
	   	   	   	   	  

	   1	  

	  
	  
Biologisk	  mångfald	  på	  Österlens	  Golfklubb	  
-‐	  inventering	  av	  flora	  och	  fauna	  och	  förslag	  på	  åtgärder	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Olle	  Kvarnbäck	  	  	  	  	  

	   	  
2013-‐10-‐22	  

	  



	   	   	  

	   2	  

	  
	  
	  
Innehållsförteckning	  
	  

1.	  Sammanfattning	  ............................................................................................................	  3	  
2.	  Inledning	  ..........................................................................................................................	  4	  
Uppdraget	  .......................................................................................................................................	  4	  

3.	  Biologisk	  mångfald	  på	  golfbanor	  –	  en	  introduktion	  .........................................	  4	  
Vad	  menas	  med	  biologisk	  mångfald?	  .........................................................................................	  4	  
Golfbanor	  och	  biologisk	  mångfald	  –går	  det	  ihop?	  ...................................................................	  4	  
Golfbanans	  olika	  biotoper	  ............................................................................................................	  5	  

4.	  Inventering	  av	  golfbanorna	  2013	  ............................................................................	  8	  
Metodik	  ...........................................................................................................................................	  8	  

5.	  Djupadal	  –	  flora	  och	  fauna	  .........................................................................................	  9	  
Bakgrund	  och	  allmän	  beskrivning	  ..............................................................................................	  9	  
Växter	  och	  vegetationstyper	  ........................................................................................................	  9	  
Grod-‐	  och	  kräldjur	  .......................................................................................................................	  10	  
Insekter	  .........................................................................................................................................	  11	  
Fåglar	  ............................................................................................................................................	  12	  
Övriga	  djur	  ....................................................................................................................................	  12	  

6.	  Åtgärds-‐	  och	  skötselförslag	  för	  Djupadal	  ..........................................................	  13	  

7.	  Lilla	  Vik	  –	  flora	  och	  fauna	  ........................................................................................	  19	  
Bakgrund	  och	  allmän	  beskrivning	  ............................................................................................	  19	  
Växter	  och	  vegetationstyper	  ......................................................................................................	  19	  
Insekter	  .........................................................................................................................................	  20	  
Fåglar	  ............................................................................................................................................	  21	  
Grod-‐	  och	  kräldjur	  .......................................................................................................................	  21	  
Övriga	  djur	  ....................................................................................................................................	  21	  

8.	  Åtgärds-‐	  och	  skötselförslag	  för	  Lilla	  Vik	  ............................................................	  22	  
9.	  Slutsatser	  och	  förslag	  till	  uppföljning	  .................................................................	  25	  

10.	  Tack	  ..............................................................................................................................	  27	  
11.	  Referenser	  .................................................................................................................	  27	  

12.	  Bilagor	  .........................................................................................................................	  27	  
	  
	   	  



	   	   	   	   	  

	   3	  

1.	  Sammanfattning	  
	  
Under	  2013	  har	  en	  bred	  inventering	  av	  biologisk	  mångfald	  genomförts	  på	  
golfbanorna	  Djupadal	  och	  Lilla	  Vik.	  	  Inventeringen	  har	  utförts	  av	  Olle	  Kvarnbäck,	  
naturvårdskonsult	  i	  det	  egna	  företaget	  Naturvisaren	  på	  uppdrag	  av	  Österlens	  
golfklubb.	  Inventeringen	  fokuserade	  på	  kärlväxter	  och	  fåglar	  samt	  att	  kartlägga	  
de	  mest	  värdefulla	  biotoperna,	  	  s	  k	  hotspots,	  för	  biologisk	  mångfald.	  För	  hjälp	  
med	  bestämning	  av	  insekter	  har	  entomolog	  Mikael	  Sörensson	  anlitats.	  
	  
Inventeringen	  visar	  att	  båda	  banorna	  har	  höga	  naturvärden,	  men	  de	  är	  rätt	  olika	  
till	  sin	  karaktär.	  På	  Djupadal	  finns	  bl	  a	  ett	  välbevarat	  stycke	  hedlandskap	  med	  
flera	  rödlistade	  arter,	  bl	  a	  en	  tät	  population	  av	  sånglärka	  samt	  de	  rödlistade	  
insekterna	  mindre	  blåvinge,	  mindre	  fibblebi	  	  och	  smaragdfallbagge.	  Ruffen	  har	  
över	  stora	  delar	  av	  banan	  en	  rik	  förekomst	  av	  blommande	  örter	  som	  erbjuder	  
insekterna	  en	  stor	  pollenresurs.	  Dammarna	  på	  Djupadal	  visade	  sig	  hysa	  flera	  
skyddsvärda	  groddjur	  som	  klockgroda,	  lövgroda	  och	  större	  vattensalamander	  
och	  våtmarksfåglarna	  smådopping	  (häckande)	  och	  gråhakedopping.	  
	  
På	  Lilla	  Vik	  finns	  det	  största	  naturvärdena	  i	  nuläget	  på	  de	  äldre	  delarna	  av	  banan	  
som	  ligger	  närmast	  havet.	  	  På	  gränsen	  mot	  Orelund	  finns	  en	  väl	  utvecklad	  ek-‐
hassellund	  som	  är	  klassad	  som	  nyckelbiotop.	  Lunden	  visade	  sig	  hysa	  ett	  rikt	  
fågelliv	  och	  mycket	  fina	  miljöer	  för	  en	  rad	  olika	  insektsgrupper,	  bl	  a	  vedlevande	  
skalbaggar	  och	  tvåvingar.	  Där	  fanns	  också	  en	  väl	  utvecklad	  lundflora,	  med	  bl	  a	  
den	  lite	  sällsynta	  växten	  tandrot.	  	  Längs	  strandvallen	  observerades	  bl	  a	  
sjungande	  rosenfink	  och	  på	  hål	  14	  och	  16	  finns	  två	  områden	  med	  välbevarad	  
sandhedsflora,	  bl	  a	  förekomst	  av	  hedblomster,	  backsippa	  och	  gullusern.	  
	  
På	  båda	  banorna	  finns	  stora	  möjligheter	  till	  att	  utveckla	  den	  biologiska	  
mångfalden	  och	  därigenom	  också	  golfupplevelsen.	  Skötseln	  är	  av	  avgörande	  
betydelse	  och	  i	  rapporten	  ges	  förslag	  på	  vad	  som	  kan	  göras	  och	  några	  lämpliga	  
platser	  för	  dessa	  åtgärder	  pekas	  ut.	  	  I	  det	  avslutande	  avsnittet	  berörs	  hur	  det	  
resultat	  och	  kunskaper	  som	  redovisas	  i	  denna	  rapport	  kan	  följas	  upp	  av	  
golfklubben	  för	  att	  stärka	  sitt	  arbete	  med	  biologisk	  mångfald	  och	  att	  skapa	  en	  
multifunktionell	  golfbana.	  	  
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2.	  Inledning	  

Uppdraget	  
I	  december	  2012	  fick	  naturvårdskonsult	  Olle	  Kvarnbäck	  och	  hans	  firma	  
NaturVisaren	  	  i	  uppdrag	  av	  Österlens	  golfklubb	  att	  genomföra	  inventering	  av	  
flora	  och	  fauna	  på	  golfbanorna	  Djupadal	  och	  Lilla	  Vik.	  Syftet	  med	  inventeringen	  
var	  att	  kartlägga	  vilka	  naturvärden	  som	  finns	  på	  golfbanorna,	  inklusive	  
omgivande	  mark	  som	  tillhör	  klubben,	  samt	  att	  skapa	  underlag	  för	  certifiering	  
enligt	  GEO	  (Golf	  Environment	  Organization).	  I	  uppdraget	  ingick	  även	  att	  lämna	  
förslag	  på	  skötselåtgärder	  för	  att	  främja	  den	  biologiska	  mångfalden.	  	  
	  
