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Mandelblommor på hål 14

SGF:s miljödiplom tilldelades klubben vid årsmötet 2008.
Miljöpolicy och miljöplaner finns tillgängliga på
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MILJÖPOLICY FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

Torekovs Golfklubb vill med följande miljöpolicy tydliggöra vårt aktiva
arbete med miljöfrågor enligt SGF:s rekommendationer.
Torekovs Golfklubb ligger på gammal fäladsmark som under historisk tid
varit samfällda utmarker och då nyttjats för bete och tångtäkt. Den långa
kontinuiteten som betesmark innebär att det fortfarande finns biologiskt
värdefulla biotoper inom golfbanans område. Vi vill värna om den
biologiska mångfalden och delge kunskap om de olika biotopernas värde
och därigenom öka förståelsen för bevarandet.
Torekovs Golfklubb vill motivera sina medlemmar, anställda, entreprenörer
m.fl. intressenter att verka för en bättre miljö. Klubbens naturliga plats i
samhället kommer att stärkas med viljan att ta ansvar för vår natur och
kommande generationers miljö. Ytterst är det också varje persons eget
ansvar och uppträdande som skapar en fin miljö och atmosfär och som
bidrar till utvecklingen av Torekovs Golfklubb.
Miljörådet vill utarbeta miljöplaner i samverkan med olika verksamheter
inom golfklubben. Detta innebär en nulägesanalys för verksamheten,
förslag till förbättringsåtgärder (framsynta investeringar) samt en tidsplan
för när dessa ska verkställas. I miljöplanerna ska ett kretsloppsstänkande
prägla all materialhantering. Inriktningen för all verksamhet skall vara att
begränsa användningen av naturresurser och långsiktigt spara energi.
Vidare är det viktigt att bruket av konstgödning och bekämpningsmedel
minimeras vid golfbanans skötsel. Sammanfattningsvis ska miljöplanerna
verka för en ekologisk uthållig verksamhet i Torekovs Golfklubb.
Miljörådets mål med miljöplanerna är att de ska ingå som en naturlig del i
det löpande arbetet inom verksamheten. Miljörådet ska ge förslag, bistå
och granska verksamhetens arbete med utgångspunkt från klubbens
miljöpolicy. En årlig utvärdering och uppdatering av miljöplanerna ska
redovisas. Miljöplanerna ska finnas tillgängliga på vår hemsida.
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MILJÖPLAN – NATUR- OCH KULTURMARK

Torekovs golfbana ligger på gammal betesmark som i äldre tider hört samman med de
fäladsmarker som idag ingår i Bjärekustens naturreservat. De kustnära markerna på
Bjärehalvön har en mycket lång tradition med beteshävd, som sannolikt går tillbaka
flera tusen år i tiden, kanske ända till bondestenåldern. Att landskapet utmed kusten
varit öppet redan under förhistorisk tid visar ett stort antal fornlämningar, vilka främst
består av gravanläggningar i form av högar, rösen och stensättningar. Under historisk
tid har de kustnära markerna varit samfällda utmarker som främst nyttjats för bete och
tångtäkt. Den långa traditionen som betesmark har tillsammans med varierande
förhållanden ifråga om geologi, fuktighet m m gett upphov till många artrika biotoper.
Av den anledningen finns fortfarande många biologiskt värdefulla biotoper inom
golfbanans område.
Vi ska vårda golfbanans natur- och kulturområden och främja den biologiska
mångfalden.
Bevara och främja den biologiska mångfalden innebär att skydda olika typer av biotoper
(livsmiljöer) samt genom olika skötselåtgärder gynna mängden av arter som trivs i de
skilda livsmiljöerna.
I samarbete med länsstyrelsen har följande naturvårdande projekt utförts:
År 2004 inventerades banans biologiskt mest
värdefulla biotoper och skötselråd till dessa
utarbetades. Inventeringen finns på hemsidan.
År 2006 röjdes ”gulyxnekärret” väster om
damtee på hål 15 för att förhindra igenväxning. Våtmarken är mycket viktig för
många arter och fungerar även som kvävefälla. Nötboskap och får betar för att hålla
landskapet öppet.
År 2006 och 2007 röjdes enefäladen vid hål
14 och här har ett större område inhägnats. Nu
betar får och håller ett bra betestryck så att sly
och taggbuskar hålls tillbaka. Detta gynnar
floran och därmed insekterna.
Våren 2007 har i samarbete med ornitolog
Nils Rosenlund 25 fågelholkar och 2
fladdermusholkar satts upp på strategiskt bra
platser. Under försommaren 2008 har
konstaterats att fåglar häckat i alla uppsatta holkar.

