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1 INLEDNING 

1.1 Miljöpolicy 

Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha hög kvalitet 
i kombination med låg miljöpåverkan. 
Det är klubbens uttalade målsättning att skapa en kontinuitet och ständig förbättring i satsningarna 
på miljön.  
Vår avsikt är att tillvarata såväl de ekologiska värdena som de rekreationsvärden som banan kan 
skänka, och att tillse att vårt engagemang för en miljöanpassad skötsel av anläggningen sprids i 
vidare kretsar.  

 Vår verksamhet ska bedrivas så att den ansluter till och stämmer överens med lokala, 
nationella och av EU utfärdade lagar och förordningar. 

 Vi ska skydda och vårda golfbanans natur och kulturområden, samt bevara och främja den 
biologiska mångfalden. 

 Vi ska upprätta och använda bästa möjliga skötselrutiner för bana, fastigheter och därtill 
hörande verksamheter, så att negativ miljöpåverkan minimeras. 

 Förbrukningen av elektricitet, drivmedel och vatten i driften av anläggningen ska 
minimeras. 

 Vi ska sträva efter att minimera mängden avfall, eliminera nedskräpning samt återvinna 
restavfall genom effektiv källsortering. 

 Vi ska stimulera våra arrendatorer och leverantörer att bedriva ett ansvarsfullt 
miljötänkande. 

 Vår policy och vårt sätt att arbeta ska kommuniceras till anställda, medlemmar, gäster och 
allmänheten, för att därigenom öka deras engagemang och delaktighet i miljöarbetet. Vi 
ska tillse att adekvat utbildning och information ges till de anställda. 

 

1.2 Miljöplan 

Våren 2010 tog Kävlinge GK:s styrelse beslutet att tillsätta en miljögrupp för att starta ett 
miljöledningssystem som kommer att beröra hela klubbens verksamhet. I miljögruppen ingår 
banchef och styrelsemedlemmar. 
 
Miljögruppen beslutade att arbeta efter intentionerna i Agenda 21 samt följa naturvårdsverkets 16 
punkter (miljömål) som riksdagen satt upp. Klubben kommer också att arbeta enligt AFS 2001 
föreskrifter då även arbetsmiljön och personalfrågor är en viktig fråga.  
 
Ett av de största värdena för de allra flesta golfare ligger i själva naturupplevelsen och därför känns 
det angeläget, att på olika sätt bidra till att värna om det landskap som erbjuder oss så många 
härliga golfrundor.  
 
Utifrån ovanstående har Kävlinge GK tagit fram en miljöplan. Främst handlar det om att planera 
och genomföra arbetet i enlighet med vår miljöpolicy, att göra en målbeskrivning med 
handlingsplan av de olika miljöområdena och att därefter göra en utvärdering åtföljd av en 
reviderad miljöplan.  

Miljöplanen belyser alla delar av klubbens verksamhet och ska leda till engagemang hos såväl 
klubbmedlemmar som anställda. 
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Miljöplanen omfattar följande områden: 
1. Golfanläggning    7. Kommunikation 
2. Delaktighet     8. Energianvändning 
3. Inköpsrutiner    9. Växtnäring 
4. Fastigheter     10. Vattenvård 
5. Kontor (adm/golfshop/restaurang) 11. Naturvård 
6. Avfallshantering    12. Revision 
     
Shop och restaurang är entreprenörer till klubben. Vi kommer att ställa samma krav på dessa som 
vi gör på oss själva.  
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2 GOLFANLÄGGNING 
Kävlinge GK grundades 1989. Banan ritades av Rolf Collijn och byggdes 1990. Sommaren 1991 var 
hela banan öppen för spel. Vi har planterat tusentals träd och buskar, vilket ger en parkkaraktär 
som kommer att förstärkas vartefter. Klubben äger marken och hela anläggningen som till största 
delen ligger på gamla Åboda Gårds ägor. Vi är en traditionell ideell förening med mottot: "Klubben 
nära dig". Nära tätorten Kävlinge och nära medlemmarna.  
 
Uppgifter om banan 
Bankaraktär: Parkbana 
Antal hål: 18 
Banan omfattar ca 50 ha 
Hela området, inkl. parkeringsplatser, övningsområde, mm. omfattar 70 ha 
 
Fairways, semi-ruff och ruff  
Består av allt från styv lera till grusig sand där gräset är en blandning av vitgröe, ängsgröe, 
rödsvingel och raj.  
 