Enligt	  önskemål	  från	  klubben	  (och	  GEO-‐representant)	  har	  fokus	  i	  art-‐
inventeringen	  främst	  lagts	  på	  kärlväxter	  och	  fåglar,	  men	  detta	  har	  kompletterats	  
med	  iakttagelser	  av	  andra	  artgrupper	  ,	  främst	  insekter	  och	  grod-‐	  och	  kräldjur.	  	  
	  
Utöver	  inventeringen	  har	  Olle	  även	  medverkat	  i	  miljökommitténs	  möten	  och	  haft	  
kontakt	  med	  klubbledning,	  greenkeeper	  och	  medlemmar.	  	  Han	  har	  också	  spelat	  
båda	  banorna	  ett	  antal	  gånger	  för	  att	  se	  banorna	  ur	  golfspelarens	  perspektiv	  och	  
kunna	  få	  en	  bild	  av	  var	  olika	  skötselåtgärder	  skulle	  kunna	  passa	  in.	  …..	  

3.	  Biologisk	  mångfald	  på	  golfbanor	  –	  en	  introduktion	  	  

Vad	  menas	  med	  biologisk	  mångfald?	  
Biologisk	  mångfald	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  all	  variation	  i	  naturen,	  från	  genetisk	  
variation	  i	  en	  enda	  cell	  till	  variationen	  mellan	  olika	  arter	  och	  mellan	  hela	  
ekosystem.	  Begreppet	  har	  använts	  flitigt	  i	  samhällsdebatten	  sedan	  början	  av	  
1990-‐talet	  men	  egentligen	  har	  biologisk	  mångfald	  varit	  en	  förutsättning	  för	  
mänskligt	  liv	  i	  alla	  tider.	  Bördiga	  jordar,	  rent	  vatten,	  växtförädling,	  mediciner	  och	  
ett	  klimat	  som	  går	  att	  leva	  i,	  är	  några	  exempel	  på	  ekologiska	  ”tjänster”	  som	  vi	  har	  
den	  biologiska	  mångfalden	  att	  tacka	  för.	  	  
	  
Biologisk	  mångfald	  mäts	  oftast	  som	  antalet	  olika	  arter	  och	  livsmiljöer	  -‐	  biotoper	  -‐	  
när	  det	  handlar	  om	  markområden	  som	  t	  ex	  golfbanor.	  Även	  antalet	  individer	  av	  
olika	  arter	  har	  stor	  betydelse	  när	  man	  mäter	  och	  värderar	  ett	  områdes	  
biologiska	  mångfald.	  	  

Golfbanor	  och	  biologisk	  mångfald	  –går	  det	  ihop?	  
I	  motsats	  till	  vad	  många	  människor	  tror	  har	  de	  flesta	  golfbanor	  goda	  
förutsättningar	  för	  biologisk	  mångfald.	  Golfbanor	  anläggs	  ofta	  i	  landskap	  med	  
varierande	  topografi	  och	  med	  stort	  inslag	  av	  olika	  biotoper	  eller	  
landskapselement	  som	  t	  ex	  gamla	  träd,	  stenmurar,	  våtmarker,	  skogsbryn	  m.m.	  
Variationsrikedomen	  i	  landskapet	  bidrar	  starkt	  till	  mångfalden	  av	  växter	  och	  
djur	  och	  den	  gör	  också	  golfupplevelsen	  större.	  En	  stor	  undersökning	  från	  STERF	  
(2012)	  visade	  att	  nordiska	  golfspelare	  värderar	  naturupplevelsen	  högt,	  som	  en	  
av	  de	  allra	  viktigaste	  delarna	  i	  golfupplevelsen.	  	  
	  
Utöver	  variationsrikedomen	  i	  landskapet	  finns	  det	  även	  andra	  faktorer	  som	  gör	  
golf	  och	  biologisk	  mångfald	  väl	  förenliga.	  En	  viktig	  faktor	  är	  att	  mark	  utanför	  det	  
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kortklippta	  spelfältet	  -‐	  alltså	  ruff,	  dammar,	  skogsbryn	  etc.-‐	  kan	  skötas	  extensivt,	  
utan	  tillförsel	  av	  gödsel	  eller	  bekämpningsmedel.	  	  Till	  skillnad	  från	  åkermark	  och	  
produktionsskog	  behöver	  golfbanan	  inte	  skötas	  för	  att	  maximera	  skörden	  av	  
gröda	  eller	  timmer.	  På	  golfbanan	  ”skördas”	  istället	  upplevelser	  -‐	  av	  spelet,	  
naturen	  och	  sällskapet	  -‐	  vilka	  i	  de	  flesta	  avseenden	  gynnas	  av	  en	  hög	  biologisk	  
mångfald.	  	  	  
	  
Golfspelarna	  bidrar	  faktiskt	  också	  själva	  aktivt	  till	  den	  biologiska	  mångfalden	  
genom	  att	  med	  tramp	  och	  golfslag	  skapa	  jordblottor.	  I	  dessa	  kan	  frön	  gro	  vilket	  
underlättar	  spridningen	  av	  växter.	  Jordblottorna	  gynnar	  också	  många	  mer	  eller	  
mindre	  sällsynta	  insekter	  och	  andra	  småkryp	  	  som	  bygger	  bo	  nere	  i	  marken.	  
Detta	  är	  särskilt	  värdefullt	  i	  sandmarker,	  vilket	  är	  den	  dominerande	  marktypen	  
på	  Österlens	  golfklubb.	  Golfspelarna	  kan	  förstås	  även	  störa	  t	  ex	  häckande	  fåglar	  
ute	  i	  ruffen,	  men	  med	  uppmärksamhet	  och	  lite	  hänsyn	  kan	  de	  negativa	  effekterna	  
minimeras.	  

	  
Även	  om	  förutsättningarna	  är	  goda	  för	  biologisk	  mångfald	  på	  golfbanan	  är	  det	  
snabbt	  gjort	  att	  förstöra	  dem.	  Allt	  hänger	  på	  skötseln.	  Om	  t	  ex	  all	  ruff	  klipps	  ner	  
flera	  gånger	  under	  säsongen,	  stora	  ytor	  behandlas	  med	  bekämpningsmedel,	  
”hinder”	  som	  stenmurar,	  träd,	  buskar	  och	  dammar	  tas	  bort	  och	  naturliga	  
markvägar	  beläggs	  med	  asfalt	  eller	  oljegrus	  så	  försvinner	  snabbt	  den	  biologiska	  
mångfalden.	  	  	  
	  
Med	  en	  genomtänkt	  skötsel	  kan	  golfbanor	  aktivt	  bidra	  till	  att	  uppfylla	  samhällets	  
miljömål	  om	  en	  bevarad	  och	  utvecklad	  biologisk	  mångfald.	  Samtidigt	  skapas	  en	  
attraktiv	  golfbana	  som	  ger	  en	  stor	  upplevelse,	  oavsett	  om	  spelaren	  är	  nöjd	  med	  
det	  resultat	  som	  står	  på	  score-‐kortet	  eller	  ej.	  	  

Golfbanans	  olika	  biotoper	  
Här	  följer	  en	  allmän	  beskrivning	  av	  olika	  biotoper	  som	  förekommer	  på	  Djupadal	  
och	  Lilla	  Vik	  och	  också	  på	  de	  flesta	  andra	  golfbanor.	  Eftersom	  skötseln	  är	  så	  
betydelsefull	  för	  biotopernas	  värde	  ges	  också	  en	  del	  övergripande	  
skötselrekommendationer.	  
	  