2010-03-22

Fladdermusholk väster om 6:ans green
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Nulägesanalys
Våren 2010
I samarbete med länsstyrelsen har vi röjt på malarna nedanför hål14/12. Betande boskap
håller sly och taggbuskar tillbaka.
Fåglar har häckat i samtliga holkar. Fågelinventering har börjat. Alla medlemmar får
gärna bidraga med obsar!!
Karpen är uppfiskad ur 3:ans damm och antalet i 2:ans damm är reducerat.
Svärdslilja är planterad i 3:ans dammkant.
Vid skötsel av värdefulla biotoper följs skötselråden.
Ljungplantor har planterats på hål 16, ett försök att återskapa banans hedkaraktär.
Åtgärder
Varje år inventera holkarna för att eventuellt sätta upp flera holkar vid behov. Inventera
fåglar som rör sig inom golfbanans område. Rensa fågelholkarna. Utfodra fåglarna
vintertid.
Ansvarig: Rickard K
Inventera större och mindre salamandrar kontinuerligt. Skapa bästa möjliga gynnsamma
miljöer vid/ i dammarna för dessa och andra groddjur. Skapa ruff vid dammar och
vattendrag. Alla dammar ska fungera som kvävefällor och vara rika på organismer som
är naturliga för denna livsmiljö. Ta bort karp från 2:ans damm. Plantera dammväxter i
3:ans damm.
Ansvarig: Henrik
Följa de skötselråd som finns utarbetade för de biologiskt mest värdefulla biotoperna
(florainventering 25/5-04). Slå gräset i våtmark vid hål 11 och 13 varje höst (görs redan
nu om tid ges).
Ansvarig: Richard L
Någon form av uppföljning av floran i någon eller några av de tidigare nämnda
biotoperna bör utföras. Detta kan ske varje eller vartannat år och utföras enkelt genom
att följa någon eller några särskilt värdefull/a art/er.
Ansvarig: Lotta

Nattviol, fridlyst orkidé,
blommar vid 11:ans green i juni.

2010-03-22

Klockljung vid hål 12 och 14,
blommar i maj-juni.

Salamander, fridlyst groddjur,
damm vid hål 12.
(Bilden hämtad från nätet.)
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MILJÖPLAN – MARKBYGGNAD/GRÖNYTOR
Nulägesanalys
Våren 2010
Luftning av greener sker 2 ggr/år med dornar, 10 ggr /år stickknivar och hålpipning med
spikar 10 ggr /år.
Dressning av greener sker 10 ggr/år. Dessa behandlas var 14:e dag maj – aug med Roots
1-2-3 Premix Eco Turf AB, ett organiskt jordförbättringsmedel. Under perioden maj-juli
sprids vätmedlet (ytspännings- medel), Roots Eco Turf, 1 ggr/månad. Detta förbättrar
jordstrukturen och förmågan att absorbera och bibehålla fukt.
Från början har vitgröe varit den dominerande gräsarten på greenerna och under många
år skedde hjälpsådd med rödven och krypven. Under de senaste säsongerna har vi luftat
greenerna och hjälpsått med rödsvingel 4 ggr/år. Vid singelklippning, som vi började
med i år, sker både klippning o vältning samtidigt. Gräset behöver inte klippas lika kort
(fotosyntesen gynnas) som tidigare vilket minskar stress o ökar motståndskraften mot
svampangrepp.
Hjälpsådd med rödsvingel 1 ggr/år i samband med dressning av fairway. Detta gräs är
flerårigt, torktåligt samt behöver mindre mängd gödselmedel och vatten.
Jordprover och gräsklipp skickas iväg vid tre tillfällen under växtsäsong för analyser
och dessa ligger till grund för vilka näringsämnen som ska tillföras.