Greener 
Gräset på greenerna är vitgröe med inslag av krypven. 
Yta: 1,1 ha 
 
Tees 
Uppbyggda på sandblandad mulljord/mullblandad sandjord. Grässorterna är vitgröe, ängsgröe och 
rödsvingel. 
Yta: 1,0 ha 
 
Bunkrar 
Antal: 58 st 
Yta: ca 0,4 ha 
 
Driving range 
Består av allt från styv lera till grusig sand där gräset är en blandning av vitgröe, ängsgröe, 
rödsvingel och raj.  
Yta: 2,5 ha 
 
Korthålsbana 
Består av allt från styv lera till grusig sand där gräset är en blandning av vitgröe, ängsgröe, 
rödsvingel och raj.  
Antal hål: 6 
Yta: 3,5 ha 
 
Närspelsområde 
Består av allt från styv lera till grusig sand där gräset är en blandning av vitgröe, ängsgröe, 
rödsvingel och raj.  
Antal hål: 1 
Yta: 1,5 ha 
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3 DELAKTIGHET 
Klubben ska verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i de miljöfrågor som berör 
klubben. Alla skall känna till klubbens vilja att bedriva verksamheten så resurssnålt som möjligt och 
i samklang med naturen.  Det är viktigt att ta till vara medlemmarnas och personalens idéer och 
engagemang inom miljöområdet. 
 
DETTA HAR VI GJORT: 

 Skapat en miljögrupp och informerat om miljöplanerna på klubbens hemsida. 

 Alla medlemmar bjuds in att delta i de årliga städdagarna. 

 Info. skylt på 1a tee och kansli om ev. åtgärder på banan. 

 Miljöpolicy antogs vid årsmötet 2011. 

 Miljöplan fastställdes av styrelsen på hösten 2011 

 Miljödiplom erhölls vid höstmötet 2011. 

 Miljöpolicy och miljöplan utvärderas och revideras årligen. 

 Miljöpolicy och miljöplan finns på hemsidan. 

 I klubbens verksamhetsplaner framgår det på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna. 

 Information ges fortlöpande på klubbens hemsida och i klubbens nyhetsbrev ”Åbodanytt”. 

 Redogörelse för klubbens miljöarbete lämnas i årsberättelsen. 

 Medlemmar och personal uppmuntras till att lämna synpunkter och föreslå åtgärder för ett 
förbättrat miljöarbete. 

 Satt upp anslagstavla med fågelbilder och förklarande text 
 
DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

3.2 Informera om intressanta växter, naturföreteelser och djur i området på 
anslagstavlor e. dyl. 

2013 

 

4 INKÖPSRUTINER 
Genom att ställa miljökrav redan vid upphandlingen av varor och tjänster skapas förutsättning för 
ett trovärdigt miljöarbete. 
Klubbens behov av inköp fördelar sig i huvudsak enligt följande: 

A. BANSKÖTSEL    Ansv: Anläggningschef 

Förbrukningsmaterial såsom drivmedel, oljor, reservdelar 
Gödselmedel 
Sand, jord och grus 
Reparation och underhåll av maskinparken 
Investering i nya maskiner och övrig utrustning 

 
B. FASTIGHETER    Ansv. Anläggningschef 

Energiinköp, reparationer, ombyggnader och underhåll 
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C. KONTOR / ADMINISTRATION  Ansv. Klubbchef 
Förbrukningsmaterial 
Investering i nya maskiner och övrig utrustning 

 
D. RESTAURANGEN    Ansv. Restaurangansvarig 

Matvaror till den dagliga verksamheten 
Investering i nya maskiner och övrig utrustning 

 
E. GOLFSHOPEN    Ansv. Shopansvarig 

Inköp av golfutrustning, kläder m.m. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Upprättat förteckning över kemiska ämnen. 

 Införskaffat varuinformationsblad (Säkerhetsdatablad) över kemiska ämnen och produkter. 

 Undviker inköp av sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga som 
ändå fungerar lika bra. 

 
DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

4.1   

 

5 FASTIGHETER 
Klubbhuset är en 2-våningsvilla från 1918. En utbyggnad av villan tillkom 2000. 
Maskinhallen utökades och nya personalutrymmen, nytt kansli samt ny lokal för shopen inreddes 
2006-2008.  
Oljeskiljare finns i verkstaden och fettavskiljare i restaurang.  
Energisparåtgärder ska genomföras där så är ekonomiskt motiverat. Underhåll som på såväl kort 
som lång sikt kan medföra reducerad energiförbrukning ska prioriteras. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Om- och tillbyggda lokaler och byggnader som har god status ur miljösynpunkt. 

