
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Multifunktionella landskap 
Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar 
 

Tid Tisdag 7 februari 2017 kl. 9.30–16.30 (registrering och kaffe från kl. 09.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 31 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Avbokning måste ske senast den 3 feb annars faktureras SEK 500 för våra kostnader.  

Frågor Innehåll: Anders Esselin, anders@mannature.se, tel 070-273 09 45 

Anmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se (preliminärt) 

 Detta seminarium arrangeras av Landskapsnoden, som landskapskommittén inom KSLA ansvarar 
för, och STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation), med finansiellt 
stöd av Svenska Golfförbundet. 

 

Golfanläggningar täcker stora landområden och utgör en viktig del i landskapet. Eftersom dessa 

anläggningar har golfen i fokus exkluderas ofta andra intressen i landskapet. Det innebär att det finns 

markanvändningskonflikter mellan golf och bland annat naturvård, jordbruksproduktion, andra typer av 

rörligt friluftsliv, bostadsbebyggande och andra exploateringsprojekt. 

 

Samtidigt kan golfanläggningar bidra till en mångfunktionell landskapsanvändning och därmed till en rad 

viktiga samhällstjänster vid sidan av golfen, som till exempel landsbygdsutveckling, natur- och 

kulturvård, biologisk mångfald samt ytor för det rörliga friluftslivet – inte minst i anslutning till tätorter.  

 

Vilken roll golfanläggningar spelar i ett landskapsperspektiv beror på var de placeras, hur de planeras och 

hur de sköts. För att golfanläggningar ska bidra till landskapets multifunktionalitet krävs ett väl utvecklat 

samarbete mellan de som driver golfanläggningarna och andra aktörer såsom kommuner, statliga 

myndigheter, föreningsliv, markägare, boende, och näringsliv. 

 

Syftet med seminariet är att visa på de möjligheter som multifunktionella golfbanor erbjuder; att diskutera 

de utmaningar, problem och konflikter som finns; och att identifiera verktyg för att öka golfanläggningars 

samhällsnytta. Seminariet vänder sig såväl till personer inom golfsektorn som till representanter för 

myndigheter, kommuner, universiteten, markägare och intresseorganisationer. 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Multifunktionella landskap 
Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar 
 
Tisdag 7 februari 2017 
 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, KSLA:s sekreterare och VD 

09.40 Praktikaliteter 

Anders Esselin, Man & Nature, dagens moderator 

09.45 Visionen om multifunktionella golfanläggningar 

Maria Strandberg, STERF 

10.05 Multifunktionella landskap med golfbanor  

Margareta Ihse, KSLA 

 MÖJLIGHETER 

10.25 Ekologiska golfreflektioner kring ett naturvänligt och uthålligt koncept  

Peder Agger, Roskilde universitet 

10.40 Att identifiera och utveckla mångfunktionella värden  

Anne-Mette Dahl Jensen, Köpenhamns universitet 

10.55 Golfbanans dammar och vatten – biologisk mångfald och grön infrastruktur  

för vattenlevande organismer 

Johan Colding, Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm 

11.10 Frågor och diskussion 

11.30 Reflektioner, tyckanden, tips 

12.00 Lunch 

 UTMANINGAR OCH KONFLIKTER 

13.00 Konflikter mellan golf, naturvård och det rörliga friluftslivet  

Henrik Smith, Lunds universitet 

13.15 Processen kring Bro Hof golfbana, Upplands Bro 

Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen  

13.30 Frågor och diskussion 

13.45 Reflektioner, tyckanden, tips 

 GODA EXEMPEL PÅ NORDISKA, MULTIFUNKTIONELLA AKTIVITETER 

14.05 Design and construction of golf courses for multifunctional activities 

 – examples from Iceland 

Edwin Roald, Sigló-projektet på norra Island 

14.20 Kombinera golf med andelsjordbruk och socialt entreprenörskap  

Håkan Rasmusson, Värpinge Golf, Lund 

14.3 Fra gjengroing og stagnasjon til åpent landskap og ny stedsutvikling 

Ole Jørgen Olsen, Nes Verks Golfpark i Arendal, Norge 

14.50 Upplev en arena för natur, kultur, sociala möten och golf 

Martin Nilsson, Köpenhamns GK, Danmark 

15.05 Samarbete med Trafikverket gynnar hotade groddjur 

Bruno Hedlund, Chalmers GK, Landvetter 

15.20 POSTERUTSTÄLLNING OCH MINGEL 

 
Med reservation för smärre programändringar. 