Rödsvingel
Festuca rubra

Rödven
Agrostis capillaris

Vitgröe
Poa annua

Krypven
Agrostis stolonifera

Åtgärder
Greener- analysera jord-och gräsprover - hjälpså med rödsvingel – singelklippning
Gallra bland träd o buskar vid greenerna för att dessa tidigare på förmiddagen ska torka
upp från dagg. På så vis minskas risken för svampangrepp och mängden fungicider kan
reduceras eller helt tas bort.
Ansvarig: Mikael

2010-03-22
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MILJÖPLAN - GÖDSLING
Nulägesanalys
Våren 2010
Gödsling av tee sker 4 ggr under april-september med Arena Score NPK-12-1-14 +
micro, vilket är långtidsverkande och ger en långsam nedbrytning av kväve till
nitratjoner.
Per växtsäsong ger detta: N 0,65kg/100m2 P 0,1kg/100m2 K 0,75 kg/100m2
Gödsling av fairways sker 1 ggr på våren med Bio Combi Proline NPK 12-2-6 +Fe,
ett fast organiskt gödselmedel (1800kg till hela banan inkl övn fält o driving range)
Per växtsäsong ger detta: N 0,35kg/100m2 P 0.06kg/100m2 K 0,17kg/100m2
Gödsling av greener sker under vårens början försiktigt med flytande nitratkväve.
Under försommaren används 1 gång Turf Food 12-2-12, ett fast organiskt gödselmedel.
Användningen av Biogolf har utgått vilket minskar gödningsmängderna av greenerna.
Per växtsäsong ger detta idag: N 0,7kg/100m2 P 0,2kg/100m2 K 1,0kg/100m2
För att få gräset motståndskraftigt mot svamp sprids järnsulfat (stärker cellväggarna i
gräset) var tredje vecka under oktober-mars och då marken inte har tjäle.
Vid spridning av gödselmedel ska lämpligt avstånd hållas till vattendrag och dammar.
Spruttruck med kjolar inköptes 2008.
Åtgärder
TourTurf FDC Iron Granulerat 2-0-10 +
8,7 % Fe, ett NK-baserat växtskydd för
maximal vinterhärdighet, färg och
sjukdomsbegränsning (svamp).
2 gånger granulat och 4 gånger
flytande på greener och foregreen.
Iaktta stor hänsyn vid spridning av
gödselmedel på foregreen vid hål 14.

Spruttruck med kjolar

Vid anläggning av nya greener, enligt bankommittens verksamhetsplan, (dock behålls
den gamla turfen) kommer dräneringen att förbättras vilket innebär att betydligt mindre
mängd bekämpningsmedel och mindre mängd gödselmedel kommer att behövas.
Lämplig skyddszon till dammar och vattendrag bör kontinuerligt diskuteras utifrån
gödselmedlets karaktär. Skyddszonens storlek får anpassas efter utseendet. Eftersom
ytavrinningen är särskilt stor när marken sluttar ner mot dammen/vattendraget får
skyddszonen göras större på sådana ställen.
Ansvarig: Mikael
Vidareutbildning av personal/Sprutcertifikat.