Kortklippta	  gräsytor	  	  
Tees,	  fairways,	  semi-‐ruff	  (first	  cut)	  och	  greener	  har	  generellt	  sett	  en	  låg	  biologisk	  
mångfald,	  åtminstone	  ovan	  jord.	  Här	  ligger	  fokus	  i	  skötseln	  på	  att	  skapa	  jämna,	  
kortklippta	  gräsytor	  för	  att	  göra	  golfspelet	  så	  rättvist	  som	  möjligt,	  så	  att	  bra	  
golfslag	  belönas	  med	  bra	  lägen.	  Det	  innebär	  att	  variationen	  i	  vegetationen	  är	  
liten,	  det	  finns	  få	  blommande	  växter	  och	  den	  upprepade	  klippningen	  tar	  bort	  
möjligheter	  för	  de	  flesta	  djur	  att	  bo	  eller	  söka	  skydd	  i	  vegetationen.	  	  
	  
Dessa	  kortklippta	  gräsytor	  är	  dock	  inte	  betydelselösa	  för	  den	  biologiska	  
mångfalden.	  Under	  markytan	  kan	  det	  myllra	  av	  liv,	  i	  form	  av	  maskar,	  
hoppstjärtar,	  spindeldjur,	  svampar,	  bakterier	  m.m.	  Dessa	  djur	  hjälper	  
tillsammans	  till	  att	  bygga	  upp	  markens	  bördighet	  och	  att	  hålla	  efter	  skadedjur	  
och	  svampangrepp,	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  få	  den	  täta	  och	  jämna	  
grässvål	  som	  greenkeepers	  eftersträvar.	  Markdjuren	  är	  också	  en	  viktig	  
födoresurs	  för	  fåglar	  som	  ärlor,	  piplärkor,	  trastar,	  skvättor	  och	  starar	  som	  gärna	  
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födosöker	  på	  kortklippta	  ytor.	  Ett	  tydligt	  exempel	  på	  detta	  är	  Falsterbo	  Golfklubb	  
där	  det	  ofta	  är	  flockar	  av	  födosökande	  småfåglar	  på	  fairway	  under	  flyttningstid.	  
	  
För	  att	  gynna	  marklivet	  på	  det	  kortklippta	  spelfältet	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  en	  
allsidig	  gödsling	  och	  att	  gödsla	  med	  måtta.	  Gräsklippet	  bör,	  om	  möjligt,	  lämnas	  
kvar	  på	  marken	  då	  det	  utgör	  värdefull	  näring.	  Användningen	  av	  kemiska	  
bekämpningsmedel	  bör	  givetvis	  minimeras.	  	  
	  
Ruff	  
Ruffen	  innehåller	  ofta	  en	  betydligt	  större	  mångfald	  av	  olika	  växtarter	  än	  de	  
kortklippta	  gräsytorna.	  Det	  förutsätter	  dock	  att	  ruffen	  sköts	  som	  en	  äng,	  det	  vill	  
säga	  klipps	  först	  när	  blommande	  örter	  hunnit	  släppa	  sina	  frön	  (tidigast	  i	  juli-‐
augusti)	  samt	  att	  ruffen	  inte	  gödslats	  eller	  såtts	  in	  med	  gräsfrö.	  	  Ju	  magrare,	  
kvävefattigare,	  marken	  blir	  desto	  större	  antal	  örter	  kan	  konkurrera	  om	  
utrymmet	  med	  de	  dominerande	  gräsen.	  Därför	  bör	  det	  klippta	  växtmaterialet	  
samlas	  upp	  och	  föras	  bort	  vid	  klippning	  av	  ruffen.	  
	  
En	  stor	  blomrikedom	  i	  ruffen	  ger	  fina	  förutsättningar	  för	  en	  rik	  insektsfauna,	  t	  ex	  
av	  pollinerande	  insekter	  som	  bin,	  humlor,	  fjärilar	  och	  blomflugor	  samt	  
vedlevande	  skalbaggar,	  som	  i	  sin	  tur	  är	  föda	  åt	  fåglar.	  	  
	  
Ruffen	  kan	  också	  ge	  skydd	  åt	  småkryp	  och	  större	  djur	  under	  vintern,	  särskilt	  om	  
vissa	  partier	  lämnas	  oklippta	  eller	  med	  en	  hög	  klipphöjd	  (>	  20-‐25	  cm).	  
	  
Dammar	  och	  våtmarker	  
Golfbanor	  är	  en	  av	  få	  former	  av	  markanvändning	  där	  det	  under	  senare	  decennier	  
skett	  ett	  nettotillskott	  av	  småvatten,	  d	  v	  s	  att	  fler	  dammar	  och	  andra	  mindre	  
våtmarker	  tillkommit	  än	  vad	  som	  har	  dikats	  ut	  och	  lagts	  igen	  (STERF	  2012).	  	  
Våtmarker	  har	  flera	  olika	  ekologiska	  funktioner.	  Förutom	  att	  det	  starkt	  kan	  bidra	  
till	  en	  hög	  biologisk	  mångfald	  så	  fungerar	  de	  också	  som	  fälla	  för	  närsalter,	  främst	  
kväve	  och	  fosfor,	  samt	  vattenburna	  föroreningar	  och	  hindrar	  dem	  därigenom	  
från	  att	  t	  ex	  hamna	  i	  grundvattnet.	  	  	  
	  
Nyckelfaktorer	  för	  dammarnas	  betydelse	  för	  biologisk	  mångfald	  är	  flacka	  
stränder,	  en	  rik	  vegetation,	  särskilt	  av	  undervattensväxter,	  och	  en	  god	  
vattenkvalitet.	  Våtmarkens	  placering	  i	  landskapet	  är	  också	  av	  stor	  betydelse,	  
framförallt	  att	  de	  ligger	  nära	  andra	  värdefulla	  biotoper	  som	  skogsbryn,	  
stenmurar	  etc.	  Förekomsten	  av	  groddjur	  är	  en	  god	  indikator	  på	  hög	  biologisk	  
mångfald	  även	  av	  övriga	  organismgrupper.	  Dammarna	  på	  Djupadal	  har	  flera	  av	  
de	  egenskaper	  som	  kännetecknar	  artrika	  våtmarker.	  På	  Lilla	  Vik	  är	  dammarna	  
grumligare	  och	  har	  en	  mindre	  utvecklad	  undervattensvegetation.	  Vegetationen	  
är	  viktigt	  för	  att	  fånga	  upp	  näring	  och	  undvika	  algblomning.	  
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Bild	  1.	  Stora	  dammen	  på	  Djupadal.	  Rik	  undervattensvegetation	  som	  fångar	  upp	  
näring	  och	  som	  är	  grunden	  för	  dammens	  djurliv.	  Strandvegetationen	  är	  dock	  nästan	  
obefintlig	  på	  denna	  sida	  och	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  få	  växa	  ut	  en	  bit	  i	  dammen.	  Foto:	  
Olle	  Kvarnbäck	  
	  
Stenmurar	  
En	  omsorgsfullt	  lagd	  stenmur	  har	  många	  värden,	  både	  kulturhistoriska,	  estetiska	  
och	  biologiska.	  Miljön	  kring	  stenmuren	  är	  ofta	  torr,	  ljus	  och	  varm	  vilket	  ger	  
livsutrymme	  för	  värmeälskande	  växter	  och	  djur,	  t	  ex	  ödlor	  och	  andra	  kräldjur.	  De	  
håligheter	  som	  skapas	  mellan	  stenarna	  blir	  boplats	  åt	  flera	  olika	  fågelarter,	  t	  ex	  
stenskvätta	  och	  sädesärla,	  och	  nyttoinsekter	  som	  humlor,	  nyckelpigor	  och	  
rovsteklar	  finner	  föda.	  skydd,	  och	  övervintringsplatser	  mellan	  stenarna.	  Är	  
stenarna	  gamla	  kan	  man	  hitta	  en	  rik	  flora	  av	  lavar	  och	  mossor	  som	  växer	  på	  
stenarna.	  Stenmurar	  är	  biotopskyddade	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  att	  
ta	  bort	  dem	  eller	  utföra	  åtgärder	  som	  skadar	  dem.	  
	  
