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Inbjudan 
 

Tillsynsseminarium i Miljösamverkan Skånes delprojekt 
Tillsyn av golfbanor 

 
Tid: Torsdag den 6 november 2008, kl 09.30 - 14.45 
 
Plats: Vasatorps Golfklubb, Helsingborg 
 för vägbeskrivning, klicka på länken Vasatorps Golfklubb
 
Program: se nästa sida 
 
 

 
 
 
Anmälan: görs på Miljösamverkan Skånes webbplats 
www.miljosamverkanskane.se under Aktiviteter, Lista aktiviteter.  
Välj seminarie 6826 och Läs mer. I faktarutans ovankant går du in 
under Anmälan och fyller i dina uppgifter. 
Ange i anmälan under Särskilda önskemål ev specialkost och ”Buss” om du vill åka 
med denna (se Program) 
 
Frågor betr anmälan kan besvaras av Marianne Bengtsson per telefon 0435-71 99 01  
 
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2008 
 
Information om tillsynsseminariet och projektet kan lämnas av Bo Persson, via 
förfrågan på e-post till bo.persson@kfsk.se eller per telefon 0435-71 99 15 
  
Avgift: 800 kr (exkl moms) inkl lokal resa i Helsingborg, lunch, fika och dokumentation 
 
Avanmälan: Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar 
debiteras halv avgift. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift. 
 
Välkomna! 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i delprojektet Tillsyn av golfbanor 
 

038083 
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Tillsyn av golfbanor – tillsynsseminarium 
 
torsdag den 6 november 2008 
Vasatorps Golfklubb, Helsingborg 
 
Program 
 
09.00  Buss avgår från Knutpunkten Helsingborg (Asplunds Buss) 

09.30-10.00  Samling, registrering och fika 

10.00-10.15 Kort presentation av projektet Tillsyn av golfbanor, arbetsgruppen samt syftet 

med projektet och tillsynsseminariet (Bo Persson) 

10.15-10.45  Inledning från arbetsgruppen med fakta och begrepp inom golfsporten som 

kan vara bra att känna till vid en inspektion, hur en golfbana är uppbyggd 

mm, frågestund (Arbetsgruppen med bankonsulenter från SGF) 

10.45-11.15  Genomgång av SGF´s egenkontrollmaterial ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” 

(SGF´s bankonsulenter) 

11.15-11.30  Bensträckare 

11.30-12.00  Genomgång av checklista med manual och övrigt tillsynsmaterial 

(Arbetsgruppen) 

12.00-12.45  Lunch 

12.45-14.15  Rundvandring i grupper (Arbetsgruppen och personal från golfklubben):  

 Besök i verkstad, kemförråd mm, demonstration av sprututrustning (journal) 

och övrig maskinpark, avfallshantering mm 

 Förevisning av bandelar som tee, green och fairway, bevattning mm 

14.15-14.45  Kaffe och uppsamling inomhus med avslutande frågestund och 

kompletterande information (Arbetsgruppen) 

14.50 Buss avgår till Knutpunkten    

 
 

Projektet syftar till att ta fram en gemensam bedömning för Skånes golfbanor. Ett tillsynsunderlag med 
checklista har utarbetats som stöd för kommunernas tillsyn. Samverkan sker med det interna miljöarbete 
som bedrivs inom Svenska golfförbundet (SGF). 

  
Projektet skall leda till en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på främst 
bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård. Ambitionen är också att projektet 
skall medverka till en minskad och behovsanpassad bekämpningsmedelsanvändning på Skånes golfbanor. 
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Information om projektet 
 

Tillsyn av golfbanor 
 

 
 
 
Arbetsgruppen för Miljösamverkan Skånes projekt Tillsyn av golfbanor har genomfört ett 
seminarium den 6 november 2008 där projektmaterialet och tänkt fortsatt upplägg av 
projektet presenterades. En tillsynskampanj kommer att genomföras, helst av så många 
kommuner som möjligt, under tiden mars-oktober 2009 med stöd av checklista och annat 
projektmaterial som har tagits fram i projektet.  
 
Tanken är att de kommuner (miljökontor eller motsv) som har möjlighet genomför ett 
tillsynsbesök på respektive golfbana i kommunen under 2009 med stöd av det material 
som tillhandahålls inom projektet. Vi kommer senhösten 2009 att samla in ett fåtal 
uppgifter för sammanställning av ett gemensamt tillsynsresultat i Skåne.  
 
Svenska Golfförbundet har samtidigt, och i samverkan med arbetsgruppen, tagit fram ett 
överensstämmande material för egenkontroll inom golfklubbarna. Detta egenkontrollmaterial 
”marknadsförs” samtidigt av förbundets bankonsulent i Skåne. 
 
Projektmaterialet kommer att kompletteras något och sändas ut till miljökontoren under 
februari månad och information kommer även att lämnas till de 70-tal golfklubbar som finns i 
Skåne. 
 
Välkomna att medverka i tillsynsprojektet! 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Tillsyn av golfbanor 

                        
 
              

  
Projektet skall leda till en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på främst 
bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård. Ambitionen är också att 
projektet skall medverka till en minskad och behovsanpassad bekämpningsmedelsanvändning 
på Skånes golfbanor. 
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Introduktion till tillsynskampanj mars-oktober 2009 
i projektet Tillsyn av golfbanor 

 

 
 
 
Under tiden mars-oktober 2009 genomförs en tillsynskampanj inom projektet Tillsyn av 
golfbanor med stöd av en checklista och annat projektmaterial som har tagits fram i projektet. 
Information om detta har lämnats vid olika tillfällen, bl a i samband med tillsynsseminariet 
den 6 november 2008 och genom ett informationsbrev strax före jul 2008 
 
Tanken är att de kommuner (miljökontor eller motsv) som har möjlighet genomför ett 
tillsynsbesök på respektive golfbana i kommunen under 2009 med stöd av det material 
som tillhandahålls inom projektet. Vi kommer senhösten 2009 att samla in ett fåtal 
uppgifter för sammanställning av ett gemensamt tillsynsresultat i Skåne.  
 
Svenska Golfförbundet (SGF) har samtidigt, och i samverkan med arbetsgruppen, tagit fram 
ett överensstämmande material för egenkontroll inom golfklubbarna. Detta 
egenkontrollmaterial ”marknadsförs” samtidigt av förbundets bankonsulent i Skåne. 
 
I bifogad förteckning framgår kommunvis de golfbanor/golfklubbar som finns i Skåne. Ett fåtal 
kommuner har ingen golfklubb medan andra flera. Det finns kommuner som genomför 
regelbundna inspektioner verksamheten och förmodligen vissa kommuner där tillsynsbesök 
inte förekommer så frekvent. 
 
Välkomna att medverka i tillsynskampanjen! 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Tillsyn av golfbanor 
 

                            

      
 
              

  
Projektet skall leda till en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på främst 
bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård. Ambitionen är också att 
projektet skall medverka till en minskad och behovsanpassad bekämpningsmedelsanvändning 
på Skånes golfbanor. 
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Tillsynskampanj i projektet Tillsyn av golfbanor 
 

Arbetsgruppen hoppas att alla kommuner med golfbana har möjlighet att delta och göra ett 
tillsynsbesök på respektive golfbana under tiden mars-oktober 2009, samt att därefter 

redovisa ett fåtal uppgifter till arbetsgruppen enligt redovisningsblankett. 
 

 

                    
 
              
 

I detta utskick av tillsynsunderlag ingår: 

Checklista miljötillsyn (”Golfbana – miljötillsyn”) med manual till checklistan  
[checklistan förses med egen kommunlogga och handläggaruppgifter!] 

Bilaga till checklistan betr naturvårdsaspekter, naturgrusanvändning och vattenuttag 

Redovisningsblankett i tillsynskampanjen (insändes senast den 30 oktober 2009) 

Kommunvis förteckning av golfbanor/golfklubbar 

Som information: 

Egenkontrollunderlag ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” från Svenska Golfförbundet, 
senaste versionen laddas ner från SGF´s webbplats via länken 
http://sgf2.golf.se/pdf/service/ChecklistaMiljoparm.pdf  

”Bekämpning på grönytor” (Jordbruksverket), laddas ner via länken 
 http://www2.sjv.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/be24.pdf  

Åhörarkopior från tillsynsseminariet 

Projektbeskrivning 

Materialet enligt ovan kan även laddas ner från Miljösamverkan Skånes webbplats 
www.miljosamverkanskane.se under Projekt och rapporter, Tillsyn av golfbanor. 
 

Materialet är tänkt att kunna användas i kommande löpande tillsyn av golfbanor. 
Redovisning av begärda uppgifter från tillsynskampanjen kommer under november månad 
att sammanställas i en slutrapport tillsammans med nu tillgängligt material. Slutrapporten 
överlämnas till styrgruppen och publiceras i december 2009.    
 
En förutsättning för att få Svenska Golfförbundets miljödiplom är att materialet ”Miljöpärm för 
golfbaneskötsel” används av klubbarna. Tillsynsmyndigheten kan inte kräva att just detta 
egenkontrollunderlag används, men däremot att motsvarande uppgifter ska redovisas och att det är ett 
bra alternativ att använda detta materialet med de blanketter och det lagstiftningsstöd som 
tillhandahålls. 
 
 

Tillsynen inom ramen för detta projekt är att anse som ett vanligt tillsynsbesök som debiteras 
enligt fastställd taxa. Projektet har till vissa delar karaktären av ömsesidig information i de fall 
regelbunden tillsyn inte har skett tidigare. Av denna anledning kan kanske inte debitering ske 
av all nedlagd tid. Några av de kommuner som bedriver regelbunden tillsyn bedömer att det i 
normalfallet åtgår 2 timmar per inspektionstillfälle för tillsyn av en golfbana när alla uppgifter i 
egenkontroll och andra nödvändiga uppgifter till tillsynsmyndigheten finns framme. 
Tillsynsintervallen kan variera, men flera kommuner tillämpar treårsintervall, kompletterat med 
kortare årliga kontakter exempelvis i samband med anmälan/ansökan om spridning av 
bekämpningsmedel.  
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Projektet har stort fokus på bekämpningsmedelsanvändning. Det saknas emellertid 
nedbruten statistik betr bekämpningsmedelsanvändning på golfbanor. Vi vill därför att ni 
begär in föregående års (2008) uppgifter om faktiskt använda kemiska preparat och 
mängder enligt sprutjournal. Detta utgör då en utgångsnivå före tillsynsprojektet.  
 
Ni bör som tillsynsmyndighet informera golfklubben om att ni varje år vill ha in dessa 
uppgifter enligt sprutjournal. Ofta är den anmälan/ansökan som golfklubben lämnar in i 
början av året endast en preliminär bedömning av det kommande årets bekämpningsbehov. 
Om sprutjournalerna begärs in varje år underlättas också arbetet med att få en bild av om 
användningen av kemiska bekämpningsmedel på golfbanor förändras över tiden.´ 
 
Vi vill ha motsvarande uppgifter beträffande åren 2009-2011 till en uppföljning och 
utvärdering av projektet under år 2012. Samtidigt avses göras en aktualitetsgranskning av 
projektmaterialet. 
 
 
Provtagning vid svampangrepp är angeläget för att fastställa art och därmed kunna välja rätt 
preparat och dosering. Provtagningen bör ske på representativa platser på respektive bana 
för artbestämning någon gång per säsong (screening). I praktiken förekommer vanligtvis 3-4 
olika arter mest frekvent. Analyser bör journalföras liksom vilka sjukdomsangrepp som 
förekommer. Detta bör ingå i egenkontrollen och kontrolleras vid tillsyn. 
   
 
Provtagning för läckagekontroll eller mätning/analys av dräneringsvatten ingår inte i 
projektet. Vid nybyggnad eller större ändring av golfbana (greener) bör en provtagningsbrunn 
installeras på dräneringsledning från greener. För utförande kan hänvisning ske till SGF´s 
bankonsulenter. 
 
Indikerande provtagning kan i vissa fall göras i bevattningsdammar om provtagningsbrunn 
saknas. Vid provtagning bör i förekommande fall även inkommande vatten kontrolleras för 
jämförelse med utgående vatten. 
  

 
I fall där en golfbana berör ett vattenskyddsområde kan särskilda restriktioner komma 
ifråga beträffande främst kemisk bekämpning.  
 
 
Säkerhetsaspekter i anslutning till golfbanor kan vara lämpligt att ta upp, bl a mot 
bakgrund av en dom i Miljööverdomstolen som behandlar tillsyn över golfbaneverksamhet 
och allmänhetens passage på gång- eller cykelleder över eller i anslutning till golfbanor. 
Vägverket har utfärdat säkerhetsföreskrifter för golfsport i anslutning till allmänna vägar. 
 
 
 
 
 

 
  

11



 
 
Under tillsynskampanjen kan ni vända er till nedanstående personer i arbetsgruppen för ev 
frågor och stöd: 
 
Andreas Frostensson, Vellinge  andreas.frostensson@vellinge.se 
   tel 040-42 51 65 
Ewa Björnberg, Lund  ewa.bjornberg@lund.se  
   tel 046-35 54 99 
Kristina Turkál, Helsingborg  kristina.turkal@helsingborg.se  
   tel 042-10 50 33 
Helen Ahlström, Ängelholm  helen.ahlstrom@engelholm.se  
   tel 0431-874 06 
Magnus Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län  magnus.andersson@lansstyrelsen.se  
   tel 044-25 23 68 eller 0761-11 16 13 
Göran Hansson, bankonsulent SGF (Skåne)  goran.hansson@sgf.golf.se  
   tel 040-45 57 87 eller 0703-34 56 00 
Peter Edman, bankonsulent SGF (miljö)  peter.edman@sgf.golf.se  
   tel 0511-542 45 eller 0702-66 56 86 
Margareta Littorin, Arbets- o Miljömed. klin., Lund margareta.littorin@skane.se  
   tel 046-17 31 01  (046-17 31 85 sekr) 
Bo Persson, Miljösamverkan Skåne  bo.persson@kfsk.se  
   tel 0435-71 99 15 eller 0709-71 99 15 
 
 
   Lycka till ! 

