körs på blyfri 

bensin och tvåtaktsmotorerna på Miljöbensin (Aspen). Som smörjoljor och hydrauloljor 

används mineraloljor på grund av vissa maskiners garantikrav. Spilloljor och filter lämnas för 

destruktion. Förbrukad olja tas omhand i 25 liters dunkar och lämnas omgående till destruktion. 

Skyddstank för ev. läckage finns för dieseltank. 

 
Maskintvätt sker efter varje användning med enbart vatten. Cirka 1-2 gånger per säsong görs 

en mer noggrann tvätt med tvättmedel av typen mikroavfettning eller diskmedel. Tvättvattnet 

går ut i dräneringsledning. Trekammarbrunn med oljeavskiljare saknas. 
 
Miljömål 

 

 Ta bort oljeutsläppen från spolplattans spillvatten 
 Minska utsläppen av avgaser vid banskötsel 
 
 
 

Åtgärder 

 

 Anlägga en brunn med oljeavskiljare vid 

spolplattan. 
 Bevaka utvecklingen av alternativa 

motorer på maskiner och då det är 

praktiskt möjligt övergå till 

användandet av sådana. Exempelvis 

eldrivna green-klippare 
 
Greenkeepern med en del av maskinparken 
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Markbyggnad och växtnäringstillförsel 
 
Lidköpings golfklubb har en medelsvår 18 håls park- och skogsbana på par 70.  
Längden på banan är från gul tee 5455 meter och från röd tee 4545 meter. Som arealuppgift 

kan nämnas att greenerna är på ca 10.000 kvm, tee ca 5.000 kvm, fairway 6 hektar och semiruff 

14 hektar. I anslutning till banan finns övningsbana och drivingrange på 4 hektar. Det finns 27 

greenbunkrar och 17 fairwaybunkrar. 
 

Greenerna består av 9 gamla jordgreener, 7 greener med mullblandad sand i uppbyggnaden. 

Två greener är byggda enligt SGF:s nuvarande rekommendationer. Medelvärdet på PH är 6,2 – 

6,5. Gräset på greenerna är vitgröe med inslag av rödven.  
Tees är uppbyggda på mullinblandad sand, jord eller växtbädd. Gräsarterna är rödsvingel, 

rödven, ängsgröe, rajgräs och vitgröe. Fairway består av mulljord och sand. Gräsarterna är 

vitgröe med inslag av rödsvingel och ängsgröe. 
 
En skötselplan har upprättats med indelning i skötselområden, fältskikt och skötselanvisningar 

för respektive område. 

 
För bedömning av behovet av tillförsel av växtnäring tas jordprover. Det finns bl.a. av 

ekonomiska skäl och skötselmässiga skäl ingen anledning att påföra för mycket växtnärings-

ämnen för att erhålla en alltför kraftig gräsväxt. Den plan som greenkeepern arbeta efter 

beskriver alla skötselmomenten på banan. Planen innehåller följande växtnäringsämnen för de 

olika ytorna: 

 
Rent Kväve Fosfor Kalium  

Greener, foregreener och inspelsytor 3,25 0,23 2,67 kg/100 m2 

Tee 2,72 0,33 1,17 -”- 

Fairway 2,55 0,30 1,21 -”- 

Utöver detta sprids mindre mängder av järnsulfat 
 
Endast av kemikalieinspektionen godkända växtskyddsmedel används. 

 
Ett arbete pågår ständigt för att förbättra gräsväxten på samtliga ytor. Greenerna luftas och 

påföres dressmaterial i syfte att förbättra växtbädden och få ett starkare gräs. Detta görs flera 

gånger per år Alla tees luftas och dressas flera gånger om året. På övriga ytor sker luftning och 

dressing på vissa utsatta ställen. Gräsklipp från greener sprids på vissa grönytor som gödning. 

 
Miljömål 
 

 Att optimera gödslingen så, att närsaltutsläppet till recipienterna minimeras. 

Åtgärder 


 Jordprover skall tas inom skötselplanen. Dessa skall ligga till grund för den framtida 

gödslingen av banan och ta sin utgångspunkt i denna miljöplan. 
 Minska eller helt avstå från gödsling intill dammarna. 
 Ta fram ett gödslingsprogram baserat på markanalyser 
 Fortbilda personalen i frågor som rör mark- och vattenvård 
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Källsortering/Kompostering 
 
Det avfall som bildas från verksamheten på Lidköpings golfklubb är av mycket varierande slag. 