Träd	  
Sett	  ur	  den	  biologiska	  mångfaldens	  perspektiv	  är	  ett	  träd	  lite	  som	  ett	  årgångsvin.	  
Det	  blir	  bara	  värdefullare	  ju	  äldre	  det	  blir!	  Ett	  gammalt	  träd,	  gärna	  med	  vid	  
krona,	  hyser	  en	  mängd	  olika	  livsmiljöer	  för	  växter,	  djur	  och	  svampar.	  I	  den	  
skrovliga	  barken	  trivs	  många	  olika	  lavar	  och	  mossor.	  I	  kronan	  hittar	  en	  mångfald	  
av	  olika	  insekter	  och	  fåglar	  föda,	  skydd	  och	  boplats.	  Finns	  det	  dessutom	  gren-‐	  
eller	  stamhåligheter	  blir	  det	  riktigt	  intressant!	  En	  mängd	  sällsynta	  skalbaggar	  
och	  andra	  insekter	  är	  särskilt	  knutna	  till	  håligheter	  i	  gamla	  trädstammar,	  och	  till	  
den	  pulverliknande	  blandning	  av	  vedrester,	  löv,	  borester	  och	  spillning	  som	  kallas	  
mulm.	  	  
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Träd	  är	  värdefulla	  under	  hela	  sin	  livscykel,	  inte	  minst	  efter	  sin	  död.	  Mängder	  av	  
djur	  och	  svampar	  lever	  i	  och	  av	  trädet	  under	  dess	  nedbrytning.	  Därför	  bör	  gamla	  
träd	  om	  möjligt	  få	  stå	  kvar	  och	  vittra	  ned	  av	  sig	  själva.	  Om	  träden	  ändå	  behöver	  
tas	  ner	  av	  olika	  skäl	  så	  bör	  veden	  läggas	  upp	  i	  s	  k	  fauna-‐depåer.	  (se	  bild	  7	  på	  sid	  
23).	  Detta	  har	  gjorts	  på	  ett	  förtjänstfullt	  sätt	  på	  flera	  ställen	  på	  Djupadal	  och	  Lilla	  
Vik.	  	  
	  
Trädens	  placering	  i	  förhållande	  till	  andra	  biotoper	  är	  också	  av	  stor	  betydelse	  för	  
deras	  värde	  för	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Träd	  som	  står	  i	  närheten	  av	  nektar-‐	  
och	  pollenrika	  buskage,	  t	  ex	  hagtorn,	  nypon	  och	  slån	  är	  t	  ex	  värdefullare	  för	  
vedlevande	  insekter	  och	  pollinatörer	  än	  träd	  som	  står	  isolerade	  långt	  ute	  i	  öppen	  
mark.	  Likaså	  är	  det	  av	  stort	  värde	  att	  ha	  träd	  och	  buskar	  i	  närheten	  av	  dammar,	  
fast	  helst	  inte	  så	  nära	  att	  de	  skuggar	  vattenytan.	  
	  
Skogsbryn	  och	  övriga	  ytor	  som	  inte	  är	  i	  spel	  
Många	  vilda	  djur	  –	  däggdjur,	  fåglar,	  groddjur,	  insekter	  och	  andra	  småkryp	  –	  
söker	  skydd	  och	  föda	  i	  skogsbryn	  och	  andra	  ytor	  där	  vegetationen	  tillåts	  bli	  tät	  
och	  lite	  vildvuxen.	  Där	  finns	  det	  lä	  från	  vinden	  och	  ofta	  en	  mångfald	  av	  
blommande	  träd,	  buskar	  och	  högvuxna	  örter.	  Ett	  riktigt	  värdefullt	  bryn	  har	  flera	  
olika	  nivåer,	  med	  träd	  längst	  in	  mot	  skogen,	  sedan	  buskar	  och	  närmast	  den	  
öppna	  marken	  en	  ängsvegetation	  med	  blommande	  örter.	  Ett	  fint	  exempel	  på	  ett	  
sådant	  trappstegsformat	  bryn	  finns	  längs	  hål	  12	  på	  Djupadal.	  Närheten	  till	  
dammarna	  ökar	  brynets	  värde	  ytterligare	  då	  djur	  kan	  röra	  sig	  mellan	  dammarna	  
och	  brynet,	  t	  ex	  lövgrodor.	  Detsamma	  gäller	  det	  fina	  brynet	  längs	  hål	  6	  på	  Lilla	  
Vik,	  mot	  Orelunds	  äppelodling,	  med	  en	  mängd	  blommande	  buskar,	  framförallt	  
hagtorn.	  Det	  ligger	  alldeles	  intill	  ek-‐	  hassellunden,	  som	  är	  klassad	  som	  
nyckelbiotop,	  vilket	  förstärker	  brynets	  värde.	  

4.	  Inventering	  av	  golfbanorna	  2013	  

Metodik	  
De	  bägge	  golfbanorna	  besöktes	  upprepade	  gånger	  under	  perioderna	  10-‐19	  maj,	  
12-‐18	  juni	  samt	  21-‐24	  augusti.	  Dessutom	  gjordes	  ett	  kortare	  besök	  i	  
månadsskiftet	  februari-‐mars	  för	  att	  göra	  en	  första	  kartläggning	  av	  vilka	  biotoper	  
som	  fanns	  på	  golfbanorna.	  	  
	  
För	  fågelinventeringen	  genomfördes	  en	  förenklad	  revirkartering	  med	  tre	  
inventeringsbesök	  	  per	  bana	  under	  maj	  och	  juni.	  Metoden	  har	  utvecklats	  av	  
British	  Trust	  for	  Ornithology	  (BTO)	  och	  används	  bl	  a	  av	  Sveriges	  ornitologiska	  
förening	  vid	  inventering	  av	  jordbruksmark	  (SOF	  2012).	  	  
	  
Kärlväxter	  inventerades	  genom	  att	  promenera	  över	  de	  båda	  golfbanorna	  vid	  
upprepade	  tillfällen	  och	  lägga	  särskilt	  fokus	  på	  att	  hitta	  intressanta	  
vegetationstyper	  och	  biotoper,	  som	  ängs-‐	  och	  hedvegetation,	  skogsbryn,	  
torrbackar	  och	  dammar.	  	  
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Insekterna	  ägnades	  en	  heldag	  i	  fält	  13	  juni	  tillsammans	  med	  entomologen	  Mikael	  
Sörensson	  från	  Lunds	  Universitet.	  Dessutom	  gjordes	  ytterligare	  en	  del	  
observationer	  i	  samband	  med	  kärlväxt-‐inventeringen.	  	  
	  
Tre	  kvällsbesök	  gjordes	  i	  maj-‐	  och	  juni	  för	  att	  notera	  spelande	  grodor	  och	  
jagande	  fladdermöss.	  
	  
Vädret	  var	  fint	  under	  inventeringsperioden	  och	  lade	  inga	  hinder	  för	  
inventeringen.	  En	  svårighet	  med	  att	  inventera	  golfbanorna	  är	  att	  de	  är	  
välbesökta	  under	  de	  ljusa	  timmarna	  på	  dygnet	  och	  att	  man	  ofta	  riskerar	  att	  vara	  i	  
vägen	  för	  golfslagen.	  Därför	  lades,	  av	  praktiska	  skäl,	  något	  mer	  tid	  på	  mark	  som	  
ligger	  utanför	  spelfältet	  än	  den	  som	  s	  a	  s	  ligger	  i	  spel.	  	  
	  