 
”Vi vill slå ett slag för enhetlig och likartad 
tillsyn av golfbanorna i Skåne …” 
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Miljöförvaltningen 
(här kan valfri kommunlogga 

läggas in, även sidfot kan bytas) 
 

1(6) 

      

       rev 090216/bp
   

Postadress Gatuadress Telefon Telefax e-post 
Vårfrugatan 1 B Vårfrugatan 1 B 046-35 50 00 vx 046-211 49 72 miljoforvaltningen@lund.se 
223 50  LUND     

 

 

Miljöinsp … 
tel … 
e-post … 
 

   
   
  GOLFBANA – MILJÖTILLSYN 
 
 
Företag  _____________________________  Org.nr. _________________________ 
 
Ansvarig/närv. ________________________ Fastighet ________________________ 
 
Adress ______________________________ Postadress _______________________ 
 
Tel. _________________________________ Inspektör ________________________ 
 
Besöksdatum _________________________ Tid för inspektion  kl. ____ - - kl. ____ 
 
 
Total areal _____ ha      Greener _____ ha       Areal inom vattenskyddsområde _____ ha 
 
Används ”Miljöpärm för golfbaneskötsel”?     ja    nej    
 
 
 
Tillstånd och utbildning (SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3, SJVFS 2007:76) 
 
1. Hanteras klass 1L medel?    ja    nej    
 
2. Vem/vilka utför bekämpningen? ________________________________________ 
  
 greenkeeper                  annan anställd   vem _______________________ 
 
 annan                             maskinstation            vilken _____________________ 
 
3. Behörighetsutbildning/kunskapsbevis giltigt/a t.o.m. ________________________ 
 
5. Är sprutan funktionstestad? (SNFS 1997:2, 7§, NV allm råd 97:3)   ja    nej    
 

a)  testad senast ___________    av vem?  _________________________________ 
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2(6) 

       rev 090216/bp 

 
 
Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning (SNFS 1997:2, 11 och14 §§) 
 
Skickas till miljöförvaltningen varje år?    ja    nej    
 
 
Förvaring av bekämpningsmedel (KIFS 2008:2, 2 kap 7§, KIFS 2008:3, 3 kap 5§) 
 
1. Finns särskilt utrymme som används  
 endast för lagring av kemikalier?   ja    nej    
 
 a) är utrymmet låsbart?  ja             nej    
 
 b) är utrymmet låst?  ja    nej    
 

c) annat förvaringsutrymme? __________________________________________ 
 

 d) ventilerbart utrymme?  ja    nej    
 
 e) förteckning/säkerhetsdatablad?  ja    nej    
  
 f) hårdgjort och avloppslöst golv?  ja    nej    
 
 g) absorptionsmaterial?  ja    nej    
 
 h) tröskel?  ja    nej    
 
 i) varningsskylt?  ja    nej    
 
 k) hur sker förvaring under pågående bekämpningsarbete? 
 
   i förrådet?  ja    nej    
 
   annan plats _______________________________________________________ 
 
 
2. Preparat – märkning och placering. 
 
 a)  etiketter saknas eller är oläsliga ?  ja    nej    
 
 b)  originalförpackningar ?  ja    nej    
 
 c)  avskilt från foder och livsmedel ?  ja    nej    
 
 d)  avskilt från eldfarliga eller explosiva ämnen ? ja    nej    
 
 e)  icke godkända preparat i förrådet?  ja    nej    
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3(6) 

       rev 090216/bp 

 
 
Tillredning/ Påfyllning (SNFS 1997:2, 5 och 6 §§, NV, allm råd 97:3) 
 
1. Sprutan står vid påfyllning på:  
  
 a) platta kopplad till uppsamlingsbrunn?  ja    nej    
 

b) biobädd?    ja      nej     
 
c)  biologiskt aktiv mark ?     ja      nej    

 
 d) annat ________________________________________________ 
 
 e) avstånd till vattendrag och olika typer av brunnar? ____________ meter 
 
2. Påfyllning av vatten sker från: 
 
 Tank eller tappvatten         Brunn         Annat ________________ 
 
3. Om påfyllning sker från annan källa än tank eller tappvatten: 
 
 a)  finns separat pump?   ja    nej    
 
 b)  finns i så fall risk för baksug?  ja    nej     
 
 
Fältarbetet  
(MB 1998:808, 14 kap 6§, SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3) 
 
1. Förs bekämpningsjournal?   ja    nej    
        (skall sparas i minst tre år och skall vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet) 
 
2. Vindmätare       Termometer       Vindflöjel  
 
3. Vattentank för rengöring i fält?  ja    nej    
 
4. Vattentank för förarhygien?  ja    nej    
 
5. Preparatpåfyllare?  ja    nej    
 
6.    Dunkskölj?  ja    nej    
 
7. Markanpassade skyddsavstånd: 
 
 a) sjöar och vattendrag   ____ m ( 6 m)    ej aktuellt    
 
 b) dräneringsbrunnar   ____ m ( 1 m)    ej aktuellt    
 
 c) vattentäkter   ____ m (12 m)   ej aktuellt    
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4(6) 

       rev 090216/bp 

8. Vindanpassade skyddsavstånd: 
 
 a) växthus, grannar, åkerholmar m m                    ja    nej     
 
 b) används vindavdriftsreducerande munstycken?     ja    nej    
 
 typ av munstycke:___________________________________________ 
 
 c) används ”HJÄLPREDA”?                  ja    nej    
 
 
Rengöring av sprutan (SFS 2006:1010, SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3) 
 
1. Var sker rengöringen av sprutan?  
 
 a) i fält           
      
 b)  på platta kopplad till uppsamlingsbrunn   
 
 c) biobädd        
 
 d) på biologiskt aktiv mark           
 
 e) avstånd till vattendrag och olika typer av brunnar? _____ m 
 
 f) sprutans förvaring under säsongen: 
   
     inomhus           biobädd            på bevuxen mark       
     på platta kopplad till uppsamlingsbrunn       
  
 
Minskning av bekämpningsmedelsanvändningen 
 
1. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska bekämpningsmedelsanvändningen?  
       Har den bekämpade ytan minskat? 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Vilka åtgärder har gjorts för att öka den biologiska mångfalden?  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
3. Ytor och typ av ytor som inte bekämpas kemiskt: ____________________________________ 
 
4.  Har typ av svamp identifierats före kemisk bekämpning? ______________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
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5(6) 

       rev 090216/bp 

Ogräsbekämpning på ytor utanför spelområde (tomt, P-plats o liknande)  
(SNFS 1997:2, NV allm råd 97:3) 
 
1. Vilken/vilka metod(er) används? 
 
 mekanisk             termisk            kemisk   , vilket preparat? _______________________ 
 
2. Avstånd till vattentäkt, dräneringsbrunnar, diken, vattendrag? ___________ m 
 
 
Farligt avfall (SFS 2001:1063) 
 
1. Hur förvaras och omhändertas rester av utgångna bekämpningsmedel?  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Hur hanteras tomemballage? _____________________________________________________ 
 
3. Hur förvaras spillolja?    IBC-tank                fat           dunk    
 
4. Underlag/skydd?    hårdgjort golv       spilltråg      spilltratt      
 
       Annat: ______________________________________________________________________ 
 
5.    Vem utför transporten av det farliga avfallet? ________________________________________ 
 
6.  Om egen transport – har transportanmälan gjorts?                      ja            nej    
 
7. Finns kvitto på omhändertagandet av farligt avfall?          ja            nej    
 
8. Finns anteckningar över uppkommet farligt avfall (43 §)    ja            nej    
 (anteckningarna skall bevaras i minst 5 år.) 
 
 
Annat avfall 
 
1. Hur omhändertas plast/plastsäckar? ______________________________________________ 
 
2. Övriga förpackningar/metall/glas mm? ____________________________________________ 
 
 
Cisterner/diesellagring (NFS 2003:24) 
 
1. Hur stor är cisternen? _____________________________ 
 
 a) Typ av cistern?               K-cistern        S-cistern        skyddad S-cistern     
 
 b) Är den invallad/står på hårt underlag?    ja            nej      
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 c) Tak över cistern vid invallning?              ja            nej   
 
d) Spilltråg/droppskydd?    ja            nej   
 
e) Påkörningsskydd?   ja            nej   

 
 f) Besiktigad senast år? ___________  
 
 g) Kopia på besiktningsprotokoll skickat till miljöförvaltningen?  ja        nej   
 
 h) Godkänt överfyllnadsskydd ?             ja        nej   
 
 
Syntetiska mineralgödselmedel – näringsbelastning 
 
 
 kg N/100 m² kg P/100 m² kg K/100 m² 
green    
tee    
fairway    
    
 
Kadmiumhalt i fosforgödselmedel? ______mg Cd/kg P 
 
 
Avloppsslam/rötslam 
 
Används kommunalt avloppsslam vid anläggning?    ja       nej   
(till avloppsslam räknas allt som innehåller rötslam oavsett utspädningsgrad) 
 
 
Rengöring av traktorer och maskiner? 
 
Underlag: ____________________________________________________________ 
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  Projekt Tillsyn av golfbanor 
 
BILAGA till checklista GOLFBANA – MILJÖTILLSYN 
 
 
Företag/golfbana_______________________  Besöksdatum _________________________ 
 
 
 
Naturvårdsaspekter 
 
En golfbana är även ett naturområde, ofta med såväl orörda som tillrättalagda områden på eller 
i anslutning till banan. Dessa kan vara biotoper för olika arter och kan fungera som refugier (till-
flyktsorter) för flora och fauna.  
  
Har några naturvårdshänsyn gjorts?  ja    nej    
 
Har några naturvårdshänsyn planerats?  ja    nej    
 
Om ja, vilka? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Förekommer kontakter med någon naturvårdsorganisation etc? ja    nej    
 
Om ja, vilken och hur ofta? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Se även checklista miljötillsyn sid 4 (6), fråga 2: 
Vilka åtgärder har gjorts för att öka den biologiska mångfalden?  
 
____________________________________________________________________________ 
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Naturgrusanvändning på golfbanan 
 
Naturgrus används mest som dressmedel och i bedöms i normal banskötsel inte användas i större 
omfattning. Detta har även vidimerats från länsstyrelsen efter kontroll av materialbalanser mm från 
länets grustäkter. Vid nyanläggning av golfbanor och större ombyggnader kan mer komma till an-
vändning. 
 
Under föregående år inköpt mängd naturgrus (ange ton eller m3)? _________________________ 
 
Under innevarande år inköpt mängd naturgrus (ange ton eller m3)? ________________________ 
 
Till vilket/vilka ändamål (ev. naturgrusfraktioner)? _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Lagerhållen mängd naturgrus i upplag (ange ton eller m3)? _______________________________ 
 
Finns alternativ till naturgrus, exempelvis krossmaterial? ja    nej    
 
Till vilket/vilka ändamål? _________________________________________________________ 
 
 
 
Bevattning 
 
Vattenuttag till bevattning kan ske från såväl grundvatten som vattendrag eller bevattningsdammar 
för återanvänt dräneringsvatten. Sannolikt finns uppgifter på mängd vatten som används. 
 
Ange källan för vattenuttaget: 
 
Grundvatten   Mängd/tidsperiod? _________________________ 
 
Vattendrag    Mängd/tidsperiod? _________________________      
 
Bevattningsdamm   Mängd/tidsperiod? _________________________ 
 
Annat _____________________________ Mängd/tidsperiod? _________________________ 
 
 
Ev medgiven mängd i vattendom eller annat beslut? ____________________________________ 
 
Ev anteckning om vattendrag, antal/placering av borror (djup) etc: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Har provtagning för läckagekontroll eller mätning/analys av dräneringsvatten gjorts? 
 
ja    nej       Ev kommentar: ________________________________________ 
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Manual till checklistan – ”Golfbana miljötillsyn” 
 

Är sprutan funktionstestad? (sid 1, punkt 5)  
Enligt 7 § AR 97:3 skall utrustning för spridning av bekämpningsmedel vara anpassad 
för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad. 
 
Förutom kontroll av sprutan omfattar även funktionstestet kalibrering av sprutan. Att 
utrustningen är kalibrerad innebär att man med exakthet vet vilken volym eller mängd 
bekämpningsmedel som spridaren avger över en viss yta vid en viss hastighet. Detta är 
viktigt att veta för att rätt kunna beräkna den mängd som behöver tillredas för att inte bli 
tvingad till överdoseringar eller att på annat sätt behöva ta hand om restmängder. Namn 
på utbildade spruttestare kan du få på länsstyrelsens landsbygdsektion. En spruta som 
testats utan anmärkning får ett kontrollmärke som klistras på spruttanken. 
 

Anmälan/ ansökan om kemisk bekämpning (sid 2) 
Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus på en idrottsanläggning måste 
lämna in en skriftlig anmälan om detta till miljönämnden. Anmälan ska göras senast 
fyra veckor innan spridning och innehålla de uppgifter som framgår av 12 § SNFS 
1997:2.  
 
En blankett för anmälan har tagits fram av Svenska Golfförbundet och publicerats i 
”Miljöpärm för golfbaneskötsel”. Denna kan nås via deras hemsida www.sgf.golf.se. 
För närvarande ligger dokumentet under rubrikerna ”Anläggning\Miljö\Arbetsbok 
miljö\Checklista för egentillsyn & Blanketter tillstånd” som en relaterad fil. 
 
Om hela eller delar av golfbanan ligger inom vattenskyddsområde råder förbud mot 
spridning av kemiska bekämpningsmedel. Tillstånd av miljönämnden krävs i sådana 
fall. Särskilda bestämmelser om spridning av kemiska bekämpningsmedel kan finnas 
inskrivet i respektive vattenskyddsföreskrifter. 
 
Då man sprider kemiska bekämpningsmedel inom ett område där allmänheten får färdas 
fritt måste man informera om spridningen på väl synliga anslag (13 § SNFS 1997:2). 
Greener på golfbanan räknas inte som sådana platser där allmänheten får färdas fritt, 
varför det inte krävs anslag om att kemisk bekämpning utförts på dessa. Ett anslag bör 
ändå sättas upp vid första utslagsplatsen eller annan lämplig plats så att alla spelare får 
tillgång till information om när kemisk bekämpning kommer att utföras på golfbanans 
greener. Vid spridning utanför green krävs anslag enligt föreskrifterna. 
 