Avfall kommer från banan, kansliet, shopen och restaurangen samt det som spelarna lämnar 

efter sig ute på banan under en golfrunda.  
Idag slängs diverse avfall i en stor container. Hanteringen är både oekonomisk och inte särskilt 

miljövänligt då ingen sortering förekommer 
 
Miljömål  
 Införa källsortering  
 Minska resursslöseriet och optimera återanvändandet 

Åtgärder 


 Containern slopas och ersätts med plastsopkärl, uppmärkta för sortering, uppställda inne på 

verkstadsområdet. Skötsel och tömning utförs av banpersonalen. Detta görs i samband med 
andra resor till staden, då kommunens sopstation passeras 

 Innehavaren av restaurangen och shopen tar hand om sitt eget avfall. Skrivs in i kontraktet. 
 Papperskorgarna på banan ersätts med sopkärl vid centrala platser som passeras från olika 

håll samt vid rengöringsstation vid 18:e green. Där finns också kärl för returburkar. 
 I anslutning till scorekorten skall finnas plastbehållare för att ta med ut på banan för att 

kunna ta hand om fimpar, portionssnus och tuggummi. 
 När praktiska förutsättningar finns bör övervägas att kompostera det avfall som går. 
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Vattenvård 
 
Lidköpings GK:s bana består till största delen av kultiverade ytor. Dessa sköts med klippning, 

vertikalskärning, proppluftning och gödsling. Som gödningsmedel används uteslutande 

handelsgödsel. 
 
I mycket ringa omfattning sprutas dessutom i första hand greenerna med gifter, huvudsakligen 

fungicider. 

 
Området avvattnas både genom täckta dräneringsrör och öppna diken och dammar. Vatten tas 

också från dessa dammar för bevattning av gräsytor. Recipienten är primärt Öredalsån och 

sekundärt Vänern. 
 
Målet för den vattenvårdande delen av miljögruppens arbete är klart uttalat. Lidköpings 

golfklubb skall på alla rimliga sätt minimera utsläppen av närsalter och biocider. En nollvision, 

vad beträffar utsläpp av kväve och fosfor, anses inte orimligt. Optimala givor är medlet för att 

nå detta mål. Användningen av biocider är så liten, att eventuella utsläpp förmodligen är ytterst 

marginella. 

 
För att kontrollera eventuella utsläpps storlek har en serie provtagningar gjorts i Öredalsån 

och inom golfbanans öppna vattendrag. Vattenprover som har analyserats har tagits av 

arbetsgruppen samt av Vänerprogrammets elever, Miljögrenen, vid De la Gardiegymnasiet i 

Lidköping. Provtagningarna och analyser har gjorts av vatten i Öredalsån både uppström och 

nerströms golfbanan för att konstatera golfbanans påverkan på ån. Resultaten finns 

redovisade i bilaga 2. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att dammarna inom golfbanan fungerar som effektiva 

kvävefällor och att inte golfbanan negativt påverkar Öredalsåns vattensystem. Golfbanan 

fungerar som ett reningssystem för sig själv och inkommande vattensystem från omgivande 

områden. Tillförsel av järnsulfat har en positiv inverkan på vattnet. Syrehalten upprätthålles 

gärna genom ytterligare fontänsystem. 
 

 

Miljömål 

 

 Minimera utsläppen av närsalter och biocider 
 Sträva efter en nollvision beträffande utsläpp 
av kväve och fosfor i Öredalsån 
 
Åtgärder 
 

 Ta fram ett kontrollprogram för vattenkvalitén 
i samråd med Vänerprogrammet vid De la Gardie-

skolan 
 Undersök kompostens påverkan på systemet 
 Busk- och trädridån mot Öredalsån bevaras 

och helst utökas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öredalsån vid 6:e hålet 
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Naturvård, Den biologiska mångfalden 
 
Lidköpings golfklubbs anläggning vid Truve golfbana är en golfbana där flera olika biotoper 

möts. Där finns öppna ytor med i huvudsak gräs och vissa inslag av örter. Dessa ytor är till 

största delen kultiverade och klippta. Bland de öppna ytorna finns dessutom dungar och mindre 

skogspartier, både löv-, barr- och blandskog. Öppna dammar och diken finns på området liksom 

smärre våtmarker. Längs banans östra gräns slingrar sig dessutom ett smärre vattendrag – 

Öredalsån. Denna blandning av biotoper ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 

Det är därför ett uttalat mål i Lidköpings GK:s miljöpolicy, att värna om och på kort sikt kanske 

även öka den biologiska mångfalden på Truvebanan. 
 
Under år 2000 startades en del inventeringsarbete med syfte att försöka kartlägga de växt- och 

djursamhällen som finns i området. Två större inventeringar gjordes: En fågel- och en 

trädinventering. Ytterligare naturinventeringar föreslås under kommande år. Buskskikten och 

fältskikten skall inventeras och vidare skall dammarnas fauna inventeras med avseende på 

groddjur och ryggradslösa djur. Planktonprover kommer också att tas och analyseras. 

