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Modern banskötsel Formar Framtiden  
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Utmaningar    
  

• Klimatförändringar  
 

• Begränsade naturresurser 
  
• Lagar och restriktioner 
  
• Opinion och politiskt stöd 

 
• Lönsamhet och kvalitet 
 



 
Modern Banskötsel Formar Framtiden  
 
 

Vi är alla berörda 
 
Vi kan alla bidra 
 
Vi måste agera nu 
 



 
Framtidsområden 
  
  
1. Integrerat växtskydd 

 
2. Multifunktionella golfanläggningar i 

fungerande  ekosystem 
 

3. Hållbart nyttjande av vatten 
 

4. Övervintring 



Intrgrerat växtskydd  
 - Lagar och restriktioner 

EU:s direktiv om hållbar användning av 
bekämpningsmedel  
 

1. Människors hälsa och miljö 
 

2. Integrerat växtskydd 
 

3. Minskad användning eller förbud  i 
särskilda områden 

 



Intrgrerat växtskydd  
 - Lagar och restriktioner 

Sverige 
• Integrerat växtskydd 
• Obligatorisk utbildning och rådgivning 

 
Danmark 
• Tvinges til at bruge færre og mere 

skånsomme pesticider 
• Brugen helt udfases 
• Pointsystem 

 
Norge 



Intrgrerat växtskydd  
 

1. Förebyggande åtgärder 

 

2. Prognos och varning 

 

3. Besiktning av banan  

 

4. Behovsanpassa 

 

5. Dokumentera nyttan  

 

 

 



Godkända aktiva substanser i kemiska 
växtskyddsmedel, 1 juni 2010 

 



 

 

Integrerat växtskydd 

 Kommunikation och dokumentation 
Steg I 
 
Digitalt kunskapsbibliotek 

Rambeskrivning  
Faktablad – rekommendationer 
 

Seminarier 
 
Utbildningsmaterial 

Levereras hösten 2011 



 

 
Steg 2 
 
Digitalt kunskapsbibliotek 

Goda exempel 
Verktyg för dokumentation 
Mallar för fältobservationer 
  

 Ambassadörer 
 
Seminarier  

Levereras hösten 2012 

Integrerat växtskydd 

 Kommunikation och dokumentation 



 

 

Integrerat växtskydd 

 - Forskning och försök 
 
1.  Sortprovning   

2. Skötselstrategier 

3. Ogräsbekämpning  

4. Bevattning och gödsling 

5. Ekonomiska konsekvenser 

6. Effekter på natur- och arbetsmiljö 

7. Produktutveckling 

 



Hur kommer integrerat växtskydd 
och minimerad användning av 
växtskyddsmedel att påverka 
skötsel av din golfbana?  
 



”De nordiska länderna har en ambition att Norden ska vara 
en föregångsregion på miljöområdet och att dela sina 
erfarenheter med andra.” 
 
Nordiska miljöministrar  
/Anders Carlgren 





Biologisk mångfald  

Golfspel 

Natur- och kulturvärden  

Rekreationsytor  

Multifunktionella golfanläggningar – en outnyttjad resurs 
 
 



 
  

Nordisk samverkan mellan myndigheter och 
intresseorganisationer för att skapa 
multifunktionella golfanläggningar och 
fungerande ekosystem 
  
 

 
• STERF, Scandinavian Turfgrass and 

Environment Research Foundation  
 

• Nordiska ministerrådet 
 
 



 

  

Multifunktion  
 

• Utifrån-in perspektiv  
 

• Högkvalitativ arena för golf  
 

• Tjänster som är nyttiga för samhället  
 

• Samarbete  
 
 
 



Multifunktionella golfanläggningar 
 - Affärsutveckling 

1. Alternativa intäkter 
 

2. Bättre förankring i samhället 
 

3. Samarbete med myndigheter, miljö- 
och friluftsorganisationer och andra 
idrottsförbund 
 

4. Allmän opinion och politiskt stöd 
 



1. Uppfylla miljökvalitetsmål 
 
• Biologisk mångfald 

 
• Natur- och kulturvård 

 
 

2. God hälsa och bättre livskvalitet 
 
• Öppenhet och tillgänglighet 

 
 

Multifunktionella golfanläggningar 
 -  Samhällets vinster 



 

  

Multifunktionella golfanläggningar  
 

1. Samarbete – Hässselby GK 
 

2. Tillgänglighet –  Oppegårds GK 
 

3. Natur- och kulturvård - Arendal & Omegn GK 



 

  

Samarbete - den viktigaste faktorn för 
multifunktion  
 

• Nytta för alla parter 
 

• Gränsöverskridande  
 

• Öppet och demokratiskt 
  
• Kommunikation – nyckeln till framgång 

Hässelby GK 



 
 
Tillgänglighet för fler grupper än 
golfare 
 
  
  

1. Aktiviteter 
 

2. Säkerhet 
 

3. Lönsamt för golfanläggningen 

Oppegårds GK 



 

Hållbar utveckling   

  

Långsiktig  

 

Ekonomisk 

 

Ekologisk 

 

Social 

 



 
 
 
Bevara vår historia för framtiden 
 
  
  

1. Aktiviteter 
 

2. Säkerhet 
 

3. Lönsamt för golfanläggningen 

Arendal & Omegn GK  



Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan. 
Undersökningar visar att golfspelare värdesätter naturupplevelsen 
på golfbanan och möjligheten att röra sig ute i naturen högre än 

själva spelet. Därför finns det all anledning att erbjuda fler 
människor möjligheten att ta del av denna härliga miljö! 



EN OUTNYTTJAD RESURS 
- Multifunktionella golfanläggningar 



Sterf.golf.se 