2010-03-22
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MILJÖPLAN - BEKÄMPNING
Nulägesanalys
Våren 2010
Hantering och användning av kemikalier sker enligt de föreskrifter som tillståndsmyndigheten/kemikalieinspektionen föreskriver. All kemikalieanvändning journalförs
för kontroll av tillsyningsmyndighet. Vid behandling av ogräs och svamp med
kemikalier, godkända för att användas på golfbanor, anmäls detta årligen till
kommunens samhällsbyggnadsnämnd.
Principen vid användning av bekämpningsmedel är att behovsanpassa och
punkt/lokalanpassa behandlingen. Information om behandling av fairways anslås
i tid och väl synligt. Detta dokument innehåller vilka kemikalier som ska användas
och i vilka mängder.
Ny spruttruck och avdriftsreducerande utrustning ”kjolar” inköptes år 2008.
Påfyllning och rengöring av spruta sker på bevuxen mark.
Åtgärder (Använda SGF Blankett och informationsmaterial)
Iaktta markanpassat skyddsavstånd vid spridning av kemisk bekämpning. Vid
bestämning skall man främst ta hänsyn till jordart, markstruktur, marklutning, medlets
egenskaper och omgivningens känslighet för medlet. Markanpassat skyddsavstånd skall
vid sprutning i första hand hållas till diken, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och
vattentäkter. I normala fall rekommenderas att avståndet minst skall vara:
- 1 meter till dräneringsbrunnar och diken (räknat från dikets ovankant). Med diken
avses diken som kan klassas som småvatten eller våtmarker, dvs diken i jordbruksmark
som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta.
- 6 meter till sjöar och vattendrag (räknat från strandlinjen vid högvatten).
- 12 meter till vattentäkter. Större avstånd kan behövas om t ex marken lutar kraftigt.
Eftersom de markanpassade skyddsavstånden i stort sett inte förändras från år till år är
det lämpligt att göra dem permanenta, exempelvis anlägga träda eller en skyddszon
enligt EU:s miljöstöd. En permanent bevuxen skyddszon förhindrar att ogräs och
oönskade gräsarter förökas. Om skyddsavståndet ritas in på en skifteskarta förenklas
dokumentationen av växtskyddsarbetet väsentligt.
Ansvarig: Henrik
Tillämpa produktvalsprincipen enligt miljöbalken. (Använda nya mindre farliga
kemikalier med likvärdig verkan).
Informera sig kontinuerligt om nya biologiska/miljövänliga preparat.
Följa med i debatten och hålla sig uppdaterad angående biobädd.
Kontinuerlig uppdatering av licenser.
Ansvarig: Mikael
Vidarutbildning av banpersonal.

2010-03-22
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MILJÖPLAN – VATTENVÅRD
Nulägesanalys
Våren 2010
Behandling med bekämpnings- och gödselmedel sker enligt lag på behövligt avstånd
med marginal från vattendrag. Rengöring av sprutan sker på bevuxen mark.
Miljödomstolen har godkänt att ToGk fått en vattendom. Under bevattningssäsong ska
mätningar ske av vattendjupet i djupvattenborran, uppumpad vattenmängd till damm/
vattenreservoar och den vattenvolym som pumpas ut till bevattning av banan. Till
bevattning används vatten från dammen vid hål 15 (pumphuset). Bevattningen kan
regleras och behovsanpassas och sker med spridare med noggrann kontroll. En borrad
vattentäkt väster om restaurangen används för att vid behov fylla upp bevattningsdammen då vattennivån sjunker under en given nivå. Detta regleras automatiskt via en
nivåvippa i dammen. Statistik över vattenuttag från denna vattentäkt finns från år 2000
och framåt.
Vissa dammar fungerar bra som ekosystem och är kvävefällor medan andra p g a
olika faktorer, bl a karpar, saknar helt andra organismer och är till synes helt livlösa.
Karpen från dammen mellan hål 3 och 15 (med fågelhuset) är uppfiskad. Trädgallringen
ger dammen vid hål 14 mer gynnsamma förutsättningar. Kalkning av dammarna sker
vid behov.
Dikat bakom green hål 6 och ökat flödet till våtmarken andra sidan stigen.
Länsstyrelsen har godkänt projekt våtmark norr om 12:ans green och bidrar ekonomiskt.
Åtgärder
Ta vattenprover kontinuerligt för att undersöka olika behov.
Förbättra livsvillkoren i de dammar som saknar naturligt liv. Ta bort karpar.
Dammen på hål 14 är livlös i dag, trolig orsak är karpar och skuggande träd. Dammen
görs större med olika djup och utan skarpt sluttande slänter. Avvaktar styrelsebeslut.
Ansvarig: Henrik
Skapa våtmark norr om green hål 12 där diket idag är kulverterat. Värna dammen på
hål 12.
Ansvarig: Lotta
.
Skyddszoner, som måste iakttas vid spridning av bekämpningsmedel, ritas in på karta
för att dokumenteras. Se Miljöplan-Bekämpning för vidare information om dessa.
Ansvarig: Henrik
I samband med pågående verkstadsbyggnad kommer gräs- och oljeavskiljare att
installeras.
Ansvarig: Klubbchef