 Gått igenom energiförsörjningen på klubben. 

 Satt in rörelsedetektorer i vissa utrymmen så att lamporna inte är tända i onödan. 

 Infört värmepumpar som uppvärmningskälla. 

 Upprätta en förteckning över värmepumparna. 

 Glödlampor som slutat fungera byts till lågenergilampor där så är tekniskt och praktiskt 
möjligt. 

 Upprättat en åtgärdslista för klubbens samtliga fastigheter där insatserna som 
rekommenderas noga prövas ur miljösynpunkt innan de utförs. 

 Bytt pumpar i i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 

 Installerat rörelsedetektorer för belysning i alla relevanta utrymmen. 

 Uppgraderat styrsystemet i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 

 Gått över till miljö-el. 

 Installerat avfuktare i bagförråd 



 

Revision: 2016-09-16 
Ersätter revision 2015-05-04  

7/19 

 Belysning vid infart och på gård släcks nattetid. 

 Installerat värmepump i golfshopen. 
 
DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

5.1   

6 KONTOR 
 
A. ADMINISTRATION 
Lokaler för administration och reception är integrerad med varandra. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Använder miljövänligt kopieringspapper. 

 Information till medlemmar publiceras på hemsidan samt skickas via e-mail. 

 Post till medlemmar utdelas när dessa besöker kansliet när så är möjligt. 

 Infört dubbelsidig kopiering där det är möjligt. 

 Infört att avfall, ex. Förbrukade patroner till kopieringsmaskiner och skrivare sorteras för 
återvinning. 

 Infört ”Dropbox” för att underlätta papperslöst informationsflöde mellan klubbens olika 
funktionärer. 

 
DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

6A.1   

 
B. GOLFSHOP 
Golfshopen ligger i en del av byggnaden som renoverades 2008 Golfshopens mesta miljöpåverkan 
är många kartonger som sopsorteras.  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Kontinuerliga möten med shopansvarig angående klubbens verksamhet 

 Informerat ansvarig för shopen om klubbens mål och policy samt förväntningar som 
klubben ställer på golfshopen. Då golfshopen ingår som en del i verksamheten är det viktigt 
att golfshopens och klubbens mål överensstämmer med varandra.  

 
DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

6B.1   
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C. RESTAURANG 
Restaurangen finns i klubbhuset. Vid inköp av köksutrustning ska alltid energisnåla alternativ 
prioriteras. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Kontinuerliga möten med restaurangansvarig angående klubbens verksamhet. 

 Har egen sophantering. 

 Installerat fettavskiljare i diskutrymmet. 

 Utbyte av någon kyl till energisnålare. 

 En förteckning över kyl- och frysanläggningar har upprättats. 

 Beslutat att vid byte av kyl eller frys välja energisnålare alternativ. 

 Använder miljömärkt disk- och rengöringsmedel. 

 Informerat restaurangansvarig om klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben 
ställer på restaurangen. Då restaurangen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att 
restaurangens och klubbens mål överensstämmer med varandra.  

 Installerat ny energisnålare kyl 

 Renoverat kiosk för bättre miljö för personal 
 

DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

6C.1   

 

7 AVFALLSHANTERING 
När avfall sorteras och lämnas till olika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar 
till att både vi själva och efterkommande generationer kan leva i en bättre miljö. 
Med lite sparsamhet och eftertanke kan var och en bidra till att minska avfallsmängden.  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 För större mängder sopor och avfall från restaurangen finns sopkärl uppställda. 

 Rutiner finns för att tillvarata och avlämna speciellt miljöfarliga ämnen som t.ex. batterier, 
glödlampor, oljor osv.  

 Gräsavfall från greener och tees återförs till naturen i ruffarna och på fairways lämnas 
gräsavfallet kvar. 

 Sorterar burkar och plastflaskor. 

 Installerat askfat på innergården. 

 Bytt från blandad container till container för brännbart och utökat antalet miljöcontainrar. 