Den som yrkesmässigt sprider kemiska bekämpningsmedel (klass 1 eller 2) utomhus ska 
föra särskilda anteckningar om spridningen, s.k. ”sprutjournal” (9 § SNFS 1997:2). 
Anteckningarna ska sparas i tre år och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. För att 
få en bild av den verkliga användningen av kemiska bekämpningsmedel bör miljö-
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nämnden begära att sprutjournalen skickas in efter avslutad sprutsäsong. Ofta är den 
anmälan/ansökan som golfklubben lämnar in i början av året endast en preliminär 
bedömning av det kommande årets bekämpningsbehov. Förslagsvis kan miljönämnden 
begära in sprutjournalen redan i det beslut som skrivs till följd av den inlämnade 
anmälan/ansökan (26 kap 21 § MB). Om sprutjournalerna begärs in fortlöpande 
underlättas också arbetet med att få en bild av om användningen av kemiska bekämp-
ningsmedel på golfbanor förändras över tiden. 
 
För att möjliggöra en utvärdering av detta projekt bör miljökontoren begära in 
sprutjournaler för år 2008 från golfbanorna. Detta kan exempelvis göras i samband med 
det planerade tillsynsbesöket under 2009. Sprutjournalen kan sedan jämföras med 
kommande års sprutjournaler. Under 2012 kommer en sammanställning av användning-
en mellan 2008 och 2011 att göras. 
 

Preparat – märkning och placering (sid 2, punkt 2e) 
Kontrollera om det finns preparat i förrådet som inte är godkända. Det kan vara sådana 
du inte känner igen, eller preparat som ser gamla ut (pappkartonger eller dammiga 
förpackningar). Skriv upp registreringsnummer och kontrollera mot Bekämpningsme-
delsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida; www.kemi.se. Tänk på att vissa 
preparat kan ha dispens eller vara godkända för användning ”off-label”. Vissa 
substanser/ preparat får också säljas under flera olika namn. Kontrollera därför även mot 
dessa listor i registret. Närmare information om vilka regler som gäller för bekämp-
ningsmedel hittar man på KemIs hemsida. 
 

Avstånd till vattendrag och brunnar vid påfyllning (sid 3, 
punkt 1e under Tillredning/ påfyllning) 
Om påfyllning av sprutan sker på säker påfyllningsplats d.v.s. biobädd eller platta 
kopplad till uppsamlingsbrunn kan avståndet till vattendrag eller brunn minskas till 15 
meter. 
 
Om påfyllning av sprutan sker på biologiskt aktiv mark skall avståndet till vattendrag 
eller brunn vara minst 30 m. 
 

Markanpassade skyddsavstånd (sid 3, punkt 7a under 
Fältarbetet) 
Som vattendrag räknas alla åar, bäckar och diken som någon gång är vattenförande. 
Markanpassade skyddsavstånd måste hållas till alla vattendrag oavsett om det finns med 
på topografiska kartan eller inte. Kemiska bekämpningsmedel som hamnar i, eller på 
kanterna av ett för tillfället torrlagt vattendrag kan komma att sköljas med i samband 
med kommande regn.  
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Vindanpassade skyddsavstånd - används hjälpreda? (sid 4, 
punkt 8c under Fältarbetet) 
Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KemI) för att få 
säljas, överlåtas eller användas. Det spelar ingen roll varför ett preparat inte är 
registrerat, är det inte registrerat så får det inte användas. 
 
När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av KemI placeras det i behörighetsklass 1, 
2 eller 3. Det visar vem som får använda medlet. För att få använda medel i klass 1 eller 
medel i klass 2L krävs utbildning (behörighetsutbildning). Medel i klass 3 får användas 
av var och en. 
 
Många kemiska bekämpningsmedel i behörighetsklass 2L, t ex alla glyfosatpreparat och 
ett antal svamppreparat, har fått följande text på etiketterna: 
”För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska de anvisningar iakttas som 
framgår av de allmänna råd 97:3 och den hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd som hör till naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel” 
Efterhand kommer fler preparat att få ovanstående text varför det är viktigt att läsa 
etiketten före användning. För att få använda dessa preparat måste man följa de 
allmänna råden, t ex krav på skyddsavstånd vid sprutning och påfyllning på säker plats. 
Även hjälpredan måste användas och följas. Uppgift om att hjälpredan har använts bör 
antecknas i sprutjournalen.  
 

Ogräsbekämpning på ytor utanför spelområde (sid 5) 
Grundprincipen är att ingen användning av kemiska bekämpningsmedel tillåts utanför 
spelområdet. Utöver ogräsättika (som eventuellt kan tillåtas eftersom det är harmlöst för 
miljön, men effektiviteten kan ifrågasättas) är det bara glyfosatbaserade preparat 
(Roundup, Glyfonova, Kvick Down Bio, Keeper K, Rambo Bio m.fl.) som kan vara 
aktuella. Risken för läckage genom marken är stor på biologiskt inaktiva ytor och 
glyfosat hittas ofta i yt- och grundvattenprover. 
 
Om kemisk bekämpning utförs på någon yta utanför spelområdet omfattas dessa ytor av 
anmälningsplikt (11§ SNFS 1997:2) eftersom de tillhör en idrottsanläggning och 
dessutom räknas som ett område ”där allmänheten fritt får färdas”. Hela golfbanans yta 
räknas d.v.s. det handlar alltid om ett område som är större än 1000m². 
 

Cisterner/diesellagring (sid 5) 
Vid lagring av diesel i utomhuscistern (1-10 m3 ovan mark, >1 m3 i mark) är verksam-
hetsutövaren skyldig att informera miljönämnden. Det finns också en skyldighet att 
inkomma med en kopia av protokollet från den återkommande kontrollen. Kontrollera 
därför innan inspektionen vilka uppgifter som redan finns inskickat till miljökontoret. 
Om något avviker från inkomna uppgifter, be att få titta på cisternens besiktningsproto-
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koll. Besiktningsprotokollet redovisar typ av cistern, funktion av överfyllnadsskydd, 
datum för besiktning m.m. 
Om cisternen är oskadad gäller normalt följande intervall för återkommande kontroll: 
 
Utanför vattenskyddsområde 
K-cistern, 12 år 
Skyddad S-cistern, 12 år 
S-cistern, 6 år 
 
Inom vattenskyddsområde 
Cistern med sekundärt skydd eller invallning, 12 år 
K-cistern, 6 år 
Skyddad S-cistern, 6 år 
S-cistern, 3 år 
 
Om cisternen är skadad kan kortare kontrollintervall föreslås av kontrollföretaget och 
även detta redovisas på besiktningsprotokollet.  
 

Kadmiumhalt i fosforgödselmedel (sid 6) 
Enligt svensk lag får gödselmedel inte innehålla mer än 100 mg kadmium per kilo 
fosfor. Gödseltillverkaren Yaras produkter som är märkta med Yara 4-punktsgaranti har 
ett garanterat lågt kadmiuminnehåll. Denna garanti innebär att Yaras NPK- och NP-
produkter för lantbruk innehåller för närvarande högst 12 mg kadmium per kilo fosfor. 
Övriga fabrikat, kontrollera varudeklarationen på gödningssäcken. Saknas informatio-
nen på gödningssäcken eller i det fall gödseln förvaras löst, begär att verksamhetsutöva-
ren beställer informationen från sin leverantör. 
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Kommun: __________________________________ 
 
Golfbana: __________________________________ 
 
Projekt Tillsyn av golfbanor  
REDOVISNINGSBLANKETT 
Insändes senast 2009-10-30 till bo.persson@kfsk.se     
   

  Har kommunen genomfört tillsynsbesök under 2009?  ja    nej    
 
Har projektmaterialet använts vid tillsynen?  ja    nej    
 
Hur har projektmaterialet upplevts på en skala 1-4? 1   2   3   4   
(1 innebär ej relevant/onödigt och 4 innebär relevant/viktigt, med 2 och 3 som mellanliggande be-
dömningar) 
 
Sker egenkontroll?    ja    nej    
Om ja, sker egenkontroll med hjälp av SGF´s ”Miljöpärm för golfbaneskötsel”?  ja    nej    
 
Skickas anmälan/ansökan om kemisk bekämpning till miljöförvaltningen varje år? 
     ja    nej    
Om nej, görs detta med början 2009?   
ja      
nej    kemisk bekämpning förekommer inte. 
 
Uppgift (från sprutjournal) om faktiskt använda kemiska preparat och mängder föregående år (2008) 
(redovisas separat i bilaga) 
 
Finns en säker påfyllningsplats för sprutan?  ja    nej    
 
Inköpt mängd naturgrus föregående år (2008): ____________________(ange ton eller m3)? 
 
Användningsändamål: _______________________________________________________ 
 
Vattenuttag för bevattning: _____________________________________(mängd/tidsperiod) 
 
Källan för vattenuttaget  Grundvatten    Vattendrag    Bevattningsdamm    
 
Annat: __________________________   Vattendom/medgivet uttag?  ja    nej    
 
Kort redovisning av ev naturvårdsaspekter: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Övriga synpunkter: ___________________________________________________________ 
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SGF ställer motsvarande kontrollfrågor till golfklubbarna: 
• Har golfbanan fått tillsynsbesök under 2009 (ja/nej)? 
• Har projektmaterialet använts vid tillsynen (ja/nej)? 
• Hur har projektmaterialet upplevts på en skala 1-4 där 1 innebär ej relevant/onödigt och 4 inne-

bär relevant/viktigt, med 2 och 3 som mellanliggande bedömningar? 
• Sker egenkontroll och i så fall med hjälp av SGF´s ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” (ja/nej)? 
• Övriga synpunkter. 
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  Projekt Tillsyn av golfbanor 

 

Nedanstående kommuner markerade med grön färgton har deltagit i projektets 
tillsynskampanj under 2009 med tillsyn på markerade golfbanor/-klubbar. I några fall har 
tillsyn skett under 2010. Denna tillsyn ingår också i redovisningen nedan.  Även kommuner 
utan någon golfbana finns med i förteckningen. Vissa av golfklubbarna har mer än en bana 
och banornas storlek (antal hål) varierar, vilket dock inte framgår nedan.  

Kommun Golfbana/-klubb 

Bjuv Söderåsens GK 2010 
Bromölla   
Burlöv   
Båstad Bjäre GK 
  Båstad GK 
  Sönnertorps GK 
  Torekovs GK 
  Åkagårdens GK 
  Äppelgårdens GK 
Eslöv Eslövs GK (Eslövs Golfbana AB) 
Helsingborg Allerum GK 
  Rya GK 
  Vasatorps GK 
Hässleholm Hesslegårdens GK 
  Hässleholms GK 
  Wittsjö GK 
Höganäs Helsingborgs GK 
  Lerbergets GK 
  Mölle GK 
  S:t Arild GK 
Hörby   
Höör Bosjökloster GK 
  Elisefarm GC Hörby kommun, delvis 
Klippan Ljungbyheds GK 2010 
Kristianstad Araslövs GK 
  Degeberga-Widtsköfle GK 
  Kristianstads GK 
  Skepparslövs GK 2010 
Kävlinge Barsebäck GK Kävlinge planerar tillsyn  
  Björkenäs GK 2011 (utfördes 2007) 
  Kävlinge GK 
  Lödde GK 
Landskrona Glumslöv Golf 
  Landskrona GK 
  S:t Ibb:s GK 
  Öresunds GK 
Lomma Örestads GK, Habo Golf 
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Lund Assartorps GK 
  Lunds Akademiska GK 
  Romeleåsens GK 
  (S:t Hans GK)  intresseklubb 
  Värpinge GK 
Malmö Kvarnby GK 2010 
  Malmö-Burlöv GK Burlövs kommun, delvis 
  Oxie GK (checklistan inte använd) 
  Rönnebäcks GK Svedala kommun, delvis 
  Sofiedals GK (checklistan inte använd) 
Osby   
Perstorp Perstorps GK 2010 
Simrishamn Stiby GK 
  Österlens GK (Lilla Vik, Djupadal) 
Sjöbo Sjöbo GK 
Skurup Abbekås GK 2010 
Staffanstorp   
Svalöv Svalövs GK 2010 
Svedala Bokskogens GK 

  
Sturup Park GK 
PGA of Sweden 

Tomelilla Tomelilla GK 
Trelleborg Bedinge GK 
  Maglarps GK 
  Tegelberga GK 
  Trelleborgs GK 
Vellinge Falsterbo GK 
  Flommens GK 
  Ljunghusens GK 
  Söderslätts GK 
  Vellinge GK 
Ystad Ystad GK 
Åstorp Lydinge GK 
Ängelholm Wegeholms GK 
  Ängelholms GK 
Örkelljunga Örkelljunga GK (Woodland CC) 2010 
Östra Göinge Östra Göinge GK 
 

Anledningen till att tillsynsbesök inte har redovisats beträffande samtliga banor kan vara 
att tillsyn nyligen dessförinnan har skett eller att miljökontoret (motsv) inte har kunnat 
prioritera tillsyn på golfbanor under 2009 eller 2010.  

Redovisningsblankett har inkommit beträffande 55 golfbanor och sammanställning från 
tillsynsprojektet har lämnats från Ystad- Österlenregionens miljöförbund. Totalt omfattar 
redovisningen 60 golfbanor av de 68 banor som Svenska Golfförbundet har i sin 
förteckning beträffande Skåne. Detta innebär att tillsynskampanjen omfattar ca 88% av 
Skånes golfbanor. 

Utöver dessa golfbanor kan finnas någon som inte är medlem i Svenska Golfförbundet 
samt några mindre anläggningar för sk ”pay and play”-spel och/eller träningsplatser 
(driving range) för utslag. 
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Frågeställningarna efter genomförd tillsyn framgår av bifogade redovisningsblankett. 

Sammanställning av kemikalieanvändning har inte kunnat göras beroende på olika sätt att 
redovisa. Vissa har uppgett mängder av ett antal olika preparat, andra har bifogat kopia av 
kemikalieförteckning eller sprutjournal medan många har utelämnat dessa uppgifter. Syftet 
får dock anses nått med hänsyn till att frågan om använda mängder kemikalier och 
anmälan om detta till tillsynsmyndigheten har lyfts fram.  