Artlistorna	  går	  säkerligen	  att	  fylla	  på	  med	  fler	  arter,	  om	  mer	  tid	  och	  resurser	  
läggs	  på	  framförallt	  insektsinventering.	  	  Undertecknad	  känner	  dock	  sig	  trygg	  
med	  att	  ha	  hittat	  och	  beskrivit	  de	  mest	  intressanta	  biotoperna	  (se	  beskrivning	  av	  
värdefulla	  biotoper)	  	  

5.	  Djupadal	  –	  flora	  och	  fauna	  

Bakgrund	  och	  allmän	  beskrivning	  	  
Golfbanan	  i	  Djupadal	  är	  en	  18-‐håls	  bana	  av	  öppen	  hed-‐	  och	  ängskaraktär	  som	  
anlades	  i	  början	  av	  2000-‐talet.	  Banan	  är,	  sin	  unga	  ålder	  till	  trots,	  i	  mycket	  gott	  
skick	  och	  en	  stor	  utmaning	  för	  de	  flesta	  golfare.	  Banan	  ligger	  i	  ett	  sandigt	  
backlandskap,	  ca	  1,5	  km	  från	  havet.	  Tidigare	  användes	  marken	  huvudsakligen	  till	  
äppelodling,	  men	  det	  fanns	  också	  mindre	  bitar	  som	  var	  beväxt	  med	  skog.	  Stora	  
delar	  av	  banan	  präglas	  av	  sin	  historia	  som	  äppelodling	  med	  rader	  av	  äppelträd	  
mellan	  hålen.	  Nästan	  hela	  banan	  ligger	  inom	  vattenskyddsområde.	  	  
	  
Banan	  är	  i	  söder	  och	  väster	  omgiven	  av	  Sandvångarna	  och	  Rörums	  fur,	  som	  
tillsammans	  bildar	  ett	  omfattande	  skogsområde	  dominerat	  av	  tall.	  Tallskogen	  är	  
uppblandad	  med	  lövträd	  och	  har	  en	  rik	  undervegation	  av	  bland	  annat	  kaprifol.	  
Skogen	  hyser	  en	  stark	  population	  av	  hasselmus,	  en	  sällsynt	  busklevande	  mus	  
som	  i	  Skåne	  endast	  finns	  i	  några	  isolerade	  populationer	  (Berglund	  &	  Persson,	  
2011)	  	  
	  

Växter	  och	  vegetationstyper	  
Den	  sandiga	  jordmånen	  som	  dominerar	  över	  hela	  banan	  ger	  förutsättningar	  för	  
en	  ängs-‐	  och	  hedflora	  som	  är	  rik	  på	  blommande	  örter,	  t	  ex	  getväppling,	  
käringtand,	  fibblor,	  luserner	  och	  blåklockor.	  Örtrikedomen	  märks	  särskilt	  i	  lägen	  
som	  är	  vända	  mot	  söder,	  soliga	  lägen,	  och	  som	  inte	  har	  påverkats	  så	  mycket	  av	  
tidigare	  odlingsåtgärder	  (t	  ex	  gödsling	  och	  kemisk	  bekämpning)	  eller	  insådd	  av	  
gräs.	  	  Exempel	  på	  detta	  är	  ruffen	  kring	  hål	  14	  och	  15	  och	  i	  enbacken	  vid	  tee	  13.	  
	  
Det	  märks	  också	  en	  tydlig	  skillnad	  i	  florans	  sammansättning	  mellan	  fuktigare	  	  
lägen	  nere	  i	  dalgången	  och	  den	  torrare	  och	  magrare	  marken	  i	  sluttningarna	  och	  
uppe	  på	  kullarna.	  På	  högre	  liggande	  partier	  finner	  man	  en	  hedartad	  flora	  med	  	  
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fårsvingel	  eller	  rödven	  som	  dominerande	  gräs,	  och	  örter	  som	  monke,	  ängsvädd,	  
rotfibbla	  och	  harklöver.	  	  
	  
Buskskiktet	  på	  denna	  sandhed	  domineras	  av	  harris.	  Det	  är	  en	  förvildad	  ärtväxt	  
med	  gula	  blommor	  som	  på	  golfklubben	  ofta	  kallas	  för	  ginst,	  vilket	  emellertid	  är	  
felaktigt.	  Ginst	  är	  visserligen	  relativt	  närstående	  med	  harris	  men	  tillhör	  ett	  annat	  
släkte.	  Harriset	  är	  en	  tämligen	  invasiv	  buske	  som	  kan	  breda	  ut	  sig	  över	  stora	  ytor	  
om	  den	  inte	  hålls	  tillbaka	  genom	  röjning.	  Ärttörne	  är	  en	  annan,	  mer	  sällsynt,	  
förvildad	  buske	  som	  också	  växer	  på	  sandheden,	  på	  hål	  16.	  Hålet	  heter	  just	  
Ärttörne	  i	  banguiden.	  I	  övrigt	  är	  hedpartierna	  tämligen	  öppna	  och	  fria	  från	  träd	  
och	  buskar.	  	  
	  
Utöver	  harris	  finns	  också	  några	  andra	  invasiva	  växter	  som	  kan	  breda	  ut	  sig	  över	  
stora	  ytor	  och	  dominera	  vegetationen	  om	  de	  inte	  hålls	  tillbaka	  genom	  slåtter.	  Det	  
är	  knylhavre	  och	  skräppa,	  som	  framförallt	  är	  vanliga	  på	  markerna	  norr	  om	  
övningsfältet	  (driving	  range).	  	  
	  
I	  östra	  Skåne	  finns	  en	  mycket	  sällsynt	  vegetationstyp	  som	  kallas	  sandstäpp,	  som	  
man	  bland	  annat	  finner	  vid	  Vitemölla	  och	  kring	  Åhus.	  Vissa	  förhoppningar	  fanns	  
att	  finna	  fragment	  av	  sandstäpp	  även	  på	  Djupadals	  golfbana	  men	  de	  
förhoppningarna	  kom	  på	  skam.	  Förmodligen	  är	  jordmånen	  inte	  tillräckligt	  
kalkhaltig	  och	  pH	  i	  marken	  för	  lågt	  för	  att	  sandstäpp	  ska	  kunna	  utvecklas.	  Det	  är	  
dock	  endast	  en	  hypotes	  då	  ingen	  mätning	  av	  kalk	  eller	  pH	  genomförts.	  
Uppenbart	  är	  i	  alla	  fall	  att	  mer	  exklusiva	  sandmarksväxter	  som	  sandlilja,	  
sandnejlika,	  och	  den	  mer	  allmänna	  sandvitan,	  saknas.	  	  
	  
I	  botten	  av	  dalgången	  ligger	  ett	  pärlband	  av	  sex	  dammar,	  förbundna	  av	  en	  bäck	  
som	  sedan	  rinner	  vidare	  genom	  Viks	  samhälle	  och	  ut	  i	  havet.	  Dammarna	  har	  ett	  
klart,	  rent	  vatten	  och	  en	  glädjande	  rik	  undervattensvegetation	  av	  kransalger,	  
nate-‐arter	  och	  flytbladsväxter	  som	  gäddnate	  och	  vattenpilört.	  Närmare	  kanterna	  
växer	  bladvass	  och	  kaveldun.	  Stränderna	  kantas	  främst	  av	  rosendunört,	  
knapptåg,	  gråal	  och	  salix.	  På	  ett	  ställe	  finns	  ett	  litet,	  men	  växande,	  bestånd	  av	  den	  
fridlysta	  orkidéen	  St	  Pers	  nycklar.	  
	  
Apel	  (äpple)	  är	  det	  dominerande	  trädslaget	  på	  Djupadal.	  Det	  finns	  ett	  antal	  
hundra	  äppelträd,	  och	  nya	  planteras	  vartefter	  de	  gamla	  träden	  dör.	  I	  övrigt	  finns	  
det	  träd	  främst	  i	  brynzonerna	  mot	  omgivande	  skog.	  Några	  sträckor,	  framförallt	  
längs	  hål	  10-‐12	  har	  en	  väl	  utvecklad	  brynzon	  med	  ett	  artrikt	  träd-‐	  och	  buskskikt.	  
För	  mer	  detaljer	  om	  växter	  och	  vegetation	  se	  beskrivning	  av	  olika	  särskilt	  
värdefulla	  biotopområden(sid.	  16).	  	  