 Klubben har skrivit avtal med Ohlssons AB vilket innebär att avfallshantering är införd dvs. 
sortering av well, metall, miljöskåp för oljor o. dyl., brännbart, batteri mm.  
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DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

7.1 Få med restaurangen med på samma avtal med Ohlssons AB så att 
avfallssortering kan införas även där. 

2017 

 

8 KOMMUNIKATION 
Något som normalt inte brukar inkluderas i en verksamhets totala energianvändning är 
persontransporterna till och från golfbanan. De flesta golfspelare kör bil och därmed står 
bilåkandet för en mycket del av klubbens sammantagna energiförbrukning och totala utsläpp av 
miljöskadliga ämnen.  
En ökad samåkning och användande av cykel kan minska denna påverkan. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Samåkning till tävlingar sker till viss del. 

 Alla utom en golfbil är eldrivna. 

 Skåp för golfutrustning finns för de som vill cykla. 

 Övertygat Skånetrafiken att installera en busshållplats vid infarten till klubbområdet. 
 
DETTA SKALL VI GÖRA 
 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

8.1   

9 ENERGIANVÄNDNING 
Kävlinge GK använder energi för en rad olika ändamål, ex. uppvärmning och belysning av kansli, 
restaurang, shop, maskinhall, personallokaler, omklädningsrum etc.  
Energimängden som åtgår i form av drivmedel till maskiner etc. är ganska stor.   
I banskötseln används maskiner som drivs med fossila bränslen (diesel och bensin). Vid inköp av 
nya maskiner väljs sådana som har miljövänligare, effektivare motorer, dvs. med lägre 
bränsleförbrukning, bättre avgasrening och med lägre bullernivå. Utvecklingen av alternativa 
drivmedelskällor följs. 
 
MASKINER 
Samtliga maskiner Se inventarieförteckningen över samtliga maskiner. 
 
Följande mängd drivmedel, fetter och oljor används: 
 
Drivmedel 
Diesel (MK1) miljödiesel    ca 12 m3 liter/år 
Aspen 2-takts miljöbränsle   ca 100 liter/år 
95 oktan bensin    ca 1500 liter/år 
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Smörjoljor 
200 liter/år 
 
Hydrauloljor 
60 liter/år 
 
Fetter 
15-20 patroner/år 
 
MASKINTVÄTT 
Maskinerna tvättas efter varje användning på särskild spolplatta. Tvättvattnet passerar en 
oljeavskiljare ner i en tank som töms flera gånger per år. 
 
BEVATTNINGSANLÄGGNING 
Pumpstationen (i pumphuset) består av 4 st frekvensstyrda pumpar på 50hz/11kw som drar  
400 l/min (per pump). 
 
ELANVÄNDNING FÖR HELA ANLÄGGNING 
Elmätare 
Antal: 1 st huvudmätare samt undermätare i shopen (2 st) och klubbhuset (1 st). 
Huvudsäkring: 160 A. 
Att hushålla med energin är något som klubben starkt prioriterar. I dag är den totala 
elförbrukningen på klubben ca 240.000 kWh/år, varav klubbhuset förbrukar ca 80.000 och shopen 
ca 15.000 kWh/år. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Bytt till ovanstående miljövänligare bränslen och Aspen 2-takt miljöbränsle. 

 Gått igenom energiförsörjningen på klubben. 

 Satt in rörelsedetektorer i vissa utrymmen så att lamporna inte är tända i onödan. 

 Infört värmepumpar som uppvärmningskälla. 

 Upprättat en förteckning över värmepumparna. 

 Glödlampor som slutat fungera byts till lågenergilampor där så är tekniskt och praktiskt 
möjligt. 

 Bytt pumpar i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 

 Uppgraderat styrsystemet i pumpstationen vilket medför lägre energiförbrukning. 

 Utökat antalet miljöcontainrar bl.a. för el-skrot. 

 Installerat rörelsedetektorer för belysning i alla relevanta utrymmen. 

 Gått över till miljö-el. 

 Belysning vid infart och på gård släcks nattetid. 
 

DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra  Planerad start 
(år) 

9.1    
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10 VÄXTNÄRING  
 
A. GÖDSLING 
Allt mer tid läggs på att effektivisera gödselstrategin och att testa nya metoder och preparat med 
huvudinriktningen att skapa en bättre växtmiljö för gräset. Miljövänliga alternativ och minskad risk 
för urlakning är också viktiga punkter att vara uppmärksam på. 
För bedömning av behovet av tillförsel av växtnäringsämnen tas prov på gräsklipp varannan månad 
och jordprover i oktober månad. Nedanstående mängder växtnäringsämnen tillförs de olika ytorna 
under en växtsäsong. Eftersom gräsklippet på fairways får vara kvar förs ingen näring bort och 
därför behöver endast små mängder tillföras. 
 

