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Bakgrund

• Golfbanor har varit bristfälligt utforskade 

vad gäller dess ekologiska värden och 

funktioner

• Utgör stora grönytor i en värld 

karaktäriserad av förlust av ekosystem

• (Globalt växande 

markanvändningsform)



Bakgrund

• Cirka 34,000 golfanläggningar i världen

(17 hål i genomsnitt) 

• Sverige 491

http://www.scottishgolfhistory.org (April 2015)

http://www.scottishgolfhistory.org


Markanvändning i stor-Stockholm

Colding, Lundberg & Folke (2006)



Lokalt förvaltade grönområden

• Villaträdgårdar

• Golfbanor

• Kolonilottsområden

Formellt förvaltade grönområden
• Skyddad natur

18%

8%

Colding, Lundberg & Folke 2006



Golfbanor i stor-Stockholm

•24 golfbanor

•1,4% av landytan 

•60% av dessa ligger i grönkilarna

•20% är belägna  i anslutning till naturreservat

Colding, Lundberg & Folke 2006



Golf median storlek = 57 ha

Reservat median storlek = 77 ha

(Medianstort naturreservat i Sverige = 20 ha)  



Arlandastad GK

Golfbanan som våtmarksresurs?



Våtmarks-förlust under 1900-talet

•Över 50% av jordens våtmarker

•Ca 90% i södra Sverige



Våtmarker

• 40% av jordens arter är direkt beroende 

av våtmarker för sin överlevnad

• Erbjuder viktiga ekosystemtjänster 

(buffrar mot översvämningar och torka, 

renar vatten)



”Betydelsen av golfbanor för 

våtmarkslevande organismer i stor-

Stockholm” 

Johan Colding, Jakob Lundberg, Stefan Lundberg, 

Erik Andersson (2009)



1. Undersöka faunan i golfbanedammar 

2. Undersöka hur stor andel av befintliga 

dammar i stor-Stockholm som utgörs av golf-

dammar

3. Arbeta fram skötselplaner för dammar på 

golfbanor

Studiens syfte



Upplägg

• 12 golfbane-dammar

• 12 dammar belägna i andra markslag





Lokal 22

Ågesta 



Lokal 19.

Ulriksdals

slottsdamm



Lokal 8.

Zetterbergs-

dammen,

Lidingö.



Lokal 24.

Kvarndammen,

Gömmarens NR,

Huddinge



Fokus på

• Amfibier 

• Andra vattenlevande ryggradslösa 

smådjur (bottenfauna)



14 olika groddjursarter finns i Sverige, 

men endast fem av dessa finns i 

Stockholmstrakten

•Vanlig groda

•Åkergroda

•Vanlig padda

•Mindre vattensalamander

•Större vattensalamander



Bottenfauna-prov



Resultat…



(Colding et al. 2009)

Amfibier



Större vattensalamander, Triturus cristatus:

• Förekommer främst i öppna kulturpräglade landskap men 

även i rena skogslandskap. 

• Landmiljön ska helst vara mogna skogsbestånd med lång 

kontinuitet och ha en komplex markstruktur som ger god 

tillgång till gömslen och platser för födosök. 

• Tidigt på våren lämnar djuren sin övervintringsplats på land 

för att söka sig till sin lekdamm. 



Alla grod- och kräldjur är fridlysta i 

Sverige med stöd av Miljöbalken. 

Fridlysning innebär oftast att en 

djurart är helt fredad – man får inte 

fånga, döda eller på annat sätt samla 

in eller skada exemplar av arten.

Man får inte heller störa eller skada 

deras ”boplatser”



Bottenfauna

• Totalt 143 arter/taxa av makroevertebrater

• 50 arter som mest  



(Colding et al. 2009)

Species of Odonata recorded in case study



Bottenfauna-resultat

• Ingen signifikant skillnad mellan golfdammar och 

icke-golf

• Förekomst av störningskänsliga smådjur var 

signifikant högre i golfbane-dammar

• 1 art (trollslända) röd-listad inom EU i 2 golfbane-

dammar



Ephemeridae, sanddagsländor

Mycket försurningskänsliga 

och tämligen föroreningskänsliga!



Trollsländor (Odonata)

Av 12 arter funna totalt, så fanns

9 i golfbanedammarna, representerande

27% av alla arter som finns i stor-Stockholm



Citronfläckad kärrtrollslända

Leucorrhinia pectoralis

Arten är skyddad i EU habitatdirektivet



Lokal 21

Ågesta GK

Hål 11



GIS-Resultat

• Totalt 167 dammar (25m2 – 2 ha)

• 26,3% utgörs av golfbane-dammar



Slutsatser

• Golfbanan värdefull naturvårdsresurs

• Det går att kombinera god naturvård 

med hög spelstandard och rekreation

• Design och effektiv skötsel av golfbanan 

kan höja naturvärdena ytterligare



Skötsel viktig!



Skogliga habitat viktiga



Naturreservat
Golfbana

Landskapskomplementära funktioner

Lokalisering av golfbanor

Colding et al. (2006)



Lokalisering av golfbanor

Colding & Folke 2009



Tack!

Tack!