Grod-‐	  och	  kräldjur	  
Österlen	  är	  ett	  eldorado	  för	  groddjur	  med	  flera	  arter	  som	  här	  har	  sin	  enda	  
förekomst	  i	  Sverige.	  	  Golfbanedammar	  är	  ofta	  bra	  grodmiljöer,	  särskilt	  om	  de	  
ligger	  i	  närheten	  av	  lövskog.	  Vid	  kvällsbesök	  i	  maj	  hördes	  ca	  30	  spelande	  
lövgrodor	  i	  dammarna	  på	  Djupadal.	  18	  juni	  hördes	  också	  den	  ovanligare	  
klockgrodan	  spela	  i	  den	  vassrika	  dammen,	  mitt	  på	  dagen.	  Den	  hade	  då	  hörts	  
någon	  vecka	  ,	  enligt	  uppgifter	  från	  medlemmar	  på	  klubben.	  Enligt	  grodexperten	  
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Boris	  Berglund	  var	  det	  en	  hane	  på	  ca	  4	  år.	  Samma	  dag,	  den	  18	  juni	  sågs	  också	  tre	  
lövgrodor,	  honor,	  sittande	  i	  den	  täta	  buskvegetationen	  längs	  hål	  12.	  	  
	  

	  
Bild	  2.	  Lövgrodor.	  Upptäcktes	  sittande	  i	  björnbärssnåren	  i	  skogsbrynet	  längs	  hål	  12.	  
Väl	  kamouflerade!.	  Foto:	  Olle	  Kvarnbäck.	  17	  juni	  2013.	  

Insekter	  
Blotta	  ordet	  ”insekter”	  får	  många	  vuxna	  människor	  att	  rynka	  på	  näsan	  och	  tänka	  
på	  skadedjur	  eller	  andra	  ”otäcka”,	  krypande	  och	  krälande	  varelser	  (barn	  är	  i	  
allmänhet	  mycket	  mer	  nyfikna	  på	  insekter	  än	  vuxna).	  Då	  glömmer	  man	  bort	  att	  
utan	  insekter	  skulle	  många	  människor	  få	  svälta,	  då	  en	  tredjedel	  av	  våra	  grödor	  är	  
pollinerade	  av	  insekter	  (Petterson	  m.	  fl,	  2004).	  De	  har	  också	  en	  mängd	  andra	  
viktiga	  ekologiska	  funktioner.	  Det	  finns	  grovt	  räknat	  ca	  10	  000	  insektsarter	  bara	  
i	  Skåne,	  så	  att	  göra	  en	  heltäckande	  inventering	  av	  insekter	  på	  golfbanorna	  skulle	  
ta	  ofantlig	  tid	  i	  anspråk.	  Det	  finns	  dock	  all	  anledning	  att	  inventera	  vissa	  grupper	  
av	  insekter	  som	  kan	  förväntas	  ha	  en	  stor	  mångfald	  på	  golfbanan	  och	  hysa	  
sällsynta	  och	  rödlistade	  arter.	  	  
	  
Sandmarker	  av	  den	  typ	  som	  finns	  på	  Djupadal	  har	  ofta	  en	  säregen	  och	  
tillbakaträngd	  insektsfauna	  som	  det	  finns	  all	  anledning	  att	  värna	  om.	  Med	  hjälp	  
av	  entomologen	  Mikael	  Sörensson	  hittades	  	  tre	  rödlistade	  arter	  –	  mindre	  fibblebi	  
(Panurgus	  calcaratus),	  mindre	  blåvinge	  (Cupido	  minimus)	  samt	  smaragdfallbagge	  
(Cryptocephalus	  sericeus).	  	  	  
	  
De	  åldrande	  äppelträden	  med	  grenhål	  med	  mulm	  inuti	  kan	  också	  förväntas	  hysa	  
rödlistade	  arter.	  Tyvärr	  fanns	  inte	  tid	  och	  resurser	  i	  denna	  inventering	  för	  att	  
studera	  dem	  närmare.	  Dammarna	  är	  en	  annan	  miljö	  som	  lockar	  till	  sig	  ett	  rikt	  
insektsliv.	  
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Fåglar	  
Om	  du	  är	  uppmärksam	  kan	  fågelupplevelser	  sätta	  färg	  på	  din	  golfrunda	  på	  
Djupadal.	  Ovanför	  huvudet	  svävar	  ofta	  den	  röda	  gladan,	  över	  heden	  sjunger	  
sånglärkan	  ihärdigt	  sin	  drill,	  och	  på	  fairway	  kilar	  sädesärlor,	  starar	  och	  
stenskvättor	  runt	  i	  jakt	  på	  något	  ätbart.	  På	  vår	  och	  försommar	  hörs	  en	  konsert	  av	  
småfåglar	  från	  skogsbrynen,	  bl	  a	  härmsångare,	  rödstjärt	  och	  näktergal.	  I	  
dammarna	  simmar	  sothöns,	  knipor,	  vigg	  och	  ofta	  någon	  dopping.	  	  
	  
Vid	  fågelinventeringen	  2013	  noterades	  totalt	  55	  fågelarter	  på	  Djupadal	  (artlista	  
finns	  i	  bilaga	  1).	  Av	  dessa	  bedömdes	  37	  arter	  vara	  häckande	  och	  18	  använda	  
golfbanan	  för	  födosök	  eller	  förbipassage.	  Av	  de	  häckande	  arterna	  är	  två	  
rödlistade,	  Hämpling	  (kategorin	  VU=	  Sårbar)	  och	  Sånglärka	  (kategorin	  NT=	  Nära	  
hotad).	  Hämpling	  är	  en	  fink	  som	  bygger	  sitt	  bo	  i	  täta	  buskar	  eller	  små	  träd,	  t	  ex	  
fruktträd.	  Den	  häckar	  med	  1-‐2	  par	  i	  de	  gamla	  fruktodlingarna	  norr	  om	  
övningsfältet.	  Sånglärkan	  häckar	  med	  4-‐5	  par	  på	  öppen	  hed	  och	  ängsmark	  
framförallt	  i	  de	  högre	  belägna	  delarna	  av	  banan.	  Andra	  regelbundna	  besökare	  
som	  är	  rödlistade	  är	  Tornseglare	  (NT)	  och	  Backsvala	  (NT),	  vilka	  använder	  
golfbanan	  främst	  för	  födosök	  efter	  insekter.	  	  
	  
Skogsbrynen	  är	  den	  miljö	  kring	  golfbanan	  som	  hyser	  flest	  fågelarter,	  17	  stycken,	  
vilket	  är	  nästan	  hälften	  av	  de	  häckande	  arterna.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  
fåglarna	  vid	  skötseln	  av	  skogsbrynen,	  och	  inte	  gå	  för	  hårt	  fram	  vid	  röjning.	  
Relativt	  täta	  skogsbryn	  med	  olika	  träd	  och	  buskar	  ger	  ofta	  den	  rikaste	  
fågelfaunan.	  Ett	  sätt	  att	  gynna	  fågelfaunan	  på	  golfbanan	  vore	  att	  plantera	  fler	  
buskar	  på	  några	  väl	  valda	  ställen	  på	  golfbanan.	  	  
	  
En	  annan	  fågelrik	  miljö	  på	  golfbanan	  är	  dammarna,	  som	  lockar	  flera	  arter	  av	  
andfåglar	  men	  också	  småfåglar	  som	  rörsångare	  och	  jagande	  svalor.	  Särskilt	  
intressant	  under	  årets	  inventering	  var	  att	  stora	  dammen	  hyste	  både	  smådopping	  
(trol.	  häckning)	  och	  gråhakedopping	  (1	  långstannande	  individ).	  Dammarna	  
skulle	  kunna	  bli	  ännu	  fågelrikare	  om	  mer	  vegetation	  tilläts	  breda	  ut	  sig.	  Nu	  är	  
kantvegetationen	  smal	  och	  ett	  begränsat	  skydd	  för	  fåglarna.	  	  
	  