 Växtnäringstillförsel, kg/100 m² 

 N = kväve P = fosfor K = kalium 

Fairway 0,80 0,07 0,35 

Greener 2,10 0,10 1,30 

Tees 1,60 0,08 1,30 

Totalt 4,50 0,25 2,95 

 
Detta får hanteras som riktvärden eftersom vädret varje år påverkar tillväxt och gödsling. 
Utöver detta används också järnsulfat för att stärka gräset och motverka svampangrepp. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Behovsanpassad gödsling baserat på gräsmängd i korgarna när greenerna klipps och ögon. 

 Optimera gödselanvändningen ev. gödsla liten mängd ofta, ca var tionde dag. 

 Fairways gödslas 1-3 gång per år. 

 Vi tar jord- och växtprover för att se att vi ligger rätt i gödslingen. 

 För att behålla och ytterligare förbättra vattenkvaliteten i dammarna undviks gödsling intill 
dessa. 

 Näringstillförsel till fairway begränsas. 

 Vattenprover från de olika dammarna och från tillflöden tas med avseende på kväve och 
fosfor med lämpliga intervall. 
 

DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

10A.1   
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B. VÄXTSKYDD 
Bekämpningsmedel mot svampangrepp används endast på greenerna och vanligtvis under 
senhösten ett par gånger.  
På våren görs ogräsbekämpning i ruff och på fairway vid behov (ca var 3e år).  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Växtskyddsmedel används bara vid angrepp och inte förebyggande. 

 Fairway sprutas ev. mot ogräs ca vart tredje år. 

 Det pågår ständigt ett arbete att förbättra banans kvalité. 

 Greenerna luftas och dressmaterial (sand) läggs på i syfte att förbättra växtbädden och få 
ett starkare gräs. 

 Endast av kemikalieinspektionen godkända växtskyddsmedel används. 

 Alla bekämpningsmedel förvaras i låst utrymme. Årlig genomgång och städning i förrådet 
för växtskyddsmedel.  

 Sprutförarna har erforderlig utbildning och behörighet. 

 Järnbehandling på hösten i syfte att stärka gräset och förhindra snömögel. 

 Testat biologiskt bekämpningsmedel har utförts tillsammans med Sveriges och Norges 
golfförbund. 

 
DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

10B.1 Successivt byta ut vitgröe till krypven som är mer vinterhärdig med 
större motståndskraft mot svampangrepp. 

2016 

11 VATTENVÅRD 
Allt vatten till vår banas bevattningssystem kommer från dammarna. Dammen längs med hål 16 är 
anlagd av kommunen för att samla in näringsrikt ytvatten från omkringliggande odlingsmark.   
Vattnet från dammen leds sedan genom golfbanans sammanlänkade dammar och på så sätt renas 
vattnet innan det går ut i Kävlingeån, dvs. golfbanan fungerar som en reningsanläggning. Naturlig 
tillrinning av ytvatten från egen mark fyller också på dammarna.  
På golfbanan finns ytterligare 3 dammar som inte är sammanlänkade (mellan hål 1 och hål 18, hål 
8 och hål 14).  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Planterat ut karpar som hindrar igenväxning av dammar. 

 Vi försöker att behovsvattna på greener. Fairways vattnas i undantagsfall. 

 Dammvatten används även till att tvätta maskiner. 

 Spridare byts mot sektorspridare där det är möjligt. 

 Spolning av maskiner sker på asfaltplatta som är ansluten till oljeavskiljning. 

 Vid sprutning med gödning vid dammar och diken finns rutiner för att minska 
näringsläckage till vattnet. 

 Bytt pumparna mot frekvensstyrda pumpar (sparar energi). 

 Kvävefälla. 

 Vattenprover från de olika dammarna och från tillflöden tas med avseende på kväve och 
fosfor med lämpliga intervall. 
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DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

11.1   

 

12 NATURVÅRD 
En golfbanas delar har olika påverkan på den biologiska mångfalden. I naturpartier vid sidan av 
spelytorna finns det förutsättningar för att skapa en större biologisk variation. Genom att inte hålla 
lika hårt på att golfbanorna måste se ut som parker kan naturen gynnas ytterligare.   
I och omkring dammar och vattendrag lever en rad växter och djur. Det gäller att sköta dammarna 
på rätt sätt för att de skall myllra av liv. En viktig åtgärd är att minska användningen av 
växtskyddsmedel eftersom det direkt minskar artrikedomen. 
 