Nedan följer en sammanställning av svar som lämnats efter genomförd tillsyn under 2009 
och i vissa fall 2010. Ett svar per golfbana har lämnats. I vissa fall avviker antalet lämnade 
svar beroende på att svar inte har redovisats på vissa frågor. Enskilda svar har i vissa fall 
inte kunnat tolkas utifrån den samlade redovisning som lämnats från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund. 

 

Har kommunen genomfört tillsynsbesök under 2009 (i vissa fall 2010)? 

59  ja, alltså utförda tillsynsbesök 1  nej (utfört 2008) 

(varav 10 under 2010) 

 

Har projektmaterialet använts vid tillsynen? 

60  ja   0  nej 

 

Hur har projektmaterialet upplevts på en skala 1–4? 

(1 innebär ej relevant/onödigt och 4 innebär relevant/viktigt, med 2 och 3 som 
mellanliggande bedömningar) 

29  bedömning 4 20  bedömning 3 5  bedömning 2  0  bedömning 1 

 

Sker egenkontroll? 

47  ja (någon har svarat ”ja delvis”)   6  nej 

Om ja, sker egenkontroll med hjälp av SGF`s ”Miljöpärm för golfbaneskötsel”? 

21  ja (någon har svarat ”delvis”)   27  nej 

 

Skickas anmälan/ansökan om kemisk bekämpning till miljöförvaltningen varje år? 

36  ja   16  nej 
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Om nej, görs detta med början 2009 (2010)? 

6  ja   10  nej, kemisk bekämpning förekommer inte 

(Av svaren framgår inte om kemisk bekämpning inte 
sker 2009 eller aldrig förekommer) 

Uppgift (från sprutjournal) om faktiskt använda kemiska preparat och mängder föregående 
år (2008) har inte kunna sammanställas beroende på olika sätt att redovisa. Ett exempel 
bifogas beträffande golfbanorna i Helsingborgs kommun. Här använda preparat 
förekommer ofta även i andra mer svåröverskådliga redovisningar. 

 

Finns en säker påfyllningsplats för sprutan? 

41  ja   5  nej 

(De flesta som angett att kemisk bekämpning inte förekommer har inte besvarat denna 
fråga) 

 

Inköpt mängd naturgrus föregående år 2008 

Frågan har besvarats av många men inte av alla. Svaren anges av vissa i ton och av 
andra i m3. Eftersom golfbanornas storlek varierar avviker angivna mängder även av 
denna anledning, likaså om nyprojektering av hål eller ombyggnader har skett. 

Några anger mängder från några tiotal ton, andra upp till några hundratal ton. Intervallet 
200 till 500 ton är ganska vanligt, dock till övervägande del i den lägre delen av intervallet. 
Endast ett fåtal banor anger ännu större mängder och då i samband med nyanläggning.  

Från 46 banor han angetts sammanlagd mängd inköpt naturgrus 12 750 ton. Till 
nyanläggning av en bana han inköpts mer än 2 500 ton. 

Användningsändamål 

Den övervägande delen naturgrus används till dressning av greener och i någon 
utsträckning tee (utslagsplats). En stor del används även till sandbunkrar, dels för 
underhåll och dels för nyanläggning/flyttning av bunkrar. Naturgrusfraktionen som används 
är ganska fin. Vid nyanläggning används betydligt större mängder naturgrus för den 
enskilda banan än för underhåll. Det är dock endast fråga om ett fåtal banor. 
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Vattenuttag för bevattning  

Uppgifter har lämnats med olika noggrannhet och över varierande tidsintervall och avser 
ofta blandade uttag från såväl bevattningsdammar som i förekommande fall 
grundvattenuttag. I några fall saknas uppgifter i redovisningen. Uppgifterna om vattenuttag 
är därför svåra att sammanställa. 

Källan för vattenuttag 

22 golfbanor anger grundvatten, 11 anger vattendrag och 42 anger bevattningsdamm 

För några golfbanor anges mer än ett alternativ, dock alltid bevattningsdamm. Någon har 
angett sjö. 

Vattendom/medgivet uttag har angetts av 14 golfbanor. I huvuddelen av redovisningarna 
är svar inte angivet eller besvarat med nej. 

 

Kort redovisning av naturvårdsaspekter har skett beträffande ett flertal av golfbanorna. 

 

Övriga synpunkter har inte besvarats mer än i något enstaka fall som en förklaring till 
någon annan punkt i redovisningen. 

 
 
 
Svenska Golfförbundets bankonsulent har ställt motsvarade kontrollfrågor till 
golfklubbarna: 
 Har golfbanan fått tillsynsbesök under 2009 (ja/nej)? 
 Har projektmaterialet använts vid tillsynen (ja/nej)? 
 Hur har projektmaterialet upplevts på en skala 1-4 där 1 innebär ej relevant/onödigt och 

4 innebär relevant/viktigt, med 2 och 3 som mellanliggande bedömningar? 
 Sker egenkontroll och i så fall med hjälp av SGF´s ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” 

(ja/nej)? 
 Övriga synpunkter. 
Svaren överensstämmer i huvudsak med ovan redovisade svar. För ytterligare 
kommentarer se nästa sida. 
 
 
 
 
Det handledningsmaterial i form av främst checklista med manual som har tagits fram 
inom projektet har distribuerats till kommunernas tillsynsmyndigheter och finns på 
Miljösamverkan Skånes webbplats www.miljosamverkanskane.se för senare användning. 
Vissa blanketter finns som word-dokument på hemsidan för möjlighet att komplettera med 
egen kommunlogga (motsv) och andra kontaktuppgifter i sidfot.  
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Synpunkter vad gäller projekt Tillsyn golfbanor. 
 
 
 
Efter att ha läst rapporten samt utvärderat min syn på hur det fungerat ute på klubbarna under 
2010 så har jag kommit fram till följande. 
 
Jag håller med rapporten om att någon sammanställning av kemikalieanvändning inte kunnat 
göras, men att syftet med frågan är uppnått. När klubbarna anmäler användande av produkter 
för 2011 så skall de bifoga dokumentation vad gäller användning under 2010. Dvs vi kommer 
att få en bra dokumentation när väl systemet kommit igång.  
 
Själv upplever jag att ordningen ute på klubbarna blivit betydligt bättre sedan tillsynsbesöken 
startat. Jag upplever också att klubbarna har börjat inse värdet av att ha en väl uppdaterad 
miljöpärm. En hel del klubbar använder bara delar av pärmen därför att de har en separat 
sprutjournal osv.  
 
Orsaken till att inte alla skickat in anmälan om användande av bekämpningsmedel beror 
troligen på att olika kommuner fortfarande behandlar frågan på olika sätt. SGF kommer under 
vintern aktivt att arbeta för att alla skall skicka in en anmälan om användande eller ett brev 
om att inga medel används på banan. 
 
Det är med förvåning jag läser att uppgifter saknas vad gäller vattenuttag. Jag kommer under 
vintern att arbeta för att dessa uppgifter tas fram och sätts in i miljöpärmen. 
 
Ytterligare information om SGF´s miljöarbete går att läsa på följande länk: 
http://www.golf.se/SGF/Miljo/ 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Göran Hansson 
 
Bankonsulent SGF 
Tfn kontor/fax 040 – 45 57 87 
Mobil  0703 – 34 56 00 
Mail         goran.hansson@sgf.golf.se 
Hemsida  www.golf.se/sgf/bana 
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  2010-03-05 
 
Tillsyn av golfbanor - Projekt hösten 2009  
 
 
Huvudsyfte och inriktning 
 
I Skåne län genomfördes under 2008-2009 ett tillsynsprojekt i samarbete mellan länets 
kommuner och Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen i Skåne län. Projektet syftade till att som 
steg ett ta fram en gemensam bedömning för Skånes golfbanor med målet att 
bekämpningsmedelsanvändningen på golfbanor ska minska. Ett gemensamt tillsynsunderlag 
med checklista har härför utarbetats. Samverkan skulle ske med det interna miljöarbete som 
bedrivs inom Svenska Golfförbundet. Tillsynsbesöken var steg två i projektet och utfördes 
under hösten 2009. 
 
Tillsynsbesöken inriktade sig mot användning av kemiska bekämpningsmedel, 
avfallshantering, cisterner/bränsle, syntetiska mineralgödselmedel och näringsbelastning, 
avloppsslam/rötslam, rengöring av traktorer och maskiner, naturvårdsaspekter, 
naturgrusanvändning på golfbanan samt bevattning.  
 
Delområdet angående användning av kemiska bekämpningsmedel innefattade tillstånd och 
utbildning inom besprutning, anmälan/ansökan om kemisk bekämpning, förvaring, tillredning 
och påfyllning av bekämpningsmedel samt rengörning av sprutan. Delområdet innefattade 
även fältarbetet, eventuell minskning av bekämpningsmedelsanvändningen samt 
ogräsbekämpning på ytor utanför spelområde. 
 
De miljökvalitetsmål som berördes av projektet var giftfri miljö, ingen övergödning, 
grundvatten av god kvalitet, god bebyggd miljö med flera. 
 
Genomförande 
 
Under 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt i samarbete mellan länets kommuner och 
Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen i Skåne län. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
beslöt i oktober 2009 att gå med i projektet och utföra tillsynsbesök på de golfbanor som var 
belägna inom regionen. 
Under oktober-november 2009 inventerades antalet aktiva golfbanor i regionen och utfallet 
blev att utföra inspektioner på 6 golfbanor.  
 
Vid inspektionerna användes utdelat material från Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen i 
Skåne län med checklistan ”Miljötillsyn – Golfbanor” samt bilagan ”Naturvårdsaspekter”. 
Punkterna i checklistan utnyttjades för att lätt kunna sammanställa resultatet och påvisa 
avvikelser. Alla tillsynsbesök var föranmälda. En golfbana var stängd och ägaren hade inte 
beslutat om banan skulle öppna till våren eller läggas ner. På de andra fem golfbanorna 
utfördes tillsyn under oktober 2009. 
 
Inför tillsynsbesöken har äldre dokumentation och information från tidigare tillsynsbesök på 
respektive golfbana granskats för att kunna följa upp om eventuella avvikelser vid tidigare 
besök har korrigerats.  
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Resultat av tillsynsprojektet 
 
Nedan visas en sammanställning över de punkter/områden som utreddes vid tillsynsbesöken. 
 
Område - Användning av kemiska bekämpningsmedel, med delområde: 

 Tillstånd och utbildning inom besprutning 
 Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning 
 Förvaring, tillredning och påfyllning av bekämpningsmedel samt rengörning av 

sprutan  
 Fältarbetet 
 Eventuell minskning av bekämpningsmedelsanvändningen  
 Ogräsbekämpning på ytor utanför spelområde 

 
Inom området användning av kemiska bekämpningsmedel uppvisade de verksamheter som 
besöktes att kunskapsnivån var hög. Alla hade genomgått utbildning och hade giltiga tillstånd 
samt aktuella sprutjournaler.  Alla hade anmält/ansökt om kemisk bekämpning för 
besprutning på golfbanor. Verksamheterna hade godkända och låsbara utrymmen för lagring 
av bekämpningsmedel, produkterna förvarades i originalförpackningar och säkerhetsdatablad 
fanns tillgängliga. I de fall kemikalier förvarades i andra emballage var innehållet tydligt 
uppmärkt. Verksamheterna kunde redovisa var och hur tillredning, påfyllning och rengöring 
av sprutorna utfördes samt hur fältarbetet genomfördes.  
 
En av punkterna i checklistan innefattade eventuella minskningar av bekämpningsmedels-
användningen. En golfbana kunde uppvisa minskning av bekämpningsmedel till följd av ökad 
användning av biokulturer. En golfbana använde inga bekämpningsmedel alls på spelytorna, 
med mycket gott resultat. En golfbana hade minskat användningen av bekämpningsmedel och 
helt slutat använda Roundup för att istället gallra mekaniskt. Samma golfklubb hade även 
slutat med bekämpningen på ytor som inte var fairway eller green. Några använde 
bekämpningsmedel av klass 1L samt klass 2L. En bana hade övergått till biologisk 
bekämpning med tång och betrester samt dressning och mekanisk bearbetning med luftning. 
 
En annan punkt behandlade ogräsbekämpning på ytor utanför spelområdet. Här hade en 
golfklubb förändrat området ruffen och låtit gräset växa på olika höjder. På så sätt hade man 
minskat behovet av bekämpningsmedel samt antalet gräsklippningar. Här hade man även gått 
över till att ogräsbekämpa mekaniskt samt med ättika på parkering och andra ytor.  De 
ansvariga för banorna hade även god kunskap om vilken svamp som skulle bekämpas vilket 
minimerar att fel medel sprids i onödan. En bana besprutade endast spelytorna all annan 
bekämpning var mekanisk. En golfbana kunde inte uppvisa giltigt behörighetsbevis för 
besprutning med klass 2 L-medel på uppställningsytor och hade inte anmält besprutningen. 
Överträdelsen är åtalsanmäld.  
 
Område – Avfallshantering 
Samtliga golfbanor hade en systematisk avfallshantering i kommunal regi alternativt 
förvaringskärl och hämtning utförd av SITA respektive SYSAV. Det farliga avfallet som 
uppkommer är t.ex. lysrör, batterier, färgrester, spillolja och oljefilter. 
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Område - Cisterner/bränsle 
De flesta golfbanorna hade oljecisterner som var kontrollerade och invallade. Tre golfbanor 
kunde inte uppvisa kontrollrapport på senast utförd kontrollbesiktning.  
 
Område - Syntetiska mineralgödselmedel och näringsbelastning 
Golfbanorna kunde uppvisa noggranna beräkningar på givor. En bana kunde uppvisa preparat 
med 0 mg Cd/kg P. 
 
 
Område - Avloppsslam/rötslam 
Ingen av tillsynsobjekten använde avloppsslam/rötslam på banor eller ytor. 
 
Område - Rengöring av traktorer och maskiner 
Samtliga golfbanor hade spolplattor/spolområden på fältet väl avskilda från vattendrag o dyl.  
 
Område – Naturvårdsaspekter 
Vid tillsynsbesöket på tre av banorna togs dessa frågor upp och på två banor uteslöts frågorna. 
Två banor var miljöcertifierade. En bana hade satt upp fågelholkar och ugglepinnar för att 
främja djurlivet.  
Åtgärder som gjorts för att öka den biologiska mångfalden var på tre banor att man gått över 
till helruff, samt att man fällt träd, planterat samt gjort bevattningsdammarna större. En annan 
åtgärd var att man låter klöver och maskros växa på fairway.  
 