En	  intressant	  äldre	  observation	  bör	  också	  nämnas.	  Vid	  samtal	  med	  
banpersonalen	  framkom	  att	  en	  liten	  vit	  häger	  hållit	  till	  vid	  dammarna	  under	  en	  
period	  för	  några	  år	  sedan.	  Enligt	  deras	  bedömning	  ska	  det	  ha	  varit	  en	  kohäger,	  
en	  art	  som	  häckar	  närmast	  i	  medelhavsområdet.	  Den	  har	  endast	  anträffats	  ett	  
tiotal	  gånger	  i	  Sverige.	  	  

Övriga	  djur	  
Hare	  och	  rådjur	  har	  iakttagits	  vid	  upprepade	  tillfällen	  under	  inventeringen.	  
Banpersonalen	  har	  även	  rapporterat	  observationer	  av	  vildsvin	  och	  räv.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  har	  hasselmus	  en	  liten	  men	  tät	  population	  i	  skogen	  kring	  
Djupadal.	  Ett	  begränsat	  eftersök	  av	  hasselmus-‐bon	  gjordes	  i	  brynzonen	  mot	  
golfbanan,	  men	  utan	  resultat.	  Det	  kan	  dock	  inte	  uteslutas	  att	  det	  finns	  bon	  av	  
hasselmus	  i	  täta	  snår	  längs	  kanterna	  av	  golfbanan.	  Det	  finns	  därför	  anledning	  att	  
behålla	  täta	  snår	  i	  brynzonerna	  mot	  skogen.	  	  
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Fladdermöss	  sågs	  jaga	  över	  stora	  dammen	  en	  kväll	  i	  mitten	  av	  maj.	  Vilken	  
art/arter	  det	  rörde	  sig	  om	  är	  dock	  oklart	  då	  fladdermus-‐detektor	  saknades	  vid	  
det	  aktuella	  tillfället.	  Vid	  ett	  besök	  i	  augusti,	  med	  detektor,	  lyste	  fladdermössen	  
tyvärr	  med	  sin	  frånvaro.	  	  

6.	  Åtgärds-‐	  och	  skötselförslag	  för	  Djupadal	  
	  
Följande	  förslag	  läggs	  fram	  med	  tanke	  på	  att	  utveckla	  den	  biologiska	  mångfalden	  
på	  golfområdet	  Djupadal	  och	  samtidigt	  göra	  golfupplevelsen	  intressantare	  och	  
mer	  njutbar.	  På	  bifogad	  karta	  finns	  markerat	  på	  vilka	  platser	  som	  åtgärden	  
bedöms	  vara	  mest	  lämplig.	  Vissa	  åtgärder	  kan	  dock	  passa	  på	  många	  platser.	  
	  
1.	  Utveckla	  vegetationen	  i	  och	  kring	  dammarna	  
Dammarna	  på	  Djupadal	  har	  utmärkta	  förutsättningar	  för	  biologisk	  mångfald	  med	  
sitt	  näringsrika	  men	  ändå	  klara	  vatten,	  och	  rik	  undervattensvegetation.	  	  För	  att	  
ta	  tillvara	  förutsättningarna	  på	  bästa	  sätt	  skulle	  strandvegetationen	  behöva	  
utvecklas.	  Dels	  skulle	  växtzonen	  behöva	  breddas	  så	  att	  växtligheten	  går	  längre	  ut	  
i	  dammarna,	  framförallt	  i	  stora	  dammen.	  Vidare	  skulle	  det	  behövas	  mer	  variation	  
och	  mångfald	  av	  strand-‐	  och	  vattenväxter.	  Detta	  kan	  åstadkommas	  på	  olika	  sätt.	  	  
	  
Det	  bästa	  är	  ofta	  att	  samla	  frön	  eller	  plantor	  från	  andra	  våtmarker	  i	  trakten	  och	  
etablera	  dem	  i	  golfbanans	  dammar.	  Det	  kan	  dock	  kräva	  tillstånd	  från	  markägare.	  	  
Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  köpa	  in	  våtmarksväxter	  och	  plantera.	  Det	  innebär	  en	  
större	  kostnad	  men	  mindre	  arbete.	  Nackdelen	  är	  att	  man	  inte	  får	  växter	  som	  är	  
anpassade	  till	  traktens	  miljö.	  Exempel	  på	  lämpliga	  växter	  är	  t	  ex	  svärdslilja,	  olika	  
starrarter,	  igelknopp	  och	  fackelblomster	  för	  att	  nämna	  några.	  Förutom	  att	  gynna	  
den	  biologiska	  mångfalden	  kommer	  också	  banans	  skönhet	  att	  öka.	  
	  
2.	  Skapa	  och	  underhålla	  sandblottor	  för	  insekter	  
Sandheden	  är	  den	  miljö	  på	  Djupadal	  där	  flest	  rödlistade	  arter	  (4	  st.)	  hittats	  under	  
inventeringen,	  och	  det	  är	  troligt	  att	  det	  finns	  fler	  som	  ännu	  ej	  upptäckts.	  För	  att	  
gynna	  gaddsteklar,	  skalbaggar,	  tvåvingar,	  rovsteklar	  och	  andra	  nyttoinsekter	  
som	  trivs	  i	  dessa	  marker	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  skapa	  och	  underhålla	  ytor	  med	  
öppen	  sand.	  (Bunkrarna	  har	  tyvärr	  för	  grov	  sand	  för	  att	  vara	  tjänliga	  för	  dessa	  
sandspecialister).	  Detta	  kan	  bl	  a	  ske	  genom	  att:	  

• använda	  naturliga,	  sandiga,	  markvägar	  för	  att	  gå	  och	  köra	  på.	  Viktigt	  
att	  inte	  belägga	  dessa	  med	  oljegrus	  eller	  annat	  täckande	  material,	  för	  
då	  förlorar	  de	  helt	  sitt	  värde	  för	  biologisk	  mångfald.	  	  

• Gärna	  använda	  betesdjur	  vid	  skötseln	  av	  ruff	  och	  andra	  kringytor	  (se	  
separat	  avsnitt	  om	  bete	  nedan)	  

• Skapa	  områden	  med	  blottlagd	  sand	  m	  h	  a	  grävmaskin,	  harv	  eller	  annat	  
redskap.	  Om	  det	  ändå	  ska	  grävas	  någonstans	  så	  överväg	  om	  det	  är	  
nödvändigt	  att	  så	  in	  med	  gräs.	  Kanske	  är	  det	  bättre	  att	  låta	  vegetation	  
vandra	  in	  naturligt	  eller	  hålla	  marken	  lite	  öppen.	  
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Bild	  3.	  Sandig	  markväg	  längs	  hål	  2.	  (outpinnarna	  ses	  till	  höger	  i	  bild).	  En	  värdefull	  
miljö	  för	  sandlevande	  insekter,	  särskilt	  när	  det	  finns	  blommande	  örter	  i	  närheten.	  Foto:	  
Olle	  Kvarnbäck.	  
	  
3.	  Plantera	  fler	  buskar	  
Buskar	  har	  många	  funktioner	  i	  ekosystemet.	  De	  ger	  lä	  för	  vinden,	  skydd	  mot	  
rovdjur,	  blommorna	  ger	  pollen	  och	  nektar	  till	  insekter	  och	  de	  kan	  ge	  bär	  på	  
hösten.	  På	  Djupadal,	  där	  vinden	  ofta	  får	  fart	  är	  lä-‐funktionen	  av	  särskilt	  stort	  
värde,	  både	  för	  djur	  och	  människor.	  Buskar	  gör	  mest	  nytta	  om	  de	  planteras	  i	  
närheten	  av	  andra	  värdefulla	  landskapselement	  som	  ängsvegetation,	  gamla	  träd,	  
stenmurar,	  våtmarker	  eller	  sandmarker.	  	  
	  