A. Flora  
En stor mängd olika arter av träd har planterats inklusive fruktträd. Marken består för det mesta av 
styv lera.  
 
DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

12A.1 En inventering av floran för att utröna förekomsten av ev. 
skyddsvärda växter. 

2017 

12A.2 En inventering och förteckning av banans träd upprättas.  2017 

 
B. Fauna 
Det är framförallt fågellivet som ger stor variation och artrikedom när det gäller faunan. Minst ett 
par glador finns på banan, svanar, hägrar och olika hökar och falkar brukar dyka upp lite då och då. 
I övrigt är det de vanliga fågelarterna råka, kråka, koltrast, talgoxe, blåmes, pilfink, gråmes som 
förekommer. Fåglarna behöver stöd av olika slag för att det ska bli en så stor artvariation som 
möjligt. Många behöver holkar att bygga bo i och andra behöver täta buskage för att trivas. 
Andra djur som syns på banan är räv, hare, kanin, iller, sork och mullvad.  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Dammkanter sparas tills efter häckning för vissa fågelarter och när de flesta blommor 
blommat ut. 

 Lämnar en del områden orörda där inga ingrepp får göras. Dessa områden är inte i spel och 
här kan vissa biotoper och djurliv skyddas. 

 Inventering av de olika fågelarter som finns på banan. 
 Satt upp anslagstavla med fågelbilder och förklarande text 
 Satt upp ett antal fågelholkar för att stötta hålbyggande arter. 

 
 



 

Revision: 2016-09-16 
Ersätter revision 2015-05-04  

14/19 

DETTA SKA VI GÖRA  

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

12B.1 Inventering av djurlivet.  

 
C. Dammarna 
Dammarna är alltför näringsrika vilket ger ett begränsat siktdjup, endast några decimeter. Solljuset 
har svårt att tränga ned till botten, vilket kan ge upphov till syrebrist.  
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Tar bort vass och vegetation. 

 Tagit bort vattenhinderpinnarna och använder plattor istället som bättre smälter in i miljön. 

 Har en ”skött” spelsida på dammarna och en mindre ”skött” del som inte är i spel som 
gynnar djurlivet där så är möjligt. 

 
DETTA SKA VI GÖRA 

Nr. Detta planerar vi att göra Planerad start 
(år) 

12C.1   

13 MILJÖREVISION 
För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas och följas upp. 
Förändringar i energianvändning och nyttjandet av driv-, gödnings- och växtskyddsmedel skall noga 
följas upp. Med kännedom om ny teknik kan naturen ytterligare skyddas. 
 
DETTA HAR VI GJORT 

 Antagit en miljöpolicy för Kävlinge GK. 

 Upprättat en miljöplan som utvärderas och revideras årligen. 

 Redovisar särskilda miljöinsatser i verksamhetsberättelsen. 

 Verkar för att miljömedvetenheten ökar hos medlemmar och personal. 

 Informerar/utbildar medlemmar och personal om miljöfrågor  

 Skickar reviderade miljöplaner till SGFs bankonstulent. 
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14 ANSVARSOMRÅDEN 
 
Delaktighet      Klubbchef 
Inköpsrutiner     Se under punkten 2. inköpsrutiner 
Fastigheter     Anläggningschef 
Kontor (adm/golfshop/restaurang)  Klubbchef/Shop- resp. Restaurangansvarig 
Avfallshantering    Klubbchef/Anläggningschef/Shop- resp.   
      Reataurangansvarig 
Kommunikation    Klubbchef 
Energianvändning    Anläggningschef 
Golfanläggning    Anläggningschef 
Växtnäring     Anläggningschef 
Vattenvård     Anläggningschef 
Naturvård     Anläggningschef 
Revision     Styrelsen 
 
Huvudansvarig: Klubbens Ordförande  
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15 REVISIONSHISTORIK 

Revision Anledning till uppdatering 
2011 Nytt dokument 
2012-06-07 1. Lagt till att miljöplanen också gäller Kävlinge Golfbana AB 

2. Nedanstående är utfört och utförs kontinuerligt dvs. har flyttats upp till Detta Har Vi Gjort:  
Delaktighet. 

 Miljöpolicy och miljöplan utvärderas och revideras årligen. 

