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Miljöplan. 
 

 

 
Karlshamns Golfklubb har vid styrelsemöte i okt 2007 beslutat att klubben skall 

förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. För att tydliggöra 

detta har en särskild grupp utsetts att arbeta fram en miljöplan för klubben. Planen skall 

baseras på Svenska Golfförbundets anvisningar om god praxis för en golfklubb i miljöfrågor. 

 

Detta betyder att: 

• Varje medlem och besökare har ett ansvar att bete sig på ett miljöriktigt sätt vid besök 

på Karlshamns Golfklubb. 

• Klubben skall utarbeta en miljöplan som hålls uppdaterad, utvecklas och efterlevs. 

• Verksamheten skall minimera sina utsläpp till luft, mark och vatten. 

• Minimera förbrukning av resurser, typ energi, vatten, kemikalier.       

• Välinformerade medlemmar och välutbildad personal också i miljöfrågor. 

• Följa lagar och förordningar samt uppsatta rutiner för verksamhetens skötsel. 

• Arbeta med ständiga förbättringar. 
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Miljövision.                     

 

Beslutad av styrelsen 18/2 -08 och enhälligt godkänd vid klubbens årsmöte 28/2 –08. 

 

Klubben ansluter sig till Sv. Golfförbundets Miljövision o Strategiska mål, nämligen att: 

 

Tillhandahålla golfanläggning av hög standard, garantera ett 

hållbart utnyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam 

miljö. Klubben är nu certifierad enligt SGF´s riktlinjer 2009.  

 

Strategiska miljömål. 

• Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap. 

• Behovsanpassad gödning samt på sikt övergång till giftfri 

skötsel av greener. 

• Grundvatten av god kvalité. 

• Begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 

 
Karlshamns Golfklubb har, baserat på ovanstående, beslutat anta följande:  

 

Miljöpolicy 
• Att inom golfbanans område främja biologisk mångfald genom stor 

hänsyn och ansvarstagande till naturens villkor. 

• Att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar för att minimera 

verksamhetens miljöpåverkan. 

• Skydda vattentäkter, grundvatten samt Mörrumsån. 

• Förebygga olyckor i det dagliga arbetet samt upprätta och öva rutiner för 

att minimera farlig verksamhet. 

• Vårda och utveckla goda kontakter med myndigheter, leverantörer, 

entreprenörer samt närboende. 

• Göra miljömässigt riktiga inköp hos ansvarstagande leverantörer. 

• Ställa krav på klubbens medlemmar att verka för en god miljö. 

• Baserat på denna miljöpolicy skall klubben upprätta en handlingsplan 

inom miljöområdet. Planen skall årligen revideras av styrelsen, efter det 

att ansvariga redogjort för vad som åstadkommits inom miljöområdet. 

Revisionsdatum: feb. månad av styrelsen baserat på miljögruppens 

redovisning utförd under hösten 2016. 
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Allmänt om Karlshamns Golfklubb. 
I augusti 1963 bildades en interimsstyrelse med uppgiften att hitta lämplig mark för att 

anlägga en golfbana. Flera markområden undersöktes, men tillslut fastnade man för det 

område, där klubben idag ligger. 1965 bildades Karlshamns Golfklubb och dess första 

ordförande var Erik K Fernström. Samma år blev klubben medlem i Sv. Golfförbundet som 

bana nr 92 i Sverige. 

1966 öppnades klubbens första 12 hål, designade av Douglas Braisier. Men redan 1970 var 

kostymen för liten och resterande 6 hål öppnades upp på gamla banan. Till detta kom även 

övningsfältet ibruk. 

Under 1970-talet och en bit in på 80-talet omnämndes Karlshamns Golfklubb i många 

samanhang. Bl.a. filmades mästarmötet in här och vi fick en 2 timmar lång sändning på TV. 

1980 arrangerades Sism (internationella slagmästerskapen) då klubben stod som värd för en 

tävling med lag från hela Europa. 

Den golfboom som kom under slutet av 80-talet blev också en verklighet för vår klubb. Redan 

1987 hade vi 1000 aktiva medlemmar. För att öka tillgängligheten beslöts 1989 att bygga 

ytterligare 9 hål och arkitekten var Roy Wictorsson. Dessa var spelklara hösten 1991. 

Officiell invigning skedde maj 1992 av vår dåvarande landshövding Camilla Odnoff. 

