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Uthållighet - Multifunktionalitet
- Miljöhänsyn - Resurshushållning

- Inventeringar - Biotopskydd



Klubben 
Samarbetar med
Kommunen
- Ledning

- Miljö o hälsa

- Näringslivssekreterare

Skolan
- Förskola

- Grund o gymnasieskola

- Högskola

Idrottsföreningar
- Orientering

- Ridning

- Tennis

Naturvårdsföreningar



Bårhultsmotet 
beslutas 2007

- Känslig miljö

- Betydande påverkan

- Fasta fornlämningar

- Kulturhistoriska värden

- Betydande våtmarkslokal

Groddjur:

Brungrodor, Vanlig groda och Åkergroda

Vanlig padda

Mindre och Större vattensalamander



Krav på åtgärder 
för miljöskydd
- En större och flera mindre 

faunapassager

- Begränsning av 
våtmarkspåverkan -
alsumpskog

- Omfattande 
dagvattenhantering

- Flyttning av Sommarfibble
bestånd

Kompensationsåtgärd

- Anläggning av 
ersättningslokal för groddjur 
och salamander



Inledande 
planering
- Klubben kontaktas av 

Trafikverkets 
miljösamordnare (våren 
2013)

- Omedelbart igångsättande 
av intern planering.

- Identifiera lämpligt 
markområde

- Spel- och 
anläggningskommitté, 
styrelse och banpersonal

- Trafikverket står för alla 
kostnader (sommar 2013)





Krav från Lsty
Vattenvårdsenheten

- Minst 370 kvm vattenspegel.

- Flacka artrika kanter

- Minst en djuphåla 1-2 m

- Stenrösen och död ved i 
anslutning

- Naturlig reglerbar till- och 
avrinning

- Skötsel av närliggande ytor -
minimal påverkan på 
vattenkvalitet.

- Stor försiktighet vid 
anläggning



Färdigställande 
2013/14

- Detaljutformning av 
området i samråd Klubb, 
Banarkitekt, Trafikverk o 
Länsstyrelse (aug-nov)

- Utsättning av området 
(nov)

- Grävning dam och diken 
(dec)

- Skötselrutiner (jan-
mars)

- Finplanering och 
färdigställande av kring-
ytor (mars-juni)

- Habitatflytt (maj-juni)



Oförutsedda 
händelser

- Topografin i 
anslutning till 
damm-området 
måste förändras

- Användning av 
schaktmassorna på 
plats - förbilligar

- Trafikverket står 
även för 
återställande av 
spelytorna



Resultat/Effekt

- Bibehållen/ökad 
biodiversitet för både 
fauna och flora

- Bättre kvalitet på 
spelytorna

- Spelstrategiskt bättre 
bana

- ”Gratisinvestering” för 
klubben

- Oförändrade 
skötselkostnader - Bra 
miljöeffekter

- Stärkt ställning i 
lokalsamhället - ökad 
samverkan
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”Kommuner, Länsstyrelse, Trafikverk med 
flera, måste inse att golfbanan är en oerhört 
värdefull tillgång att förlägga kompensations 
åtgärder till, då den sköts på ett miljöriktigt 
sätt och också kan vara värd för en mängd 
åtgärder man gör, för att kompensera för 

intrång i värdefulla naturmiljöer.”
Patrik Lindberg, Enviroplanning

Miljösamordnare Trafikverket



Triple Bottom Line

WIN - WIN - WIN