Område - Naturgrusanvändning på golfbanan  
Två banor använde naturgrus som dressning. 
 
Område - Bevattning 
Verksamheternas vattenuttag låg under medgivna mängder.  
 
Slutsatser 
 
De avvikelser och brister som framkom under tillsynsbesöken var inom områdena cisterner, 
behörighetsbevis, anmälningsplikt, skyddsavstånd och handhavande vid besprutning.  
Inom området cisterner kunde tre av banorna inte uppvisa kontrollrapport över sina cisterner.  
En hade ingen behörighet för bekämpningsmedel av klass 2L. En hade underlåtit att göra 
anmälan av besprutning på allmän plats. En besprutade för nära ett vattendrag utan att följa 
gällande skyddsavstånd och en fattades hjälpmedel (vindmätare och vindriktningsvisare) för 
besprutning. 
 
Verksamheterna hade över lag goda skötselrutiner, egenkontrollprogram och några var 
miljöcertifierade. Kunskapen om bekämpningsmedel var god och man var väl medveten om 
bekämpningsmedlens effekter på miljön. En golfbana var medveten om att de använde starka 
medel men hade erfarenhet av att inget annat medel kunde uppvisa samma resultat som det 
gamla beprövade medlet.  
 
En golfbana var väl medveten om vilken miljöpåverkan som verksamheten innebar och hade 
gått över till en utbredd mekanisk bekämpning, biologisk bekämpning samt gödsling med 
tång och betrester. Man hade även använt betydligt mindre mängd bekämpningsmedel och 
inte så starka medel.  
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Samma bana hade även infört ett projekt med att sätta upp fågelholkar och ugglepinnar som 
ett steg i att främja djurlivet.  Flera av banorna hade slutat bekämpa ruffen och använde 
kemisk bekämpning endast på spelytor.  
 
Uppföljning i dokumentationsform eller ytterligare tillsynsbesök kommer att ske på områdena 
cisterner, anmälningsplikt, behörighet samt handhavande vid fältarbete för att se om 
avvikelserna har korrigerats. Sammanställningen har skickats till Miljösamverkan 
Skåne/Länsstyrelsen i Skåne län. 
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Använd mängd bekämpningsmedel på golfbanorna i Helsingborg under 2008 
 

 

Rya golfbana 

 

Preparat Reg nr Mängd 

Starane 180 3838 10,5 liter 

Baycor 25 WP 3605 4,5 kg 

Topsin WG 4302 1,2 kg 

 

 

Vasatorps golfbana 

 

Preparat Reg nr Mängd 

Starane 180 3838 46,2 liter 

Baycor 25 WP 3605 5,7 kg 

Topsin WG 4302 1,3 kg 

Amistar 4219 5 liter 

Sportak EW 4188 3 liter 

Chipco Green 75 WG 4544 3,6 kg 

 

 

Allerums golfbana 

 

Preparat Reg nr Mängd 

Baycor 25 WP 3605 2,25 kg 

Topsin WG 4302 0,6 kg 

Sportak EW 4188 3 liter 
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Miljöpärm för golfbaneskötsel 
 

Informations- och blankettmaterial 
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Syfte 

 
Golfen påverkar miljön på olika sätt, både positivt och negativt. Ett bra och trovärdigt miljöar-
bete är nödvändigt för att golfbranschen ska kunna skapa bra bankvalitet och hållbar utveck-
ling. Det är viktigt att skötseln sker med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 
 
Att jobba förebyggande är ett led i att minska miljöpåverkan. Exempel på förebyggande åt-
gärder är då man satsar på att ge greenerna bästa möjliga förutsättningar med rätt green-
uppbyggnad. Härdiga grässorter, väldränerat, optimal gödsling och bevattning samt klippning 
med vassa redskap är andra exempel på åtgärder som minskar risken för svampangrepp 
och därmed också bekämpningsmedelsanvändning.  
 
Detta material visar, på ett enkelt sätt, vilka skyldigheter och regler som gäller vid drift av 
golfbana. Sammanställningen visar exempel på material som kan behövas i banans miljöar-
bete. Blanketter, anmälningar, tillstånd mm som kan användas för att sköta korrespondens 
med myndigheter, som kommun och länsstyrelse ingår.  
 
Checklistan med åtgärdsplanen kan användas för att dokumentera och samtidigt få en årlig 
revidering av verksamheten (ex. revideringen av miljöplanen). Checklistan tar också upp de 
viktigaste åtgärderna i miljöarbetet. Tillsammans med hänvisningarna till lagstiftningen får 
man en bra bild över vilka regler som styr miljöarbetet på en golfbana. 
  
Som bilagor till checklistan bifogas förutom färdiga blanketter för journalföring, anmälan och 
ansökningar till myndigheter även färdiga exempel och instruktioner. Dessa kan användas 
för att förbättra och förenkla klubbens miljöarbete. 
 
Allt material ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” finns på SGF s hemsida www.sgf.golf.se under 
banservice och FoU, där det kontinuerligt uppdateras och där ni enkelt kan skriva ut material 
som ni behöver. 
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Innehållsförteckning 
 

1.  Hänvisningar 

 

2.  Checklista 

 Namnuppgifter 

 Förvaring och hantering av bekämpningsmedel 

 Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan 

 Spridning av bekämpningsmedel 

 Lagring av diesel (cisterner) 

 Farligt avfall 

 Övrigt avfall 

 Vattenverksamhet 

 Natur- och kulturmiljö 

 Åtgärdsplan till checklista 

 

3. Blanketter 

 Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel på golfbanal 

 Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel (exempel)  

 Sprutjournal vid användning av kemiska bekämpningsmedel 

 Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd 

 Avfallsjournal 

 Anmälan om transport av farligt avfall 

 Transport av farligt gods 

 

4. Instruktioner 

 Exempel på utformning av anslag vid bekämpning 

 Exempel på pärmregister för miljöpärm 

 Biobädd ett alternativ vid fyllning av sprutan 
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Hänvisningar 
 
Samtliga punkter som tas upp i checklistan har en hänvisning till vidare och djupare 
information om respektive ämne. För att nå informationen, gå till väga på följande 
sätt: 
 
Gå in på SGF:s webbsida för Forskning & Miljö, http://fou.golf.se 
 

• Klicka på miljö på sidans övre kant 
• Klicka sedan till guide för golfens miljölagstiftning i vänstra spalten. 

 

För tillgång till lagguiden och övrig lagstiftning: 

• Gå in via Natlikans hemsida www.natlikan.se mitt på sidan 

• Logga in på Miljöbokhyllan (mb) längst ner i vänstra hörnet med följande an-
vändaruppgifter:  

• Användarnamn: fairway  

• Lösenord: green 

• Inne i Miljöbokhyllan: klicka på till laglista i vänstra kanten 

• Inne i laglistor: Klicka på Till guide över miljölagstiftning för golfbanor  

 

Lagguiden är den del som specifikt handlar om golfen och miljölagstiftningen och är 
ett hjälpmedel för att hantera de krav i mark- och miljölagstiftningen som berör golf-
klubbarnas mest betydande miljöaspekter. Den är uppdelad i tre huvudavsnitt: ”Eta-
blering av golfbana”, ”Drift av golfbana” och ”Klubbhus”. Under varje område 
finns en redogörelse över de olika kraven i miljölagstiftningen och länkar till gällande 
lagtext.  

För att komma åt all svensk- och europarättslig miljö- och arbetsmiljölagstiftning och 
för att hitta de hänvisningar som finns i materialet; välj miljölagar i vänsterkanten. 
Därifrån söker man vidare till förordningar från t ex Naturvårdsverket (SNFS), Rädd-
ningsverk (SRV SF) m fl. 
 
Exempel 

• Checklistan hänvisar till Statens Naturvårdsverks föreskrift (SNFS 1996:11) 
• Gå in på ”natlikan” enlig ovan och fram till miljölagar. 
• Klicka vidare till naturvårdsverket (SNFS), sök upp år 1996 samt 1996:11. 
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Checklista 
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Namnuppgifter 
 

Anläggningens namn: ………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………….…………………………………… 
 
Fastighetsbeteckning:……………………………….…………………………………….. 
 
(ev. koordinater):…………………………………………………………………………… 
 
 
Kontaktperson på golfbanan: ………………………………………………………….. 
 
Tfn: ……………………………………………………………………….………………….. 
 
E-post: ……….……………………………………………………………………………… 
 
 
Ansvarig person på anläggningen för miljöfrågor:  
 
Namn: ………………………………………………………………………….…………… 
 
Tfn: ……………………………………………………………….………….……………… 
 
E-post: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Kontakter på myndigheter 
 
Kommun: …………………………………………………………………………………… 
 
Namn:………………………………………………………………………………………… 
 
Tfn: …………………………….    E-post: ….……………………………………………... 
 
 
Länsstyrelse: ……………………………………………………………………………….. 
 
Namn: ……………………………………………………………………………………..…. 
 
Tfn: ………………………………     E-post: ………………………………………………. 
 
Övrigt: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Namn: ………………………………………………………………………………………… 
 
Tfn: ………………………………     e-post: ………………………………………………... 
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Förvaring och hantering av bekämpningsmedel

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
datum 

1.1 
Förvaras kemikalier 
åtskilt från ”explosiva 
varor” t ex bensin?  

     

1:2 
Har kem. lagret ett 
golv som ”håller kvar” 
eventuellt spill?  

     

1.3 
Finns pärm med 
aktuella säkerhetsda-
tablad i anslutning till 
kem. lagret?  

     

1.4 
Används den skydds-
utrustning som anges 
på säkerhetsdatabla-
det? 

     

1.5 
Förvaras alla kemika-
lier i originalförpack-
ning?  

     

1.6 
Är dörren till kem-
lagret låst och marke-
rad med skylt?  

     

1.7 
Används och förvaras 
endast preparat som 
är godkända av kemi-
kalie-inspektionen? 

     

1.8 

Finns giltigt ADR-intyg 
(1:3 utbildning) om 
farligt gods transporte-
ras utöver begränsad 
mängd, med annat 
fordon än traktor? 

     

 
Hänvisning till lagstiftning på fou.golf.se / Miljö (Natlikan och miljölagar):  
(För senaste uppdateringar av bestämmelser, kontrollera mot Natlikan) 
 
Punkt 1.1 – 1.7  Lagar och förordningar: SFS 1988:1145; 1998:901; 1998:899
  Kemikalieinspektionen: KIFS 1998:8; 2005:7 
 
           1.8  Naturvårdsverket: SNFS 1996:11; 1997:2; AR 1997:3
  Räddningsverket: SRVFS 2004:14; 2006:7 
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Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
datum 

2.1 
Läses preparatets 
etikett eller säkerhets-
datablad innan be-
kämpning? 

     

2:2 Är sprutan regelbun-
det kalibrerad?      

2.3 
Är sprutan funktions-
testad av auktoriserad 
testare? 

     

2.4 
Används den skydds-
utrustning som anges 
på säkerhetsdatabla-
det? 

     

2.5 

Sker påfyllning av 
sprutan på lämplig 
plats: biobädd, platta 
med uppsamling eller 
bevuxen mark? 

     

2.6 

Sker rengöring av 
sprutan på en plats 
där risk för läckage till 
vatten och miljö mini-
meras? (inte på spol-
platta eller hårdgjord 
yta) 

     

2.7 

Rengörs tomma be-
kämpningsmedels 
förpackningar genom 
3 sköljningar innan de 
lämnas till avfall. 

     

2.8 

Hålls ett skyddsav-
stånd på minst 30 m 
till brunnar och vatten 
vid fyllning och rengö-
ring. 

     

 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt: 2.1, 2.4  Arbetsmiljölagstiftning: AFS 1998:6;   

Kemikalieinspektionen: KIFS 1998:8; 2005:7 
 

           2.2  Naturvårdsverket: SNFS 1997:2 
  
            
           2.3, 2.5, 2.6, 2.8 Naturvårdsverket: SNV Allmänna råd 97:3 
   
           2.7  Lagar och förordningar: SFS 2001:1063 
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Spridning av bekämpningsmedel 

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
Datum 

3.1 

Har den som utför 
bekämpningen giltigt 
kunskapsbevis för 
klass 2L och/eller 
tillstånd för klass 1L  

     

3.2 
Är den kemiska be-
kämpningen anmäld 
till kommunen  

     

3.3 
Används avdrifts-
reducerande utrust-
ning t ex ”kjolar” 
och/eller munstycken? 

     

3.4 

Iakttas nödvändiga 
markanpassade 
skyddsavstånd mot t 
ex vattenmiljöer?(Ta 
hjälp av SJV s Hjälp-
reda) 

     

3.5 

Iakttas nödvändiga 
vindanpassade 
skyddsavstånd mott 
ex vattenmiljöer? (Ta 
hjälp av SJV s Hjälp-
reda) 

     

3.6 
Sprids bekämpnings-
medel på hårdgjorda 
ytor? Ex runt klubb-
hus.  

     

3.7 
Skrivs journal över 
bekämpningen?(Se 
blankett 2) 

     

3.8 
Utförs skyltning och 
information i samband 
med kemiskbekämp-
ning? 

     

3.9 
Är tillstånd sökt om ni 
skall bekämpa inom 
vattenskyddsområde? 

     

 
Hänvisning till lagstiftning:  
Punkt: 3.1    Lagar och förordningar: SFS 2006:1010
   Kemikalieinspektionen: KIFS 1998:8; 2005:7 
   Jordbruksverket: SJVFS 2005:51 
  
           3.2, 3.6 - 3.8  Naturvårdsverket: SNFS 1997:2 

 
           3.3 - 3.5  Naturvårdsverket: SNFS 1997:2 

Naturvårdsverket:  Allmänna råd 97:3  
      Statens jordbruksverk:    

Hjälpreda för skyddsavstånd 
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Lagring av diesel (cisterner)  

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
Datum 

4.1 
Finns tillstånd från 
kommun om ni sam-
manlagt lagrar mer än 
3 m3 diesel? 

     

4:2 
Är cisterner större än 
1 m3 besiktade av 
ackrediterad firma? 