 

Inventeringarna görs givetvis inte som ett självändamål, 

utan syftet är, som tidigare antytts, att bevara och helst  
öka den biologiska mångfalden. I den kommande revidering 

av skötselplanen för golfbanans ytor, kommer stor  
hänsyn att tas till resultatet av dessa inventeringar. 

Mångfalden skall gynnas, genom att varje område på 

banan får sin speciella skötselplan där hänsyn tas både 

till golfens aspekter och till de växter och djur som finns 

inom skötselområdet. Om ansvaret kan lösas,  
så att man t.ex. tänka sig att antalet häckande fåglar och arter, 

genom att sätta upp fågelholkar. 
 

 

Miljömål 

 

 Att utan att göra avkall på golfbanans speltekniska och estetiska värden på alla sätt främja 
den biologiska mångfalden genom en aktiv flora- och faunavård. 

 
Åtgärder 

 

 En skötselplan för ruffarna tas fram, där man tar hänsyn till den fauna och flora som finns i 
de skilda skötselområdena. 

 Häckfågelfaunan skyddas, genom att bibehålla lämpliga häckningsträd, lämna delar av 

ruffarna obearbetade, uppsättandet av fågelholkar o.s.v. Döda träd, som inte stör spelet, 

skall bibehållas för att skapa fler ekologiska nischer. 


 Bekämpningsmedel skall användas med stor återhållsamhet och endast på sådana ytor där 
det är väl motiverat av golftekniska skäl, i praktiken tee- och greenområden. 
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UPPFÖLJNING 

 

För att se hur golfklubben lyckas i sin målsättning är det nödvändigt med kontinuerliga 

inventeringar i framtiden. Dessa behöver inte göras varje år, men kanske återkomma vart femte 

år. Miljöplanen skall kontinuerligt revideras. 
 
Vi i golfklubbens miljöarbetsgrupp vill med denna del av vårt arbete värna om den tanken, att 

golf spelas ute i naturen. ”Världens vackraste idrottsplats” kan därmed göras ännu attraktivare 

och därmed också värdefullare. 
 
 
 
 
 

Lidköping juni 2001  
För arbetsgruppen 
 

 

Kjell Holgersson  
Sammankallande 
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HANDLINGSPLAN  
ÅTGÄRDER, KOSTNADSKALKYL, ANSVAR 

 

DELOMRÅDE ÅTGÄRDER KOSTNADER ANSVARIG 

Tillfart och Ta upp frågan med Inga kostnader för Ban- och 
parkering kommunen och väg- golfklubben Byggnadskommittén 

 verket om breddning   

 av infarten   

 Information om 0 kr Styrelsen 

 samåkning   

    

Byggnader och Utbyggnad av 100.000 kr Ban- och 

maskinhallar banpersonalens  Byggnadskommittén 

 lokaler   

 Utredning av 0 kr Ordförande 

 arbetsmiljön för   

 personal   

 Underhåll av 30.000 kr/år Ban- och 

 byggnader  Byggnadskommittén 

 Energieffektivisera  Ban- och 

   Byggnadskommittén 

    

Maskinparken Förbättra reningen 70.000 kr Ban- och 
 från spolplatta och  Byggnadskommittén 

 maskingård genom att   

 anlägga en brunn med   

 oljeavskiljare   

 Bevaka utvecklingen   

 av eldrivna klippare 0 kr Ban- och 

 och fordon  Byggnadskommittén 

    

Markbyggnad och Framtagande av en 0 kr Miljöarbetsgruppen/ 
växtnäringstillförsel skötselplan 2001  greenkeeper 

 (utfört Bil. 1)   

 Ta jordprover för  Greenkeeper 

 analys som skall ligga   

 till grund för framtida 40.000 kr/år  

 gödsling.   

 Utbildning av  Ban- och 

 banpersonal  Byggnadskommittén 
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Källsortering och Ordna för 5.000 kr Ban- och 

Kompostering källsortering  Byggnadskommittén 

 Utreda kompostering 0 kr -”- 
    

Vattenvård Upprätta ett 0 kr Miljöarbetsgruppen 

 provtagningsprogram   

 Analysera Öredalsåns 5.000 kr -”- 

 vatten uppströms och   

 nedströms golfbanan   

 samt vattendragen   

 inom golfbanan   

 (utfört Bilaga 2)   

Naturvård Ytterligare ?? Ban- och 
 naturinventeringar av  Byggnadskommittén 

 fältskiktets flora och   

 dammarnas fauna    