År 2000 var det åter för trångt och en grupp under ledning av Anders Sjöholm och Henrik 

Kördel, började titta på förutsättningarna att bygga ut ytterligare 9 hål. Markområdet på andra 

sidan Gungvalavägen, blev snart det tänkbara området. Detta gav möjlighet till start både från 

hål 1 och 10 även på den nya banan. Jan Sederholm anlitades som banarkitekt och i maj 2004 

invigdes Karlshamns Golfklubbs 36-hålsanläggning. 

Under 2006 infördes system spelrätter för att stärka klubbens ekonomi och marknadsanpassa 

de ek. skyldigheterna till medlemmarna. 

 

Karlshamns Golfklubb idag. 

 

Verksamhetsbeskrivning. 
Klubben är en ideell förening och har idag ca 1700 medlemmar, varav 1500 är aktiva. 

Klubben leds av en styrelse med ett antal kommittéer, som på ideell basis för verksamheten 

och utvecklingen framåt. 

Bankommittén är numera ersatt med ett banråd. Personal från delar av styrelsen, bana och 

tränare träffas regelbundet för att lösa praktiska frågor om banans skötsel och utveckling. 

Under styrelsen ligger hanteringen av miljöfrågor. 

Juniorkommittén samordnar junior och elitträning tillsammans med klubbens tränare. 

Seriespel i div. 1 herrar sorterar också under denna kommitté. 

Seniorkommittén, med stor aktivitet, anordnar och sköter veckotävlingar för klubbens 

manliga och kvinnliga +55-spelare. Man bistår också med andra praktiska insatser, typ 

målning av byggnader och vinterröjning. 

Damkommittén sköter damernas veckotävlingar samt anordnar olika aktiviteter för att främja 

damernas trevnad och samanhållning i klubben. 

Medlemskommittén är ansvarig för klubbens medlemsrekrytering. 

 

Organisation och personal. 
Karlshamns Golfklubb är en ideell förening. Klubben är till 100 % ägare av KhGK Drifts AB 

som idag driver banan. Klubbstyrelsens medlemmar, tillika Driftbolagets styrelse, jobbar på 

ideell bas. I klubben finns en klubbchef anställd, vars uppgift är att effektuera de beslut som 

styrelsen fattar. Klubbchefen är också VD i driftbolaget. 
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På kansliet finns ytterligare en ½-tidstjänst samt en heltidsanställd tränare. Under sommaren 

samt helger finns även bemanning i servicecentrat med hjälp av juniorer i klubben. 

I driftbolaget är VD samt grönytepersonalen anställda. För närvarande är 10 personer 

åretruntanställda. Under sommaren är ytterligare minst 10 personer anställda under varierande 

tid. Klubben driver också shopen där ytterligare 2 personer är anställda under säsong och på 

varierande timantal. 

 

Anläggningsbeskrivning. 

Byggnader. 
Husen runt klubbområdet är till stor del om- och tillbyggda arbetsbaracker. Den stora 

huskroppen består av restaurang, samt omklädningsrum för damer och herrar. Här finns även 

kansli med reception för att kunna möta medlemmar och gäster. 

En byggnad, icke isolerad, finns för bagbod och garage till el-bilar. Fristående lokal finns för 

shop samt bakom bag-boden, en lokal för utbildning och medlems/kommittémöten. 

På särskilt område finns verkstad och förråd inkl. personalbyggnader för banans skötsel. 

Noteras bör att byggnaderna är av varierande kvalité och en långsiktig upprustning eller 

utbyte behöver ske.  

 

Banor 
Karlshamns Golfklubb har 2 st 18-hålsbanor omgivna av barr- o löv-skog. Banorna anses vara 

mycket vackert lokaliserade med nära anknytning till Mörrumsån. Till anläggningen hör även 

en driving-range, inkl övningsfält för egna bollar och en korthålsbana med 5 hål. 

 

Restaurang. 
Verksamheten bedrivs på entreprenad i särskild byggnad med ute- och inneservering. 

Kök med biutrymmen uppfyller ställda krav från lokal kontrollmyndighet på förutsättningar 

för god hygien och rationell matlagning.  

I snitt serveras 150 portioner per dag och restaurangen besöks av 150 personer per dag. 

Restaurangen är populär, även bland icke golfare, för sin goda mat. 

 

Golfshop. 
Golfshopen är idag integrerad i klubbens verksamhet i shopen hanteras även medlemsärenden 

och gästbesök. 

 

Banskötsel 

Drift och underhåll. 
I anslutning till gamla bana finns inhägnat område för uppställning av maskinutrustning, 

verkstad för maskinunderhåll, tankutrustning för dieselolja samt för upplagring av gödning. 