     

4.3 
Finns fungerande 
överfyllnadsskydd och 
avluftning? 

     

4.4 
Har kopia på cister-
nens besiktningsintyg 
skickats till kommu-
nen? 

     

4.5 
Finns skydd mot spill 
till miljö och vatten, vid 
påfyllning och tank-
ning? 

     

4.6 

Står cisternen på jämt, 
bärande underlag och 
skyddad mot åverkan* 
och korrosion? * Ex. 
påkörnings skydd 

     

4.7 

Förvaras diesel inom 
vattenskyddsområ-
de?(Fråga kommunen 
vilka regler som gäll-
er!) 

     

4.8 
Har cisternen se-
kundärt skydd (invall-
ning)? 

     

 
* Läs noga den hänvisade lagstiftningen och ta kontakt med kommun om ni är osäkra. 
 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt: 4.1 – 4.7 Lagar och förordningar:  

SFS 1998:868; 
1988:1145  

 
Sprängämnesinspektionen: 

SÄIFS1995:3; 1997:9; 
2000:2 (brand aspekter) 

 
Naturvårdsverket: NFS 2003:24 (miljö 

aspekter)  
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Farligt avfall  

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
Datum 

5.1 

Lämnas farligt avfall 
till kommun eller 
annan godkänd mot-
tagare? Ex. olja, 
oljefilter, batterier, 
lysrör mm (Se kom-
plett lista på blankett 
4) 

     

5.2 
Journalförs mängd, 
typ av farligt avfall 
som uppstår på banan 
och vart det lämnas? 

     

5.3 

Är eventuell egen 
transport av farligt 
avfall anmält till läns-
styrelsen? Se blankett 
4. 

     

5.4 
Lämnas transport-
dokument, om farligt 
avfall hämtas av 
entreprenör? 

     

 
 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt: 5.1 - 5.4 Lagar och förordningar: SFS 1993:1268; 

1997:645; 1998:899; 1998:941; 2001:1063
  
Naturvårdsverkets handbok: Farligt avfall 2003:8

  
 
 

53



 

 
Övrigt avfall  

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
Datum 

6.1 
Lämnas allt övrigt 
avfall till kommunal 
mottagnings- och 
insamlingsstation? 

     

6.2 
Anmäls transporter av 
mer än 50 ton alt. 250 
m3 övrigt avfall till 
länsstyrelsen? 

     

 
 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt: 6.1  Lagar och förordningar: SFS 2001:1063; 2001:512  

Naturvårdsverkat: NSF 2005:3 
Arbetsmiljöverket: AFS 1998:6   
Kemikalieinspektionen: KIFS 1998:8; 2005:7 
 

           6.2  Naturvårdsverket: NFS 2005:3   
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Vattenverksamhet  

 
  Ja Nej Inte 

aktuellt
Kommentar / 

åtgärdsförslag 
Åtgärdat 
Datum 

7.1 

Har kontakt tagits med 
länsstyrelse innan 
avvattning, dikning, 
eller annan ändring av 
vattennivån? * 

     

7.2 

Finns tillstånd från 
miljödomstol om be-
vattnings- eller annan 
vattenverksamhet 
bedrivs? (Behövs inte 
om enskilda och all-
männa intressen inte 
skadas, bevisbördan 
ligger hos verksam-
hetsutövaren)*  

     

 
 
* Läs noga den hänvisade lagstiftningen och ta kontakt med ex. länsstyrelse om ni är osäkra. 
 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt 7.1 - 7.2 Miljöbalken:   11.e kapitlet    
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Natur- och kulturmiljö 

 
  Ja Nej 

Inte 
aktuellt

Kommentar/ 
åtgärdsförslag 

Åtgärdat 
Datum 

8.1 

Kontaktas länsstyrel-
sen för samråd innan 
åtgärder som kan 
skada natur miljön 
påbörjas? (t ex 
schaktning, täkt, 
dammanläggning, 
e.d.)  

     

8.2 

Finns Natura 2000 
område eller andra 
biotopskyddade om-
råden på eller i an-
slutning till banan? 
Vilka regler gäller i så 
fall? * 

     

8.3 

Tas hänsyn vid arbe-
ten så inte våtmarker, 
alléer stenmurar, 
öppna diken mm 
skadas? 

     

8.4 

Finns vattenskydds-
område på eller i 
anslutning till banan? 
Vilka regler gäller i så 
fall? 

     

8.5 
Finns kulturminnen 
och/eller fornlämning-
ar på banan? 

     

 
 
 
 
Hänvisning till lagstiftning:  
 
Punkt: 8.1; 8.3 Miljöbalken:   2:a och 12:e kapitel  

Jordbruksverket:  SJVFS 1999:119 
 8.2 - 8.5* Kontakta länsstyrelse eller kommun för detaljerade regler. 
 
 8.5  Lagar och förordningar: SFS 1988:950, 1987:10 
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Åtgärdsplan till checklistan 

 
Anläggningens namn: ………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………….…………………………………… 
 
Fastighetsbeteckning:……………………………….…………………………………….. 
 
(ev. koordinater):…………………………………………………………………………… 
 
 
Kontaktperson på anläggningen för miljöfrågor:  
 
Namn: ………………………………………………………………………….…………… 
 
Tfn: ……………………………………………………………….………….……………… 
 
E-post: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Planerade åtgärder 
 
Efter genomgång av checklistan datum:____________ har följande åtgärdsplan upprättats: 
 
 

ÅTGÄRDSPLAN 

Punkt i checklistan samt förbättrande åtgärd. Åtgärdas 
senast 

Åtgärdat 
datum/sign 
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Blanketter 
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Till: 
    Kommunens Miljökontor 
 

Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel  
 ( SNFS 1997:2 § 11 ) 

 
Anläggningens namn: ………………………………………………………………… 
 
Adress:………………………………………………….…………………………………… 
 
Fastighetsbeteckning:……………………………….…………………………………….. 
 
(ev. koordinater):…………………………………………………………………………… 
 
 
Kontaktperson på anläggningen för miljöfrågor:  
 
Namn: ………………………………………………………………………….…………… 
 
Tfn: ……………………………………………………………….………….……………… 
 
E-post: ……………………………………………………………………………………… 
 
Sprutförare:  
 
Namn: ………………………………………………………………………….…………… 
 
Behörighets klass:……………………………………………….………….……………… 
 
 
 

• En detaljerad karta över banan bifogas. 
 

Nedanstående uppgifter baseras på hur sjukdomsbilden kan se ut på banan. Varia-
tionerna är stora och styrs främst av årsmån och väderförhållanden, gynnsamma år 
behövs ingen bekämpning alls. Denna preliminära bekämpningsplan kompletteras 
genom att ringa/faxa slutgiltiga uppgifter på preparat, skadegörare och område just 
innan bekämpning sker. 
 
Planerad bekämpning:  
 
Tidsperiod:……………………………………………….………….……………………………… 
 
Del av banan som bekämpas: ……… …………… …………………Areal: : ……………ha 
 
Bekämpning sker mot: ……………………………………………….………….……………… 
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Medel som kan användas: 
 

Handelsnamn Klass Dos (l/ha) Aktiv Substans Regnr. 

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 
Övriga uppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
All bekämpning och skyddsavstånd till känsliga områden t ex vattenområden 
dokumenteras i sprutjournal.   
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Kemisk Bekämpning 
 
Uppgifter och information som bör/kan vara med i anmälan om kemisk be-
kämpning till kommunen. ( SNFS 1997:2 § 11 ) 
  
Standarduppgifter: klubb, adress, fastighetsbeteckning, koordinater samt vem som utför ke-
misk bekämpning. 

 
• Bra och tydlig karta i A3 format med: 
 

o Fairway och tee 
o Greener 
o Vatten (dammar och diken) 
o Området som skall bekämpas 
o Eventuella skyddsavstånd 

  
• Denna karta kan användas under flera år och behöver bara ändras lite mellan åren.  

Komplettera gärna med foton om det behövs. Detta ”tunga” arbetet behöver bara gö-
ras en gång (år 1) om inga ändringar sker på banan. Komplettera gärna med foton. 

 
• Vad skall bekämpas? 

 
• Vilken del av banan skall bekämpas t ex green, tee eller annat. Ungefär hur stor areal 

motsvarar detta. 
 

• Vilka medel skall användas. Ange fakta om medlet ex reg. Nr, aktivsubstans samt 
dos. (se Sprutrutan i Greenbladet) Bifoga gärna kopia på ”Greenbladets sprutruta”, 
säkerhetsdatablad eller etikett. 

 
• Tryck på att endast bekämpa vid behov. Ange preliminär tid för bekämpning (skriftligt) 

och hör om man kan ringa till kommunen med kort varsel om det blir aktuellt att spru-
ta. (Det är ju praktiskt omöjligt att veta om och när man behöver bekämpa längre fram 
på säsongen) 

 
• Informera eventuellt om vilka åtgärder som är gjorda i förebyggande syfte, för att 

stärka grödan och minska risken för svamp och andra skadegörare. 
 

• Informera gärna om att ni fyller och rengör sprutan på lämplig plats samt om den är 
kalibrerad och funktionstestad. 

 
• Ange att skyddsavstånd tas ut med hjälp av SJV:s hjälpreda och att sprutningen note-

ras i sprutjournal. 
 

• Ta med vad man har för utrustning speciellt om man har täckt spruta (kjolar)eller av-
driftsreducerande munstycken samt att den ev. är funktionstestad.  

 
• Lämplig på fyllning och rengöring av sprutan kan tas med.  
 
 
De två sista punkterna är inget krav men det kan vara bra att tala om vilka åtgärder man 
gör för att minska riskerna för läckage. 
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Sprutjournal vid användning av kemiska be-
kämpningsmedel 

Område som 
behandlas   

     

Datum och Tid      

Preparat      

Dos per Ha      

Luft temp      

Vindstyrka      

Vindriktning      

Skyddsavstånd* 
Mot ex. vatten 
(Marktransport) 

     

Skyddsavstånd* 
mot ex. vatten (i 
vindriktning) 

     

Påfyllnad och 
rengöringsplats 

     

Hänsyn om 
blommande 
Vegetation (bi-
farlighet) 

     

Bekämpning 
Utförd av: 

     

 
 
Vid bekämpning nära känsliga miljöer ex. vattenytor, notera var på banan (ex greenområde 
3) och vilket skyddsavstånd som används. 
  
Dessa uppgifter skall vara med i en sprutjournal, men det går naturligtvis lika bra att använda 
andra typer av sprutjournaler. OBS Journalen skall sparas i 3 år. 
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Komplement till sprutjournal där skyddsavstånd till vatten eller andra känsliga 
objekt används.  
 
Skyddsavstånd runt greener, tee eller fairway som gränsar till känsliga områden t ex vatten-
områden: (Skyddsavstånd tas ut med hjälp av SJV s hjälpreda!) 

  

Område, Nr Anteckningar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Exempel 

Område, Nr Anteckningar 

Green nr 8 16 m vindanpassat skyddsavstånd till damm öster om green.  
Vid sprutning 20/112008/ Karl Svensson 
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Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd 
 

Exempel 
 
Förutsättningar: 

• Man skall spruta ett greenområde med Amistar mot Antracnose i juli. 
• Vinden blåser mot en damm nordost om greenen, vi måste hålla skyddsav-

stånd mot dammen. 
• Förutsättningar: 21 oC, och sydvästlig vind 1.5 m/s 

 
Hur går vi tillväga? (Se sid. 33-35 i Hjälpredan (2007 års utgåva) 
 

• Bestäm temp, vindhastighet och vindriktning (Sidan 5 punkt 1 i hjälpredan) 
 Temp: 21 oC 
 Vindhast: 1.5 m/s 
 Vindriktning: sydvästlig 

 
• Bestäm objekt som kräver skyddsavstånd (Sidan 5, punkt 2 och sidan 26 i 

hjälpredan) 
 Vattnet nordost om greenen kräver särskild hänsyn  

 
 

• Välj block för dos: (Sidan 5, punkt 3 och sidan 19 i hjälpredan)  
 Full dos vid svampbekämpning 
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• Välj kolumn för duschkvalitet (sidan 36 Hjälpredan, se info. om munstycket ) 

 Följande munstycke finns på sprutan: Hardi ISO 06-F110 grå  
 Vätskemängd 400 l/ha Tryck 2.5 bar ger Duschkvalitet Medium 

 
 
 

• Bestäm rad för bomhöjd (sid 5 punkt 5 i hjälpredan) 
 

 
 
 
 

• Avläs rekommenderat skyddsavstånd 
 Lantbruksspruta med bomhöjd 60 cm använd understa raden ger 

skyddsavstånd 34 m till vatten 
 Användning av kjolar eller sänkning av bommen till 25 cm minskar 

skyddsavstånd 12m till vatten 
 Används annan avdriftsreducerande utrustning (50%) som anges på sid 

32 och 46-51 kan skyddsavståndet minskas till 6m. 
 

 
Observera att vindanpassat skyddsavstånd aldrig kan bli mindre än mark-

anpassat skyddsavstånd. 
Minsta avstånd är alltså alltid minst 6 m till öppet vatten! 
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Avfallsjournal 
 
Enligt avfallsförordningen (SFS 2001.1063) skall farligt avfall som produceras på ba-
nan journalföras och sparas i 5 år. (OBS! egen transport av farligt avfall skall anmä-
las till Länsstyrelsen.) Se blankett 4. 
 
Banans namn:_____________________________________________________ 
 
Kontaktperson:_____________________________________________________ 
 
År och datum:______________________________________________________  
 

Avfallsslag 
(EWC-kod) 

Lev. 
Nr 1 

Lev.
Nr 2 

Slutmot-
tagare 

Transport-
företag 

Transport-
datum 

Total-
mängd 

Spillolja 
(130899)  

      

Oljefilter 
(160601) 

      

Lysrör 
(200121) 

      

Bekämp-
ningsmedel 
(020108) 

      

Blybatteri 
(160601) 

      

NiCd batteri 
(160602) 

      

Avfall med 
CFC, HFC 
eller HCFC 
(200123) 

      

Glykol 
(160114) 
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ANMÄLAN OM ICKE TILLSTÅNDSPLIKTIG TRANSPORT AV FAR-
LIGT AVFALL (34 § avfallsförordningen och 22 § förordningen om batterier) 
 
Uppgifter om anmälaren 
Organisationsnummer/personnummer 

Företag/namn Kontaktperson 

Utdelningsadress Besöksadress 

Postnummer Ortsnamn Tfn 

Kommun/säte Fastighetsbeteckning 

 
Enligt 34 § avfallsförordningen (2001:1 063) krävs inte tillstånd till transport av ned-
anstående avfall 
 
Följande avfallsslag ska transporteras (markera med kryss) 
 
Anmälan avser transport av farligt avfall från egen verksamhet av följande av-
fallsslag i begränsade mängder enligt 27 § i avfallsförordningen 
     
□ Högst 400 liter oljeavfall per år 
□ Högst 200 liter lösningsmedelsavfall per år 
□ Högst 200 liter färg- eller lackavfall per år 
□ Högst 300 st hela lysrör eller andra ljuskällor per transport 
□ Högst 300 kg använt köldmedium per transport 
□ Högst 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport 
□ Högst 100 kg övrigt farligt avfall per år 
 
Dessa avfallsslag skall inte innehålla PCB, kvicksilver (med undantag för lysrör eller 
andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. 
 