2010-03-22
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MILJÖPLAN – FASTIGHETER
Nulägesanalys
Våren 2010
Byggnader
Torekovs GK består av fem byggnader: shop/kansli och verkstad, restaurang,
omklädningsrum, två toaletter och en kiosk ute på banan.
Restaurang, shop/kansli och omklädningsrum byggdes 1973/74. Verkstaden har
byggts i två etapper dels runt 1980 och dels 1988.
Elförbrukning
All uppvärmning sker f n med direktverkande el och med mätare för tre enheter.
2009 års förbrukning är ca 305 000 kwh.

Kansli, verkstad och
omklädning
50 %
Restaurang

Kiosk och toalett vid
hål 12
3%

Under vinterhalvåret sänks värmen i restaurangbyggnaden (tid då den inte utnyttjas).
Ventilationssystemet i restaurang och omklädningsrum stryps så att luften byts ut i
betydligt långsammare takt under lågsäsong.
6:ans toalett stängs ca 15 dec – 15 mars. Här finns idag automatisk ljusreglering
(tändning/släckning).
12:ans toalett är öppen året om och varmvatten finns. Här finns också automatisk
ljusreglering.
Luftvärmeväxlare till kiosk och toalettbyggnaden vid hål 12 finns och är i första hand
tänkt att användas till att ”kyla kiosken under sommaren”. Den kan också användas som
alternativ (komplement) till uppvärmning vintertid och då även värma toaletterna.
Fortfarande finns en blandning av olika lampor i bruk inomhus medan man har ett antal
lågenergilampor i utomhusbelysningar. Allt eftersom lampor går sönder kommer de att
bytas ut till lågenergilampor.
Åtgärder
På årsmötet 2009 beslöts att genomföra satsningen på en ny verkstadsbyggnad
innehållande även administrativa och sociala utrymmen för banpersonalen (Etapp 1)
samt även att omvandla den gamla verkstadsbyggnaden till uppställningsyta för
maskiner och material (Etapp 2).
För Etapp 1 sattes spaden i jorden i november 2009 och verkstaden beräknas stå
färdigställd till maj 2010 . Etapp 2 avses att färdigställas hösten/vintern 2010/2011.
I samband med genomförandet av Etapp1 har följande miljöinriktade investeringar
gjorts:
- installation av bergvärme för uppvärmning av ny verkstadsbyggnad.
(Anläggningen är dimensionerad för att även kunna värma upp befintliga omklädningsrum samt befintlig byggnad för kansli och shop – som ersättning till dagens direktverkande eluppvärmning),
- installation av ny utrustning för gräs- och oljeavskiljning
- installation av laddningsplatser för successiv övergång från bensindrivna till eldrivna
golfbilar.
Till- och ombyggnad av kanslibyggnad och shop (Etapp 3) samt markanpassningsarbeten för hela klubbhusområdet (Etapp 4) befinner sig ännu på ”generalplan-stadiet”
och kommer att utvecklas och redovisas till kommande årsmöten.
2010-03-22
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MILJÖPLAN – AVFALLSHANTERING
Nulägesanalys
Våren 2010
Kansli, shop och verkstad har sortering av
kontorspapper, metaller, glas och mjukplast.
Miljöfarligt avfall sorteras och hanteras i
specialbeställd Eco Simplex från Sita.
Källsorteringskärl finns utplacerade på banan
och klubbhusområdet.

Teekoppar används för uppsamling av
sönderslagna peg.
Åtgärder
Ansvar för källsorteringen inom klubbens
verksamhet.
Ansvarig: Henrik
Samtala med restaurangkommittén och krögarna om möjligheter till förbättring av
miljöhänsyn i verksamheten.
Ansvarig: Miljörådet
MILJÖPLAN – INKÖP (kansli/shop/bana/restaurang)
Nulägesanalys
Våren 2010
Kansli använder lokala leverantörer för inköp av förbrukningsmaterial.
Shop och restaurang har eget inköpsansvar.
Miljövänliga och miljömärkta produkter prioriteras i möjligaste mån.
Åtgärder
Välja miljömärkta produkter.