Miljöstation för olje- och kemikalierester. Förvaring av oljor och bensin på invallat område. 

Personalutrymmen samt kontor för arbetsledning. 

 

Bevattningsanläggning. 
Vatten tas från Mörrumsån pumpas upp till dammar vid 13e tee på nya banan. Från dammarna 

via pumpar distribueras sedan vatten ut till gamla och nya banan. Totalt finns 5 pumpar med 

en kapacitet av tot. 2200 minutliter. Via 236 nedgrävda ventiler styrs bevattningen med ett 

nytt datasystem med tillhörande kännare i resp. ventil. Bevattningsprogram styr förloppet med 

öppnande och stängande av ventiler samt start av spridare. Tot. finns ca 700 spridare. 

Bevattningen körs normalt nattetid för att minska avdunstning samt för spelarnas trivsel. Sker 

drift dagtid är det för funktionskontroll eller bevattning efter gödsling. 
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Vattenförbrukningen varierar mellan olika år från 30000 till 55000 kbm/år. 

Systemet är i ökande takt underhållskrävande men ständig förbättring pågår.  Dessutom finns 

vissa reservdelar inte längre. 

Vatten för bevattningsändamål tas från Mörrumsån. Mängden vatten i relation till 

Mörrumsåns totala flöde bedöms så liten att vårt uttag inte skadar allmänna eller enskilda 

intressen. 

 

Bekämpningsmedel och kemikalier. 
Av kostnads- och miljöskäl minimeras användandet av bekämpningsmedel till ett minimum. 

De medel som används är enbart mot skadesvampar på greenerna och årligen söks tillstånd 

för användning hos Miljöförbundet Blekinge Väst. För att få tillstånd lämnas vattenprover 

varje år, taget i dammen vid 16e hålet södra dammen gamla banan. Dessutom redovisas 

förbrukad mängd samt när sprutning har skett. De bekämpningsmedel som används är 

godkända av kemikalieinspektionen. Medlen förvaras i låst skåp med värme, ventilation och 

tätt golv. Vi har för avsikt att införa biologisk skötsel av greener för att minska behovet eller 

helt sluta med kemisk behandling. Denna förändring kan samtidigt innebära minskat behov av 

konstgödsel. 

Övriga kemikalier typ sprayburkar med rostlösningsmedel eller färgburkar förvaras i 

verkstaden. Detta gäller även rengöringsmedel för maskinutrustning. Dieselolja förvaras i   

¨invallad¨ farmartank och smörjoljor i oljeförråd. 

 

Källsortering. 
En strukturerad källsortering i anslutning till restaurang och shop har i drifts tagits. Dessutom 

har vi källsortering i våra papperskorgar. 

Verkstaden har ett avtal, så att förbrukade kemikalieförpackningar och slattar, lämnas till Sita 

för omhändertagande. Dessutom kan alla medlemmar engagera sig så att onödig 

nedsmutsning ej sker.   

 

Transporter och Parkering. 
Besökare kan ej ta sig till golfbanan med allm. kommunikationsmedel. Bil, cykel eller gå är 

alternativen. Uppmuntran till samåkning bör ske genom styrelsens försorg. Inom området är 

vägarna av normal kvalité. 

 

Grannar, myndighetskontakter, intressenter. 
Nuvarande kontakter bedöms som tillfredsställande men kan utvecklas.  

 

Naturvård. 
På sikt bör inventering göras av flora och fauna.  
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Nulägesanalys. 
För att klargöra var klubben står miljömässigt med olika verksamheter har en genomgång 

skett under hösten 2018. Genomgången har gjorts av Jesper Holmberg och Jasmine 

Rawsthorne. Nedan redovisas vad vi gjort med anknytning till god miljö. Mall enl. Sv. 

Golfförbundet. 

 

1. Förvaring och hantering av bekämpningsmedel. 
 

  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

1.1. Förvaras kemikalier 

åtskilda från 

¨explosiva¨ varor. Typ 

bensin. 

 

x 

   

Kontrollerat 

 

2020-

02-04 

 

1.2 Har kem.lagret ett golv 

som håller kvar ev. 

spill 

 

x 

   

Kontrollerat 

2020-

02-04 

 

1.3 Finns pärm med 

aktuella säkerhetsblad i 

anslutn. till kemlagret? 

 

x 

 

 

  

Kontrollerat 

2020-

02-04 

 

1.4 Används den skydds-

utrustning som anges 

på säkerhetsbladet? 

 

x 

 

 

   

 

 

1.5 Förvaras alla 

kemikalier i 

originalförpackning? 