Anmälan avser transport av särskilda avfallsslag som är undantagna från krav 
på transporttillstånd enligt 28 § i avfallsförordningen 
 
□ Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier 02 01 08* 
□ Flygaska och pannaska från oljeförbränning 10 01 04* 
□ Smittförande avfall 18 01 03*, 18 02 02* 
□ Asbestinnehållande avfall 06 07 01*, 17 06 01* 
□ Avfall från förbränning eller pyrolys av 19 01 05*, 19 01 06* 
□ Hushållsavfall och liknande handels- och industri- 19 01 07*, 19 01 10* 
 och institutionsavfall 19 01 13*, 19 01 15* 
□ Blybatterier 16 06 01* 
□ Nickelkadmiumbatterier 16 06 02*      
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Kortfattad beskrivning av verksamheten samt vart avfallet transporteras: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
För alla som transporterar farligt avfall gäller anteckningsskyldighet enligt 44 § av-
fallsförordningen. Enligt denna skall anteckningarna föras om: 
 

1. varifrån de olika avfallsslagen kommer 
2. till vilken anläggning de olika slagen av avfall transporteras 
3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in 
4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras 

 
Anteckningarna ska bevaras minst ett år. 
 
Ort 
 

Datum 

Anmälarens underskrift 
 

Namnförtydligande 

      
 
Övrigt 
Anmälan ska lämnas in till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. 
 
När anmälan har registrerats hos Länsstyrelsen kommer ett meddelande att skickas 
ut. En kopia av anmälan skickas av Länsstyrelsen till miljöförvaltningen i den kom-
mun där bolaget/firman är registrerad. 
 
Avgift tas ut för anmälan enligt 7 kap 8a § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens storlek är reglerad i 10 § avgiftsför-
ordningen (1992:191). För närvarande är avgiften för en anmälan 200 kronor. I sam-
band med att anmälan lämnas in kommer Länsstyrelsen att skicka ett inbetalnings-
kort till sökanden. Ange namn, organisationsnummer och ”anmälan om transport av 
avfall” på talongen. 
 
Avfallsförordningen (2001:1063) och andra förordningar finns tillgängliga på Internet 
adress www.riksdagen.se eller kan beställas hos Fritzes AB, Kundtjänst, 106 47 
Stockholm, tfn: 08-690 91 90. Naturvårdsverkets föreskrifter finns på Internet adress 
www.environ.se . 
Frågor med anledning av anmälan kan ställas till Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten. 
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Transport av farligt gods 
 

Många detaljregler att hålla reda på 
 
Alla som transporterar kemikalier som klassas som farligt gods har ett regelverk att 
följa. För de som själva hämtar t ex bekämpningsmedel eller bränsle med person-
bil/pickup så är det viktigt att ta reda på vilken utbildning som behövs, för att vara sä-
ker på att uppfylla de krav som ställs.  
 
Människor och miljö i fokus 
Om det händer en olycka vid transport av farligt gods kan det få allvarliga konse-
kvenser för både människor och miljö. Detta har i sin tur lett till rekommendationer 
från FN och ett direktiv från EU. Slutprodukten är ett detaljerat regelverk som före-
skriver hur vi vid yrkesmässiga transporter skall hantera farligt gods i såväl per-
sonbilar som i större fordon för transporter på väg, s.k. ADR-regler.  
 
Begreppet transport av farligt gods 
Begreppet transport av farligt gods innefattar inte bara förflyttning med fordon utan 
även lastning, lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har 
samband med transporten.  
 
Vad är farligt gods 
Ämnen och föremål som på grund av sina kemikaliska eller fysikaliska egenskaper 
kan orsaka skada på människor, djur, miljö och egendom är farligt gods. Exempel på 
kemikalier med anknytning till golfbanor är många: 

• Bekämpningsmedel  
• Bensin 
• Diesel 
• Vissa rengöringsmedel  

 
Säkerhetsdatabladet ger information 
Alla farliga ämnen är inte klassificerade som farligt gods. Glyfosat- och Fenoxisyra-
preparat är exempel på bekämpningsmedel som inte är klassificerade som farligt 
gods. Vid inköp av preparat skall ett säkerhetsdatablad (f.d. varuinformationsblad) 
följa med produkten. Punkt 14 på säkerhetsdatabladet ger dig information om en 
produkt är klassificerad som farligt gods eller inte. Du kan också vända Dig till Din 
återförsäljare för att få information.  
 
Vid all transport av farligt gods gäller följande: 

• Åtgärder skall vidtas för att hindra eller motverka att skador orsakas på männi-
skor, djur, egendom och i miljön. 

• Godset skall transporteras i originalförpackning, vara säkrad samt förvaras i 
avskilt utrymme. 

 
Transport som värdeberäknad mängd – krav på utbildning               
Statens Räddningsverk ansvarar för de nationella bestämmelser som benämns ADR-
S för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng.  
De nya föreskrifterna som trädde ikraft den 1 juli 2003 innebär att du i de flesta fall 
kommer att transportera dina bekämpningsmedel som s.k. värdeberäknad mängd, 
vilket ställer krav på en utbildning. 
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Symbolen på varningsetiketten visar att preparatet är transportklassat som farligt 
gods och måste transporteras som värdeberäknad mängd.  
 
Exempel: 
Du har köpt 2 dunkar Amistar på vardera 5 liter. Får du köra hem dem i person-
bil/Pickup? 
 
Ja, du får köra hem det i bilen om du har en brandsläckare med minst 2 kg pulver, 
genomgått en enklare utbildning, (se nedan) och att en godsdeklaration samt ett 
transport dokument medföljer godset. 
 
Utbildningsalternativ 
Länsstyrelsen i Skåne anordnar distansutbildning för dig som har tillstånd att an-
vända bekämpningsmedel. Utbildningen sker på distans genom att du skickar efter 
utbildningsmaterialet som du får gå igenom hemma. 
 
Kursmaterial beställer du på Skåne läns hemsida, www.m.lst.se/lantbruk  
Fax: 044-25 25 00 eller per telefon: 044-25 20 00. Glöm inte att ange namn, adress, 
telefon och personnummer. Kostnaden är ca 450 SEK inkl. moms. 
 
Om man inte har tillstånd att använda bekämpningsmedel men har behov av att 
transportera kemikalier som värdeberäknad mängd måste du gå en s.k. 1.3 utbild-
ning. Kontakta Statens Räddningsverk på telefon: 054-13 56 05 eller deras hemsida: 
www.srv.se för att få information om vilka ADR-utbildare som finns i länet. Oftast har 
de lokala naturbruksgymnasium dessa utbildningar. 
 
Följande transporter är undantagna från krav på utbildning: 

• De som sker för egen räkning direkt från försäljningsstället med traktor eller 
motorredskap för jordbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsnäringens behov. 

• Transport av vissa preparat som Fenoxisyror och Glyfosatpreparat, då de inte 
omfattas av regelverket. 

• Transporter av begränsad mängd (en liten mängd farligt gods i små förpack-
ningar och i kombinationsemballage). 

 
 
Reglerna för transport av farligt gods omfattar inte:  

• Maskiner eller utrustning som i sin konstruktion innehåller farligt gods. 
• Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, 

dock ej: intern och extern distribution 
• Privatpersoner för personligt bruk, hushåll eller sport och fritid. 

 
I dagsläget är det svårt att tolka regelverket för intern och extern distribution och vilka 
preparat som får transporteras som begränsad mängd. Därför råder vi alla som 
transporterar kemikalier att gå aktuell utbildning.  
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Instruktioner 
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Exempel på utformning av anslag vid bekämpning 
 
 

 
1 juni 2007 

 

Kemisk bekämpning på Ared golf-
bana 

 
 

Den 15 juni planeras att utföra en kemisk be-
kämpning på banans fairwayytor  

(se bifogad karta) 
 

 
Sprutningen sker med en buren 12 meters jord-

brukspruta (bom) med preparatet  
Starane 180 (aktiv substans: Fluroxypyr) 

reg. nr 3838. 
 

 
Avsikten med behandlingen är att minska 
mängden vitklöver på banans fairwayytor. 

 
 

För ytterligare information kontakta: 
 

Karl Svensson (Greenkeeper) 
Högbergets  GK 
Höggatan 113 

587 32 Bergstad 
Telefon: 076 – 123 12 34 
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Exempel på pärmregister för miljöpärm 
 

1. Informations- och blankettmaterial till miljöarbetet vid skötsel av golfbana  

(komplett material) 

2. Egna uppgifter om klubben och kontakter 

3. Hur hittar jag i miljölagstiftningen 

4. Förvaring och hantering av bekämpningsmedel 

5. Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan 

6. Spridning av bekämpningsmedel 

7. Lagring av diesel (cisterner) 

8. Farligt avfall 

9. Övrigt avfall 

10. Vattenverksamhet 

11. Natur – och kulturmiljö 

12. Åtgärdsplan kopplad till checklistan 

13. Anmälan till kommun om att utföra kemisk bekämpning (Exempel) 

14. Anmälan till kommun om att utföra kemisk bekämpning (Blankett 1) 

15. Sprutjournal vid kemisk bekämpning (Blankett 2) 

16. Avfallsjournal farligt avfall som produceras på banan (Blankett 3) 

17. Ansökan till länsstyrelsen om transport av farligt avfall (Blankett 4) 

18. Jordbruksverkets Hjälpreda för bestämning av skyddsavstånd vid kemisk 

bekämpning (ex.) 

19. Behörighets bevis (kemisk bekämpning) 

20. ADR– tillstånd och information (Transport farligt Gods) 

21. Kontrollbevis (besiktningsprotokoll) för bränslecisterner  

22. Funktionstestprotokoll för sprutan 

23. Övriga utbildningsbevis t ex ”heta arbeten” mm 

24. Årlig miljörapport  

25. Anslag vid kemisk bekämpning (Exempel) 

26. Biobädd (Principskiss) 
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Biobädd 
 
Ett alternativ vid fyllning av spruta 
Rester av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag kan bero på spill av be-
kämpningsmedel i samband med fyllning av sprutan, en biobädd håller kvar kemika-
lier och bryter ner dem. Här får du veta hur biobädden fungerar, är uppbyggd och hur 
den byggs.  

 
 

Säker påfyllning av sprutan 
En gårdsplan av grus släpper lätt igenom vatten och bryter inte ner bekämpningsme-
del. Lämpliga platser för påfyllning är en bevuxen yta, en biobädd eller en betongplat-
ta som är kopplad till en urinbrunn, flytgödselbehållare eller annan tank för uppsam-
ling av spill. 

 
 

Hur fungerar en biobädd? 
Biobädden är en blandning av matjord, torvmull och halm. Den håller kvar och bryter 
ner kemikaliespill med hjälp av mikroorganismer. 
OBS! Preparatrester och sköljvatten från tanken ska inte tömmas i biobädden. 
 
 
Biobädden ska:  

• binda kemikalier lagom hårt 
• tillföra mikroorganismer som bryter ner kemikalierna 
• tillföra lämpligt näringssubstrat för mikroorganismerna 
• reglera fuktigheten inom vissa gränser 

 
 
Följande proportioner (volymprocent) har gett bra resultat: 
50 % halm 
Ger näring till mikroorganismerna. När halmen bryts ner bildas enzymer som är 
gynnsamma vid nerbrytning av kemikalierester. 
 
25 % matjord  
Förser bädden med mikroorganismer. Den bör vara humusrik. Låg lerhalt gör att ke-
mikalierna binds alltför hårt, vilket förhindrar en snabb nerbrytning. 
 
25 % torvmull – har två funktioner 
1) Den suger upp vatten bra och hjälper till att hålla en jämn fuktighet. 
2) Kemikalierna binds lagom hårt i torven. 
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Anläggning av biobädd 
principskiss 

 
Placering 
Biobädden bör placeras i anslutning till kemikalieförrådet samt till vattenreservoar 
eller annan påfyllningsanordning. 
 
Gropen 
Gropen ska placeras högt så att stora mängder ytvatten eller regnvatten från tak inte 
rinner ner i biobädden. Gräv en cirka 60 cm djup grop, väl tilltagen i längd och bredd 
så att hela sprutan, inklusive infälld ramp, slangar och pumpar med god marginal får 
plats. 
 

 
 

Grop 60 cm djup med cirka 10 cm tät lera i botten. 
Gjut plintar. 

Körrampen 
För att inte biobädden ska packas av traktorns och sprutans hjul, behövs det en sär-
skild ramp att köra på. Rampen kan byggas av exempelvis järn eller betong på föl-
jande sätt: 
 

1) Placera 10 stycken betongplintar enligt skiss. Justera och fixera med grus, 
singel eller liknande. 

2) Placera tre stycken balkar över plintarna enligt skiss. 
3) Svetsa på fyra stycken längsgående balkar, IPE-balk, järnvägsräls eller lik-

nande enligt bild nästa sida. Placera dem så att det stämmer med aktuella 
spårvidder. Dimensionera balkarna så att de tål de aktuella punktlasterna.  

4) Passa slutligen in körramper av sträckmetall eller liknande material. Lyft sedan 
bort rampen för att underlätta fyllning av gropen. 

 

 
 

Bärande ram kan se olika ut beroende på: 
- tillgängligt material 
- sprutans storlek 
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Fyllningen 
Täta gropens botten med ett lager av 10 cm lera. Man kan också lägga ett tätskikt av 
butylgummiduk eller liknande material. Detta placeras med fördel under plintarna. 
 
