Nominering av Österlens Golfklubb till SGA:s och SGF:s miljöpris
Vi vill härmed nominera Österlens golfklubb, som består av 18-hålsbanorna Lilla Vik och
Djupadal, till miljöpriset med hänvisning till nedanstående punkter som pekar på det
arbete och det engagemang som läggs ner för en bättre miljö och en ökad biologisk
mångfald
Miljön
Klubben
- är miljöcertifierad enligt Golf Environment Organisation och följer en skötselplan för
utvecklandet av golfbanans miljö och naturvärden
- använder endast biologiska bekämpningsmedel på greenerna
- Djupadals golfbana ligger delvis inom en kommunal vattentäkt och utför skötseln med
hänsyn till skydd av grundvattnet
- har betande får i ruff områdena på Lilla Vik för att öka naturvärdena
- har en miljökonsult som årligen inventerar växter och djur
- arbetar på framtagande av en miljöplan för sophantering, energi och klimatomställning
Personalen
Klubben
- arbetar med årliga utbildningar av banpersonalen för ökad kunskap om skydd av växter,
insekter och djur. Klubbens framgångar på miljöområdet bygger på personalens arbete
och deras egna initiativ som byggandet av insektshotell, uppsättande av fågelholkar etc
Myndigheter
Klubben
- har haft kontakt med kommunen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och forskningen om
skötseln av banan
- har fått Simrishamns kommuns miljöpris med följande motivering ”för sitt mångåriga
engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö den
är belägen i på ett sätt som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan. Detta
engagemang genomsyrar hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå
långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer för golfklubbar kräver”
Medlemsarbete
Klubben
- har en miljökommitte som består av enbart medlemmar och som genomfört arbetet med
GEO certifieringen
Miljökommitten
- har startat ett projekt med skolor i Simrishamn där eleverna tillverkat fågelholkar för
golfbanorna och i gengäld fått en idrottsdag med gratis instruktion i golfspel
- ordnat medlemskvällar med vin, mat och information om fåglar och växter på golfbanan

- arrangerat en årlig golftävling med frågor om naturen med anknytning till varje hål.
- har fått medlemmarna att sponsra ett fårstängsel på Lilla Vik
Energiomställning
Klubben
- ersätter successivt alla maskiner och fordon med eldrivna alternativ
- arbetar med framtagande av underlag för uppsättande av solceller på byggnaderna
- tar till vara regnvattnet genom en ränna från maskinbyggnadens tak till en damm för
bevattning

Framtida planer på
…..Vandringsled i anslutning till golfbanan på Djupadal som skulle ge chans till friluftsliv
och vackra promenader med utgångspunkt från klubbhuset med restaurang och kafè
…...Planteringar för fler buskar och träd och därigenom skapa rum, dvs vindskyddade
platser för att förse insekter och djur med bättre livsförutsättningar i det öppna landskapet
…...Ytterligare bekämpning av invasiva arter som hotar rödlistade växter och insekter på
Djupadal där banan ligger på sandmarker som är en naturtyp som är unik för Sverige och
som har insekter och växter som är hotade.
……Fårhagar på Djupadal på mark som nu ligger outnyttjad och som skulle höja
naturvärdena och förhöja trivseln för medlemmarna