Ansvarig: inköpare

Ställa miljökrav på leverantörer.

Ansvarig: inköpare

Informera shop och restaurang om att verka i enlighet med klubbens miljöpolicy.
Närproducerat samt kravmärkta och ekologiska produkter är ett goodwillskapande
konkurrensmedel.
2010-03-22
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Verksamhetsberättelse 2009 för Torekovs Golfklubb
Bankommittén och Miljörådet // Lotta Hammar
När detta skrivs är det för en skåning vargavinter ute och lite svårt att föreställa sig att
Micke faktiskt klippte greener i januari förra året. Röjningsarbetet var då i gång och alla
maskiner fick en översyn och knivar blev slipade.
På vår hemsida finns en videofilm med råd om hur krattning av bunkrar och lagning av
nedslagsmärken ska göras på ett korrekt sätt. Vi vill alla ha en bra banan att spela på.
En målsättning sedan länge har varit att bygga om greenen på hål 1/15. Problemet med
hög fuktighet har gjort greenen svårspelad och känslig för svampangrepp. Det nya
greenområdet, som även omfattar greenen på hål 17, har fått tre av de äldre bunkrarna
ombyggda. För att öka säkerheten mot hål 16 har de nya kullarna och bunkern på höger
sida stor betydelse. Detta gäller likaså systemet med kullarna och bunkern på hål 4/1
och säkerheten mot hål 5/2.
En del av arbetet med att ge banan en seaside links karaktär är att få de rätta gräsarterna
att etablera sig. Mickes kunskap och erfarenhet är av stor betydelse och grässtrå och
jordprover skickas för analys varje år. Vi fortsätter att hjälpså med rödsvingel, en gång
på fairway i samband med dressning på hösten och fyra gånger på greener spritt under
året. För att gynna svingeletableringen måste bevattning och gödsling vara sparsam.
Detta kan resultera i att det periodvis kan se lite magrare ut. Vinsterna med ökat inslag
av rödsvingel är på sikt att fairway och greener inte behöver bevattnas eller gödslas lika
mycket som tidigare och därmed inte klippas lika ofta. Mindre bevattning och gödsling
ger i sin tur minskad förekomst av oönskade växter på både fairway och greener och
därmed minskad användning av bekämpningsmedel.
Många medlemmar har lovordat ”bollrullen” på de singelklippta greenerna. Göran
Hansson, bankonsulent, förordar singelklippning både av miljöskäl men också för att
det förhöjer spelet En singelklippare - tre st inköpta - både klipper och vältar samtidigt,
vilket innebär att gräset inte behöver klippas så kort men greenen når ändå samma
snabbhet/stimpvärde som tidigare. Ett längre grässtrå är mindre stressat och har en
bättre motståndskraft mot svampangrepp.
För att öka säkerheten mot förlupna bollar mot Kumlet har ytterligare buskar planterats
vid 14/11 tee. Ljungplantorna på hål 16 är ett försök att återskapa hedkaraktären på
banan.
Miljödomstolen har godkänt att ToGk fått en vattendom. Under bevattningssäsong ska
mätningar ske av vattendjupet i djupvattenborran, uppumpad vattenmängd till damm/
vattenreservoar och den vattenvolym som pumpas ut till bevattning av banan.
Den förändrade bansträckningen är på prov under hösten och fram till siste maj. En
utvärdering ska göras angående rondtiderna och säkerheten på banan.
Miljörådet har reviderat miljöplanerna från 2009 och följt upp verksamheten i dessa.
Tack till värdar som hållit rent och snyggt på sina golfhål och tack till alla som utfodrat
fåglarna och de vilda djuren under vintern.
Läs gärna - Bankommittens verksamhetsplan och Miljöprogrammet.
Mycket Tack till banpersonalen, bankommittén och miljörådet.
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