Gör sedan en blandning av 50 % hackad halm, 25 % torv och 25 % matjord (volym-
procent). Fyll gropen till kanten med blandningen, så gräs och lägg sedan rampen på 
plats. 
 

 
 

Fyll med hackad halm, torvmull och matjord, slutligen sår du gräset. 
 

Vattenreservoar 
Komplettera gärna biobädden med en vattenreservoar. Placera den högt och utrusta 
den med en flottör så får du en snabb påfyllning av sprutan. 
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Skånes kommuner 
   
www.miljosamverkanskane.se  Dokumentnamn:
 Proj.beskrivning_Tillsyn_av_golfbanor_ver3[3] 
 
 

 
 
1. Problembeskrivning 

Det är oklart om användningen av bekämpningsmedel (ogräs, snömögel) på golfbanor sker 
på bästa sätt avseende tidpunkt för spridning och val av bekämpningsmedel. Golfbanor har 
inverkan på många miljömål också varför tillsynen inte bara bör omfatta 
bekämpningsmedel. Användningen av naturgrus på golfbanor är betydande. I Hässleholm 
har man undersökt vad naturgruset som tas från de 13 täkter som finns i kommunen används 
till. Betongindustrin stod för majoriteten 70 %, men golfbanor kom på andra plats med 14 
%, eller 37 400 ton per år, mer än dubbelt så mycket som anläggningsarbeten som var den 
tredje största användningen på 6 %. Slamfrågan har nämnts som ett annat problem, men 
detta tillbakavisas från branschen eftersom reningsverksslam inte uppges tas emot i någon 
större omfattning på golfbanor. Bakgrunden till frågan är kvittblivningsproblem på 
reningsverken vilket kan leda tillbetydligt större givor än vad som är lämpligt från 
miljösynpunkt, likaså att slam används som fyllnadsmaterial. 
 

 Miljökvalitetsmål som berörs av projektet; 
 Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö m fl 
 Delmål för Skåne; 

Giftfri miljö: delmål 5 om kemiska bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter i 
sjöar och vattendrag samt i grundvatten 

 Ingen övergödning: delmål 1 och 2 om utsläpp av fosfor och kväve till vatten  
 Grundvatten av god kvalitet: delmål 2 om grundvattennivåer 
 God bebyggd miljö, delmål 4 om minskat uttag av naturgrus   

 
Tillsynen på Skånes ca 70 golfbanor är av varierande omfattning och inriktning. Det är 
angeläget att nå enighet om en gemensam bedömningsnivå. För att underlätta detta bör 
därför ett gemensamt tillsynsunderlag utarbetas. Härvid bör de viktigaste miljöaspekterna 
som berör golfbanor beaktas. Exempel på sådana frågeställningar anges nedan under 
avsnittet projektmål. 

  
2. Projektmål 

Projektet syftar till att ta fram en gemensam bedömning för Skånes golfbanor med mål att 
bekämpningsmedelsanvändningen på golfbanor ska minska. Ett tillsynsunderlag med 
checklista utarbetas.  
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Samverkan sker med det interna miljöarbete som bedrivs inom Svenska golfförbundet. Inom 
projektets ram redovisas även lagstiftning som berör tillsynsområdet, allmänt om 
bekämpningsmedel och spridning, vilken myndighet gör vad mm. 
 
Avgränsningen på tillsynen på golfbanor bör vara bred, med tillsyn i princip inom hela 
miljöbalkens område. Detta bör avspeglas i det tillsynsunderlag med checklista som 
utarbetas inom projektet. Det är också lämpligt att ha en överensstämmelse mellan 
klubbarnas egenkontroll enligt SGF´s material i ”Miljöpärm för golfbaneskötsel” och 
tillsynsunderlaget som skall tas fram inom ramen för detta projekt. 
  
Projektet bör särskilt ta upp: 

• Användning (förvaring och hantering/spridning) av bekämpningsmedel  
• Redovisa alternativa metoder 
• Inventera Skåne på vilka mängder som används samt risken för läckage av 

bekämpningsmedel (redovisning från Svenska golfförbundet). Inventeringen av 
bekämpningsmedelsanvändningen bör ha ett långsiktigt perspektiv över några år. 

 
Svampbekämpning mot snömögel och vintersvamp bör särskilt beaktas, likaså pH-värdets 
inverkan på dosering av bekämpningsmedel, men även skyddsavstånd till vatten och 
markens genomsläpplighet.  
 
Rutiner vid påfyllning och rengöring av spruta och främst banpersonalens kunskap om detta 
är ett viktigt moment.  
 
Provtagning vid svampangrepp är angeläget för att fastställa art och därmed kunna välja rätt 
preparat och dosering. Provtagningen bör ske på representativa platser på respektive bana 
för artbestämning någon gång per säsong (screening). I praktiken förekommer vanligtvis 3-4 
olika arter mest frekvent. Analyser bör journalföras liksom vilka sjukdomsangrepp som 
förekommer. Detta bör ingå i egenkontrollen och kontrolleras vid tillsyn, varför det även bör 
ingå i tillsynsunderlaget som tas fram. 
 
Dessutom bör projektet titta på övriga miljöfrågor såsom: 

• naturvård och biologisk mångfald 
• natur- och kulturmiljö 
• gödsling och gödselgivor 
• lagring av oljor och kemikalier (cisterner) 
• avfallshantering och övrigt avfall 
• fordonstvätt 
• olämpliga anläggningsmaterial som slam med risk för läckage av näringsämnen 

(kväve och fosfor) och tungmetaller 
• bevattning och annan vattenverksamhet 
• användning av naturgrus 
• regler för golfbanor inom vattenskyddsområde 

 
Säkerhetsaspekter i anslutning till golfbanor bör kort tas upp mot bakgrund av en dom i 
Miljööverdomstolen som behandlar tillsyn över golfbaneverksamhet. Vägverkets säkerhets-
föreskrifter för golfsport i anslutning till allmänna vägar och allmänhetens passage över 
golfbanor bör nämnas.  
 
Hela anläggningen bör beaktas, alltså även verkstad och klubbhus. 

 
Spolplatta för tvätt av grönytesmaskiner kan lämpligen ha översilning av vatten på gräsyta 
med klipprester etc till kompost. Oljeavskiljare bedöms normalt ej nödvändig. Detta och 
liknande ställningstaganden tas upp i projektmaterialet och diskuteras på tillsynsseminariet. 
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Betr kemikalielagring bör tillsynsunderlaget ansluta till den policy som tagits fram inom 
länet. Säkerhetsaspekter i anslutning till golfbanor bör beaktas i tillsynsunderlaget. 
 
Projektmålen som framgår av nedanstående tabell följer ”SMART-modellen”. De är alltså 
Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.  

 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

Projektet skall leda till en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på 
främst bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning, användning av naturgrus och 
naturvård. Ambitionen är också att projektet skall medverka till en minskad och 
behovsanpassad bekämpningsmedelsanvändning på Skånes golfbanor. 
  
Positiva effekter av ett projekt uppnås först en tid efter att projektet är avslutat och 
överlämnat till målgrupper och intressenter. Projektmål och de långsiktiga effekterna samt 
när de kan uppnås beskrivs nedan. 
 
 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Utarbeta en gemensam bedömning för 

Skånes golfbanor med tillsynsunderlag 
och checklistor 

Senast 2008-10-31 

P2 Arrangera seminarie för kommunernas 
miljökontor med presentation av 
projektmaterial och planerad 
tillsynskampanj våren/hösten 2009 

Senast 2008-11-28 

P3 Med stöd av projektets framtagna 
tillsynsunderlag genomföra en 
tillsynskampanj på om möjligt 
samtliga Skånes golfbanor under 
våren/hösten 2009 

Senast 2009-10-30 

 
  

Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling 
till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Projektet skall leda till en 
enhetlig och likartad tillsyn av 
golfbanorna i Skåne med fokus 
på främst användning av 
bekämpningsmedel, gödsling, 
bevattning, 
naturgrusanvändning och 
naturvård. 

P1, P2 och 
P3 

Senast 2009-10-30 

L2 Minskad och behovsanpassad 
bekämpningsmedelsanvändning 
på Skånes golfbanor. 

P1, P2 och 
P3 

2009-10-30 

 
 
4. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen för projektet är tillsynspersonal på främst kommunernas miljökontor (motsv), 
men även på länsstyrelsen och andra som kommer i kontakt med miljöaspekter relaterade till 
Skånes golfbanor. Dessa kan använda den gemensamma bedömning med tillsynsunderlag 
och checklistor som avses tas fram inom projektet. Projektet skall leda till en enhetlig och 
likartad tillsyn av golfbanorna. Andra intressenter är främst Skånes golfklubbar och 
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klubbarnas banpersonal i synnerhet, men även golfspelare på banorna som på ett positivt sätt 
kan påverkas av projektet långsiktiga miljöeffekter. 
 

5. Projektorganisation 
Deltagare i arbetsgruppen: 
Kristina Turkál, Helsingborg stad 
Ewa Björnberg, Lunds kommun 
Susanna Johnmark, Malmö stad 
Andreas Frostensson, Vellinge kommun, ordförande i arbetsgruppen 
Helen Ahlström, Ängelholms kommun 
Per Modig, Länsstyrelsen i Skåne län 
Magnus Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Margareta Littorin, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund 
Peter Edman, Svenska Golfförbundet 
Göran Hansson, Svenska Golfförbundet 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
 

6. Tidplan 
Projektstart den 7 februari 2008. Projektmaterial med tillsynsunderlag och checklista tas 
fram under 2008 och kommunerna utför tillsyn våren/hösten 2009.  
 
Arbetsgruppsmöten under våren förläggs till några lämpliga golfbanor för att diskutera 
aktuella problemställningar och eftersträva samsyn om vad en enhetlig och likartad tillsyn 
av golfbanorna i Skåne skall fokusera på. 

 
Senhösten 2008 arrangeras ett seminarium där projektmaterialet och planerad 
tillsynskampanj våren/hösten 2009 presenteras. Vid seminariet förmedlas även annan 
relevant information inom området som kunskapspåfyllning inför tillsynskampanjen, varför 
seminariet bör förläggas till en lämplig golfbana. 
 
Delrapport innefattande projektmaterial med tillsynsunderlag och checklista lämnas till 
styrgruppen i oktober 2008. Slutrapport från kommunerna betr tillsynskampanjen lämnas i 
oktober 2009. Sammanställning och slutrapport lämnas till styrgruppen i december 2009. 
Slutdatum för projektet anges till den 30 december 2009.  

   
7. Resursramar 

a. Personalresurser 
Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. 

b. Övriga kostnader 
Deltagande i arbetsgruppen sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader 
för resor till arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i 
aktiviteten utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
deltagaravgiften med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i.  
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive delprojekt skall i förväg godkännas av 
projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisning lämnas innan delrapporter och slutrapport till 
projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
projektledningen snarast informeras om detta. 
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8. Samordning 
Samordning kan vara aktuell med några andra pågående delprojekt inom Miljösamverkan 
Skåne, exempelvis Vattenskyddsområden. Projektledningens representant i projektgruppen 
bevakar sådana ev samordningsbehov. 
Samordning skall även ske med det interna miljöarbete som bedrivs inom Svenska 
golfförbundet. 

 
9. Kommunikation 

 Intern kommunikation  
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och 
styrgrupp för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
skall tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t ex genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. 
Projektledningens representant i arbetsgruppen svarar för den löpande interna 
kommunikationen med projektledningsgrupp och styrgrupp. 
Delrapporter och slutrapport inom projektet skall lämnas till projektledningsgruppen 
och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material skall före publicering 
underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning och godkännande i 
de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer eller 
rekommendationer. 

• Extern kommunikation  
Arbetsmaterial som tas fram i projektet kan behöva stämmas av med intressenter och 
sakkunniga utanför arbetsgruppen. I sådana fall tillämpas remissförfarande enligt 
ovan. Extern kommunikation med andra intressenter sker via Svenska 
Golfförbundets representanter i arbetsgruppen. Annan extern kommunikation sker i 
förekommande fall genom projektledningens försorg. 

 
10. Plan för utvärdering av effektmål 

Projektmålen, en gemensam bedömning för Skånes golfbanor med tillsynsunderlag och 
checklistor samt tillsynskampanj på om möjligt samtliga Skånes golfbanor under 
våren/hösten 2009, utvärderas genom en enkät till målgruppen tillsynspersonal samt Skånes 
golfklubbar och klubbarnas banpersonal i samband med sammanställning av 
tillsynskampanjen och slutrapport (P1-P3). Utvärderingen görs av arbetsgruppen. 
 
De långsiktiga effekterna av projektet skall utvärderas genom att inventera vilka mängder av 
bekämpningsmedel som används före och efter projektets genomförande (L2).  
Yrkes- och miljömedicinska kliniken genomför samtidigt en studie avseende specifika 
bekämpningsmedel i urin hos golfbanepersonal och golfspelare. Förhållandena efter 
projektets genomförande undersöks och utvärderas med jämförande statistik över 
bekämpningsmedelsanvändning i december 2011. 
En enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne (L1), utvärderas genom en enkät till 
målgruppen tillsynspersonal samt Skånes golfklubbar och klubbarnas banpersonal i samband 
med sammanställning av tillsynskampanjen och slutrapport som redovisas i december 2009.  

 
11. Överlämnande och avslut 

Det samlade projektmaterialet med tillsynsunderlag och checklista samt resultatet av 
genomförd tillsynskampanj lämnas till styrgruppen i december 2009.  

 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp inom delprojektet Tillsyn av golfbanor 
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Projektet Tillsyn av golfbanor ska leda till en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i 

Skåne med fokus på främst bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård. 

Ambitionen är också att projektet skall medverka till en minskad och behovsanpassad 

bekämpningsmedelsanvändning på Skånes golfbanor. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på webbplatsen 

www.miljosamverkanskane.se. Där återfinns också denna rapport såväl som wordversioner av 

checklista mm för komplettering med egna kontaktuppgifter och logotyper.   

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet 

Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet.
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www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 040-25 20 00 vx 
Fax 040/044-25 22 55 
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 0435-71 99 00 vx 
Fax: 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner
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