Temaskriv fra Norges Golfforbund, august 2002

Anbefalte miljømål for golfanlegg
Følgende forhold bør hensyntas i forbindelse med planlegging, bygging og drift av golfbaner. Det er et
mål for NGF at flest mulige av målsetningene tilfredsstilles.
Forhold til jordbruk
Sikre potensialet for fremtidig matproduksjon.
Sikre enkel tilbakeføring til landbruk.
Alle inngrep i jordsmonnet skal planlegges ut fra fremtidige krav til landbruket, herunder
relasjonen mellom plogdybde og rørledninger for vanning og drenering.
Utarbeide og oppdatere en plan som viser hvordan tilbakeføring skal skje.
Forhold til landskap
Banen skal være tilpasset og underordnet helheten i landskapet.
Bidra til å gjenskape tidligere lokale trekk i landskapet.
Bidra til å bevare verneverdige landskapstyper.
Tilpasses mosaikken i det eksisterende natur- og kulturlandskapet i området, og utformes
slik at greener og bunkere inpasses naturlig og underordnet landskapsformene.
Utformes med eventuelle reklame- og informasjonsskilt i stedegne materialer og med
diskre design underordnet særtrekkene i landskapet.
Forhold til flerbruk, friluftsliv
Invitere til flerbruksløsninger i planleggingen.
Legge til rette for flerbruk med eksisterende og eventuelle planlagte turstier og –løyper,
samtidig som sikkerheten ved allmennhetens ferdsel blir ivaretatt.
Sikre alternativt bedre allmennhetens trygge ferdsel gjennom baneanlegget.
Sikre alternativt bedre allmennhetens tilgjengelighet til kulturlandskapet.
Forhold til kulturminner
Bidra til å sikre viktige kulturminner og kulturlandskapselementer.
Bidra til gjøre kulturminnene tilgjengelige for allmennheten og golfspillere ved
tilrettelegging av stier.
Forhold til flora og fauna
Bidra til å sikre alle områder med verdifull vegetasjon eller rikfauna.
Bruke stedegne arter ved revegetering og etablering av ny vegetasjon.
Øke rand- og våtmarksvegetasjon.
Sikre kvaliteten på viktige leveområder for viltet.
Bidra til å gjenskape skadet vegetasjon med stedegne arter.

Forhold til vassdrag og dammer
Øke andelen av våtmark og våtmarksvegetasjon ved hjelp av etablering av dammer
Åpne lukkede grøfter og bekker, samt sikre en naturlig tilbakeføring
Sikre at bekker, grøfter og dammer får redusert tilførsel av næringstoffer,
plantevernstoffer og annet erosjonsmateriale
Bidra til å unngå skader på elvebredder og bekker.

Forurensing
Golfbanen skal ikke tilføre omgivelsene, verken i anleggs- eller driftsfasen, forurensing som
medfører fare for skader på miljøet.
Det skal være minimal avrenning og utvasking fra greener, gressutslag og fairway
Bidra til en generell opprydding av grovavfall i området.
Trafikk og støy
Anlegget skal ha lokale målgrupper.
Det bør etableres gang og sykkelsti fra nærliggende boligområder for å oppmuntre til å gå
eller sykle til anlegget.
Aktiviteten skal ikke forstyrre naboene rundt anlegget.
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I gjennomsnitt gjødsles golfbaner svakere enn jordbruks- og hagebruksvekster.
Green og tee- områder gjødsles sterkt, som til fôrvekster.
Green og tee- områder fordeler gjødslingen på flest tilføringer (Middel 13 tilføringer per
sesong).
Golfbanen har et etablert plantedekke som medfører at faren for utvasking gjennom
erosjon er svært liten.
Bruken av plantevernmidler er gjennomsnittlig 0,009kg/ daa som er 13 % av
gjennomsnittsforbruket på landbruksarealer.
Overgang fra tradisjonelt landbruk til golf kan redusere forbruket av plantevernmidler.