 

x 

     

1.6.  Är dörren till 

kem.lagret markerad 

med skyllt? 

 

 

 

x 

 Nya regler 

2018 

2018 Skyllt 

borttagen 

1.7 Används och förvaras 

endast preparat som är 

godkända av 

kemikalieinspektionen? 

 

 

x 

     

1.8 Har vi personliga 

tillstånd att använda 

kemspruta? 

 

x 

  

 

 

Jesper 

Roger 

Ola 

Förnyas 

vart 5e 

år 

Tillstånd klart  

2017-05-30 

 

1.9 Är lagrade 

bekämpningsmedel 

godkända att använda. 

x   Kontrollerat 2020-

02-04 
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2. Rutiner vid påfyllning och rengöring av spruta för kemisk bekämpning. 
 

  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

2.1 Läses preparatets etikett 

eller säkerhetsblad innan 

bekämpning? 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

  Upprepade 

anmodanden 

görs 

2.2 Är sprutan regelbundet 

kalibrerad? 

x  

 

 Nyköpt 

spruta 2018 

2018-

02-01 

 

2.3 Är sprutan funktionstestad 

av auktoriserad testare? 

x   Nyköpt 

spruta 2018 

2018-

02-01 

 

2.4 Används den 

skyddsutrustning som anges 

på skyddsbladet? 

 

x 

 

 

 

 

     

2.5 Sker påfyllning av sprutan 

på lämplig plats typ 

biobädd, platta med 

uppsamling etc. 

 

x 

 

  Tid för 

kontroll ev. 

renovering 

under 2020 

  

2.6 Sker rengöring av på en 

plats där risk för läckage till 

vatten o miljö minimerats. 

 

x 

 

     

2.7 Rengörs tomma 

bekämpningsmedelsförpkn... 

genom tre sköljningar, innan 

de lämnas till avfall? 

 

x 

 

 

     

2.8 Hålls skyddsavstånd till 

minst 30 m till brunnar och 

vatten vid fyllning och 

rengöring. 

 

x 
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3. Spridning av bekämpningsmedel. 

 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

3.1 Har den som utför 

bekämpningen 

giltigt kunskapsbevis 

för klass 2L och 

eller tillstånd för 1L? 

 

 

x 

 

  Roger Jesper 

Ola, förnyas 

vart 5e år 

  

3.2 Är den kemiska 

bekämpningen 

anmäld till 

kommunen? 

 

X 

    Permanent 

tillstånd klart 

3.3 Används 

avdriftreducerande 

utrustning, typ kjolar 

och/eller 

munstycken  

 

 

X 

 

 

 

 Lowdrift 

munstycken 

.  

3.4 Iakttages 

nödvändiga mark- 

och vindanpassade 

skyddsavstånd mot 

t.ex. vattenmiljöer 

 

 

x 

 

     

3.5 Skrivs journal över 

bekämpningen? 

 

X 

   Tillstånd 

giltigt  

2019-06-

12 till 

2020-05-

01 

Plan godkänd 

av 

Miljöförbundet 

Bleking Väst 

3.6 Tempkontroll vid 

behandling. 

X   Ej under 50 C   

3.7 Katastrofplan X      
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4. Lagring av diesel. Cisterner. 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

4.1 Finns tillstånd från 

kommunen om ni 

sammanlagt lagrar 

mer än 3 kbm 

dieselolja. 

X  X Förnyat 

tillstånd sökes 

hos 

brandmyndig- 

heten 

2018-04-24 Nya regler för 

förvaring av 

diesel under 

10kbm 

4.2 Är cisterner större än 

1 kbm besiktigad av 

ackrediterad firma? 

X   Besiktigat av 

Cita giltigt till 

2032-02-04 

  

4.3 Finns fungerande 

överfyllnadsskydd 

och avluftning. 

X      

4.4. Har kopia skickats 

till kommunen på 

cisternens 

besiktningsintyg. 

X      

4.5 Finns skydd mot 

spill till miljö och 

vatten vid påfyllnad 

och tankning? 

X      

4.6 Står cisternen på 

jämt bärande 

underlag och är 

skyddad för 

korrasion o åverkan? 

X      

4.7 Bensinhanering sker 

i fat om 200 liter. 

Huvuddelen av 

bensinförbrukningen 

är akrylatbensin 

X    Målsättning 

att all 

använd 

bensin skall 

vara miljö-

bensin 
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5. Farligt avfall. 
 

  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

5.1 Lämnas farligt avfall 

till kommunen eller 

annan godkänd 

mottagare? Ex. 

oljefilter, lysrör 

batterier. 