 Miljöpolicy och miljöplan finns på hemsidan 
Växtnäring 

 Järnbehandling på hösten i syfte att stärka gräset och förhindra snömögel. 
Naturvård 

 Har en ”skött” spelsida på dammarna och en mindre ”skött” del som inte är i spel som gynnar 
djurlivet där så är möjligt. 

2013-09-12 1. Lagt till denna revisionshistorik 
2. Nedanstående är utfört eller utförs kontinuerligt dvs. har flyttats upp till Detta Har Vi Gjort:  
Delaktighet. 

 I klubbens verksamhetsplaner framgår det på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna. 

 Information ges fortlöpande på klubbens hemsida och i klubbens nyhetsbrev ”Åbodanytt”. 

 Redogörelse för klubbens miljöarbete lämnas i årsberättelsen. 

 Medlemmar och personal uppmuntras till att lämna synpunkter och föreslå åtgärder för ett 
förbättrat miljöarbete. 

Fastigheter 

 Upprätta en förteckning över värmepumparna. 

 Glödlampor som slutat fungera byts till lågenergilampor där så är tekniskt och praktiskt 
möjligt. 

 Upprättat en åtgärdslista för klubbens samtliga fastigheter där insatserna som 
rekommenderas noga prövas ur miljösynpunkt innan de utförs. 

 Bytt pumpar i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 
Kontor 

 Infört dubbelsidig kopiering där det är möjligt. 

 Infört att avfall, ex. Förbrukade patroner till kopieringsmaskiner och skrivare sorteras för 
återvinning. 

Golfshop 

 Informerat ansvarig för shopen om klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben 
ställer på golfshopen. Då golfshopen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att 
golfshopens och klubbens mål överensstämmer med varandra. 

Restaurang 

 Beslutat att vid byte av kyl eller frys välja energisnålare alternativ. 

 Använder miljömärkt disk- och rengöringsmedel. 

 Informerat restaurangansvarig om klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben 
ställer på golfshopen. Då restaurangen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att 
restaurangens och klubbens mål överensstämmer med varandra. 
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Revision Anledning till uppdatering 
2013-09-12 Avfallshantering 

 Sorterar burkar och plastflaskor. 

 Installerat askfat på innergården. 
Kommunikation 

 Övertygat Skånetrafiken att installera en busshållplats vid infarten till klubbområdet 
Energianvändning 

 Upprättat en förteckning över värmepumparna. 

 Glödlampor som slutat fungera byts till lågenergilampor där så är tekniskt och praktiskt 
möjligt. 

 Bytt pumpar i i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 
Växtnäring 

 För att behålla och ytterligare förbättra vattenkvaliteten i dammarna undviks gödsling intill 
dessa. 

 Näringstillförsel till fairway begränsas. 

 Test av biologiskt bekämpningsmedel har utförts tillsammans med Sveriges och Norges 
golfförbund. 

Miljörevision 

 Redovisar särskilda miljöinsatser i verksamhetsberättelsen. 
 Verkar för att miljömedvetenheten ökar hos medlemmar och personal. 

2015-05-04 1. Tagit bort kolumn med ”Utför (datum)”. Istället redovisas det som utförts under Detta Har vi gjort. 
2. Nedanstående är utfört eller utförs kontinuerligt dvs. har flyttats upp till Detta Har Vi Gjort: 
Delaktighet 

 Satt upp anslagstavla med fågelbilder och förklarande text 
Fastigheter 

 Installerat ytterligare rörelsedetektorer i några utrymmen såsom utanför toaletterna i gången 
in till gården. 

 Uppgraderat styrsystemet i pumpstationen för att minska energiförbrukningen. 
Kontor/Administration: 

 Infört ”Dropbox” för att underlätta papperslöst informationsflöde mellan klubbens olika 
funktionärer. 

Kontor/Restaurang: 

 Installerat ny energisnålare kyl 

 Renoverat kiosk för bättre miljö för personal 
Avfallshantering: 

 Bytt från blandad container till container för brännbart och utökat antalet miljöcontainrar. 
Elanvändning: 

 Uppgraderat styrsystemet i pumpstationen vilket medför lägre energiförbrukning. 

