SNF Skånes krav på
lokalisering och skötsel av golfbanor i Skåne
Bakgrund
I Skåne finns redan ett stort antal golfbanor. Landskapets milda klimat gör att golf kan spelas
här nästan året runt. På senare år har ytterligare ett stort antal banor projekterats och börjat
byggas och ännu fler planeras. Drivkraften är ökad efterfrågan i takt med ökad fritid och på
sistone också sökandet efter alternativ markanvändning och inkomst inom jordbruket.
Den första generationen golfbanor byggdes utmed Skånes stränder, oftast på natursköna
områden. Detta ledde tidigt till konflikter mellan golfspelare och andra personer som har
intresse av att vistas i naturen. Erfarenheterna har tydligt visat att golfbanor svårligen kan
kombineras med andra intressen. Allemansrätten fungerar inte på en golfbana även om
golfklubbarna kan ha den ambitionen.

Var kan nya golfbanor placeras?
Den allemansrättsligt tillgängliga marken i Skåne är mycket liten, det gäller inte minst utmed
kusten. Därför anser vi att nyanläggning av golfbanor endast skall tillåtas på mark som idag
i huvudsak inte är tillgänglig för allmänheten. Golfbanor skall inte byggas på stränder vid kust
eller insjöar, i ängar, hagar eller på andra betesmarker, ej heller i skog.
För att underlätta utnyttjandet och minska bilåkandet för nöjesbruk bör golfbanor
placeras nära tätorter.
Vi förordar att nya golfbanor placeras på mark som idag används för spannmålsproduktion. Eftersom en golfbana sköts ungefär som ett intensivt jordbruk, bibehålles
jordbruksmarkens förmåga att producera livsmedel. Om framtiden visar att den goda
skånska jorden åter blir lönsam för detta ändamål har en golfbana under mellantiden inte
åstadkommit irreparabla skador till skillnad från exempelvis odling av skog, inklusive
energiskog, som förstör markstruktur och dräneringssystem.

Hur skall nya golfbanor anläggas?
Innan golfbana börjar byggas skall området dokumenteras genom fotografering. Flora och fauna skall kartläggas nogrannt före påbörjat bygge
och därefter årligen. Om det sker förändringar till följd av
verksamheten inom golfbaneområdet skall åtgärder vidtagas
omgående. Det kan innebära att spridning av gödning skall
upphöra eller att förändringar i
vattenregimen skall återställas.
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Vid anläggandet av golfbana skall eventuella restbiotoper tillvaratas. Det kan gälla enstaka
träd och buskar, småvatten, stora stenar och ansamlingar av småsten. Dränering av marken
skall inte tillåtas.
Nyplanteringar och nyanläggningar av vatten inom golfbana skall utformas så att de blir
ett positivt inslag för naturvården, exempelvis kan stråk av höga örter, träd och buskar
placeras så att de bildar ledlinjer som fältviltet kan använda sig av när de förflyttar sig inom
området. Plantor och frön skall vara av skånskt ursprung (proveniens) och vatten utformas
så att åtminstone en sida är långgrund för att underlätta för fåglar, däggdjur och groddjur att
utnyttja det.
Golfbana kan med fördel omges av en 100 m bred skyddszon med träd och buskar till
fromma både för golfspelare och kringboende. Om träd finns inom golfbanan kan de
användas för uppsättning av holkar åt ugglor, småfåglar och fladdermöss. Dessa bidrar till
en biologisk bekämpning av mullvad, smågnagare och insekter, som kan vara till olägenhet
för golfbanans utseende och kondition.

Hur skall golfbanor skötas?
Vi anser att bekämpningsmedel varken skall användas inom golfbanor eller för andra
hobbyverksamheter. Det kan undvikas genom att motståndskraftiga grässorter av rätt
proveniens väljes.
Vatten som används för bevattningsändamål bör recirkuleras.
Användningen och hanteringen av växtnäringsmedel skall följa samma regler som för
jordbruket och skall enbart tillåtas på greens. För att underlätta kontroll skall en gödslingsplan upprättas och journal föras över hur medlen används.
De hydrogeologiska förhållandena inom golfbaneområdet bör undersökas av sakkunnig.
Det gäller särskilt risken för förorening av grundvatten och näraliggande ytvatten. Ett
kontrollprogram bör upprättas och tillsynen utövas av annan än golfklubben.
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