X   SITA 

entreprenad 

  

5.2 Journalförs mängd, 

typ av avfall, som 

uppstår och vart det 

lämnas? 

X   SITA 

entreprenad 

  

5.3 Är ev. transport av 

farligt gods anmäld 

till Läns-styrelsen 

  X    

5.4 Lämnas 

transportdokument 

om farligt avfall som 

hämtas av 

entreprenör? 

X   Lämnas av 

SITA till 

berörd 

myndighet 

  

 

 

6. Övrigt avfall. 

 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd  

dat 

Eventuellt 

dokumenterat 

6.1 Lämnas allt övrigt 

avfall till 

kommunens 

mottagningsstation 

X   Ja med 

källsortering 

  

6.2 Anmäls transporter 

av mer än 50 ton alt. 

250 kbm övrigt 

avfall till 

Länsstyrelsen. 

  X    
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7. Vattenverksamhet. 

 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

 dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

7.1 Har kontakt tagits 

med Länsstyrelsen 

innan avvattning, 

dikning, eller annan 

ändring av 

vattennivån? 

 X 

 

 Finns behov av 

dikning i 

befintliga 

diken. 

Återställa till 

ursprung. 

  

7.2 Vatten till 

bevattning av 

anläggningen tages 

ur Mörrumsån. 

Vattenmängden för 

bevattning mäts 

ackumulerat 

månadsvis.  

 

X  

 

 

 

 

 

 Mängden vatten  

uppgår till  

43000 m3 2014 

39000 m3 2015 

64000 m3 2016 

35000 m3 2017 

80797m3 2018 

52136m3 2019  

 Uttagen 

vattenmängd 

från 

Mörrumsån 

mäts 

månadsvis 

7.2 Mätning av vissa 

parametrar 

dränagevatten 

X      
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8. Spridning av gödsel och annat organiskt material. 

 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

8.1 Sprids organiska 

och/eller 

mineralgödselmedel 

under period 1/12 till 

28/2? 

 X     

8.2 Vid ev. spridning av 

slam, följs 

föreskrifterna 

avseende givor? 

  X    

8.2 Riktmärke för 

gödsling av greener 

uppgår till 1,8-2,0 kg 

N/100m2 år. 

Utfall år 2016 är 1,8 

kg N/100m2 år. 

Utfall 2017 är 2,0 kg 

N/100m2 år. 

Utfall 2018 är 1,9 kg 

N/100m2 år. 

Utfall 2019 är 2,0 kg 

N/100m2 år. 

   Totalanvändning 

av N- och P-

gödsel uppgår 

till 1090kg resp. 

100 kg under 

2017 

 

Detta innebär en 

dosering av 0,5  

kg N/100m2 år 

resp. 0,05 kg 

P/100m2 år 

beräknat på hela 

anläggningen 

 Övergång till 

grässorter med 

mindre behov 

av närsalter 

bör övervägas. 

 
 

. 
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9. Natur- och Kulturmiljö. 

 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 

Kommentar Åtgärd 

dat. 

Eventuellt 

dokumenterat 

9.1 Kontaktas 

Länsstyrelsen för 

samråd innan åtgärder 

som kan skada 

naturmiljön påbörjas. 

X   När så är 

aktuellt 

  

9.2 Finns Natura 2000-

område eller andra 

biotopskyddade 

områden på eller i 

anslutning till banan? 

X   Gäller själva 

Mörrumsån. 

Plus kant vid 

pumphus som 

är 

naturskydds- 

område 

  

9.3 Tas hänsyn vid 

arbeten att inte ex. 

våtmarker, stenmurar 

öppna diken mm, 

skadas? 

X      

9.4 Finns 

vattenskyddsområden 

på eller i anslutning 

till banan? Vilka 

regler gäller? 

X   Ja granne med 

Mörrumsån 

  

9.5 Finns kulturminnen 

eller fornlämningar på 

banan? 

X   Två äldre 

husgrunder 

  

9.6 Har inventering av 

flora och fauna gjorts 

 X  Inventering av 

flora och 

fauna kommer 

att göras i 

framtiden.  
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. 

Åtgärdssammanfattning 

 

Inventering av flora och fauna är flyttad framåt i tiden. 

 

Uppmärkning av sopbehållare på banorna kontrolleras så att de är läsbara. 

  

Se över risker i arbetsmiljön på banan. Göra en introduktionspärm för nyanställda där man tar 

upp alla riskområden som finns på en golfanläggning. 