 Utökat antalet miljöcontainrar bl.a. för el-skrot. 
Växtnäring/Växtskydd: 

 Testat stråförkorningsmedlet Primomaxx för att kunna klippa gräset mer sällan. 
Naturvård 

 Satt upp anslagstavla med fågelbilder och förklarande text 

 Satt upp ett antal fågelholkar för att stötta hålbyggande arter. 
 
3. Nedanstående är nya punkter som införts under Detta Ska Vi Göra: 
Fastighet  

 Utreda om klubben ska gå över till miljö-el med en viss ökad kostnad. 
 Installera avfuktare i bagförråd 

Elanvändning: 

 Utreda om klubben ska gå över till miljö-el med en viss ökad kostnad. 
Naturvård/Flora: 

 Sätt upp skyltar på/vid träd men svenskt och latinskt namn 
4. Tagit bort årtal vid planerad start i tabellen Detta Ska Vi Göra under Naturvård/Fauna 

 
Revision Anledning till uppdatering 
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Revision Anledning till uppdatering 
2016-09-16 1. Flyttat revisionsdatum till sidfot. 

2. Flyttat revisionshistoriken till slutet. 
3. Nedanstående är utfört eller utförs kontinuerligt dvs. har flyttats upp till Detta Har Vi Gjort: 
Fastigheter 

 Installerat rörelsedetektorer för belysning i alla relevanta utrymmen. 

 Gått över till miljö-el. 

 Installerat avfuktare i bagförråd 
Energianvändning 

 Installerat rörelsedetektorer för belysning i alla relevanta utrymmen. 

 Gått över till miljö-el. 
Växtnäring – Gödsling 

 Vattenprover från de olika dammarna och från tillflöden tas med avseende på kväve och 
fosfor med lämpliga intervall. 

Vattenvård 

 Vattenprover från de olika dammarna och från tillflöden tas med avseende på kväve och 
fosfor med lämpliga intervall. 

4. Nedanstående är nya punkter som lagts till Detta Har Vi Gjort: 
Fastigheter 

 Belysning vid infart och på gård släcks nattetid. 

 Installerat värmepump i golfshop. 
Avfallshantering 

 Klubben har skrivit avtal med Ohlssons AB vilket innebär att avfallshantering är införd dvs. 
sortering av well, metall, miljöskåp för oljor o. dyl., brännbart, batteri mm.  

Energianvändning 

 Belysning vid infart och på gård släcks nattetid 
5. Nedanstående är nya punkter som införts under Detta Ska Vi Göra: 
Avfallshantering 

 Få med restaurangen på samma avtal med Ohlssons AB så att avfallssortering kan införas 
även där. 

6 Andra ändringar 
Golfanläggning 

 Justerat arean för korthålsbanan till 3,5 ha 

 Lag till närspelsområde 

 Lagt till ”med inslag av krypven” till grässort på green 
Avfallshantering 

 Tagit bort att det finns en container för kartonger och annat brännbart avfall uppställd på 
”Forsbergs” tomt. 

Energianvändning 

 Minskat mängden miljödiesel från 15 till 12 m3/år. 
Växtnäring-Gödsling 

 I beskrivande text har ”..jordprover med jämna mellanrum.” ändrats till ”..prov på gräsklipp 
varannan månad och jordprover i oktober månad.”. 

Växtnäring – Växtskydd 

 Ändrat nr. 10B.1 under ”Detta ska vi göra” till: 
o ”Successivt byta ut vitgröe till krypven som är mer vinterhärdig med större 

motståndskraft mot svampangrepp.” och angett start till 2016. 

 Tagit bort nedanstående under ”Detta har vi gjort” 
o Testat stråförkortningsmedlet Primomaxx för att kunna klippa mer sällan. Visade sig 

att det inte fungerade. 
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Revision Anledning till uppdatering 
 Naturvård - Flora 

 Tagit bort att vi ska sätta upp skyltar med svenska och latinska namn på träd då det bedöms 
att behöva skjutas så långt i framtiden att det kan införas då. 

 Start av inventering banans flora mm ändras till 2017. 
Naturvård – Fauna 

 Tagit bort att vi ska sätta upp alt. Lämna högstubbar som utkiksplatser för rovfåglar då det 
visat sig, vid kontakt med andra klubbar, att detta inte fungerar. 

Miljörevision 
 

 Tagit bort hela avsnittet ”Detta ska vi göra” då den inte fungerar här. 

 Ändrat ”Detta har vi gjort” till ”Detta har vi gjort och gör vi” 

 