Lämpliga	  buskar	  att	  plantera	  kan	  t	  ex	  vara	  hagtorn,	  salix,	  slån,	  fläder,	  eller	  
häckoxel.	  	  Vill	  man	  plantera	  buskar	  kring	  tee	  kan	  man	  även	  tänka	  sig	  buskar	  med	  
goda	  bär,	  t	  ex	  vinbär	  eller	  aronia.	  	  
	  
4,	  Bete	  i	  högruff	  och	  kringytor	  
Att	  hålla	  betesdjur,	  t	  ex	  får,	  är	  ofta	  ett	  arbetsbesparande	  sätt	  att	  sköta	  backar	  och	  
andra	  kringområden	  som	  är	  svåra	  att	  klippa	  eller	  riskerar	  att	  växa	  igen	  med	  sly.	  
Det	  för	  också	  med	  sig	  mycket	  positivt	  för	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Djurens	  
bete,	  tramp	  och	  spillning	  skapar	  många	  mikromiljöer	  för	  insekter	  och	  andra	  
småkryp	  och	  gynnar	  spridning	  och	  etablering	  av	  växter.	  Betesdjuren	  blir	  också	  
ett	  trivsamt	  inslag	  i	  golfbane-‐miljön.	  Tänk	  att	  få	  se	  djur	  gå	  och	  beta	  i	  backen	  
bredvid	  10:ans	  green!	  
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Värt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  inte	  beta	  markerna	  för	  hårt	  tidigt	  på	  säsongen	  så	  att	  alla	  
örter	  blir	  uppätna.	  Den	  risken	  finns	  främst	  med	  fårbete,	  eftersom	  de	  föredrar	  
örter	  framför	  gräs.	  	  
	  
Naturvårdsbränning	  kan	  vara	  ett	  alternativ,	  eller	  komplement,	  till	  bete,	  om	  det	  
är	  svårt	  att	  ordna	  med	  betesdjur.	  Bränning	  kan	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  få	  bort	  
gammalt	  gräs,	  men	  saknar	  flera	  av	  fördelarna	  med	  att	  ha	  betesdjur.	  Bränning	  bör	  
inte	  göras	  varje	  år	  utan	  som	  en	  tillfällig	  restaureringsåtgärd.	  
	  
5.	  Ängsskötsel	  av	  ruffen	  
Ett	  av	  kännetecknen	  för	  Djupadal	  är	  att	  ruffen	  blommar!	  Det	  är	  något	  som	  man	  
bör	  vara	  glad	  och	  stolt	  över	  och	  som	  det	  finns	  all	  anledning	  att	  utveckla.	  
Blommande	  örter	  är	  grundförutsättning	  för	  ett	  rikt	  insekts-‐	  och	  djurliv	  på	  
golfbanan	  och	  det	  ju	  också	  väldigt	  vackert.	  	  Särskilt	  populära	  pollenväxter	  som	  
finns	  på	  Djupadal	  är	  fibblor,	  ärtväxter	  (t	  ex	  käringtand	  och	  getväppling),	  monke,	  
oxtunga	  och	  väddklint.	  	  
	  
En	  traditionell	  ängsskötsel	  innebär	  slåtter	  fr	  o	  m	  slutet	  av	  juli	  och	  framåt.	  För	  att	  
gynna	  floran	  bör	  man	  vänta	  till	  de	  växter	  som	  blommar	  har	  hunnit	  fröa	  av	  sig.	  
Det	  innebär	  att	  man	  gärna	  får	  vänta	  till	  september	  innan	  ruffen	  klipps.	  Det	  
avslagna	  materialet	  bör	  samlas	  upp	  så	  att	  det	  inte	  ligger	  kvar	  och	  göder	  marken	  
samt	  kväver	  nya	  plantor	  som	  är	  på	  väg	  upp.	  Om	  man	  vill	  sprida	  vissa	  växter	  från	  
ett	  område	  till	  ett	  annat	  kan	  det	  dock	  vara	  bra	  att	  först	  samla	  upp	  det	  avslagna	  
höet	  och	  sen	  sprida	  ut	  det	  på	  det	  nya	  området.	  På	  så	  vis	  kan	  man	  hjälpa	  till	  att	  
sprida	  de	  växter	  man	  vill	  ha	  mer	  av.	  	  
	  
Vissa	  ytor,	  där	  få	  golfbollar	  hamnar,	  behöver	  inte	  klippas	  varje	  år.	  Vegetation	  
som	  lämnas	  oklippt	  blir	  en	  utmärkt	  tillflyktsort	  för	  jordlöpare	  och	  andra	  
nyttoinsekter	  när	  vintern	  närmar	  sig.	  Även	  högre	  djur	  och	  fåglar	  kan	  ta	  skydd	  i	  
vegetationen.	  	  
	  
6.	  Plantera	  vackra	  nektar-‐	  och	  pollenväxter	  kring	  tee	  
Att	  göra	  åtgärder	  för	  biologisk	  mångfald	  kring	  tees	  har	  flera	  fördelar.	  Dels	  har	  
det	  en	  pedagogisk	  poäng	  eftersom	  alla	  spelare	  samlas	  vid	  tee	  och	  inte	  sällan	  får	  
stå	  och	  vänta	  där	  innan	  gruppen	  får	  slå	  ut.	  Då	  finns	  tid	  att	  njuta	  av	  omgivningen	  
och	  även	  ta	  in	  information	  om	  banan,	  istället	  för	  att	  kanske	  reta	  sig	  på	  gruppen	  
framför	  som	  tar	  tid	  på	  sig.	  Dessutom	  är	  det	  liten	  risk	  att	  åtgärder	  kring	  tee	  
hindrar	  spelet,	  såvida	  man	  inte	  planterar	  höga	  växter	  rätt	  i	  spellinjen.	  
	  
En	  plantering	  kring	  tee	  kan	  se	  ut	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vilka	  resurser	  som	  
finns	  till	  förfogande.	  En	  enkel	  variant	  är	  att	  så	  in	  svenska	  ängsblommor,	  det	  finns	  
blandningar	  att	  köpa	  från	  t	  ex	  Pratensis	  eller	  Veg	  Tech,	  eller	  också	  kan	  man	  
samla	  in	  eget	  frö.	  Vill	  man	  vara	  på	  den	  säkra	  sidan	  kan	  man	  komplettera	  med	  
pluggplantor.	  
	  
Nackdelen	  med	  ängsblommor	  är	  att	  de	  har	  en	  relativt	  kort	  säsong.	  Vill	  man	  ha	  
något	  som	  ser	  trevligt	  ut	  under	  en	  stor	  del	  av	  säsongen	  bör	  man	  nog	  satsa	  på	  en	  
plantering	  av	  vintergröna	  buskar,	  t	  ex	  benved,	  i	  kombination	  med	  fleråriga	  örter	  
som	  lavendel,	  echinacea,	  citronmeliss,	  kungsmynta	  och	  stäppsalvia.	  Då	  får	  man	  
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en	  plantering	  som	  både	  blir	  vacker	  under	  hela	  året	  och	  som	  lockar	  pollinerande	  
insekter	  som	  bin,	  humlor	  och	  fjärilar.	  Man	  får	  dock	  räkna	  med	  en	  del	  
ogräsrensning	  vid	  etableringen.	  Ett	  sätt	  att	  minska	  behovet	  av	  rensning	  är	  att	  så	  
in	  marktäckande	  växter	  som	  vit	  fetknopp,	  backnejlika	  eller	  timjan.	  
	  
Författaren	  hjälper	  gärna	  till	  med	  utformning	  av	  sådana	  planteringar.	  
	  
7.	  Vårda	  särskilt	  värdefulla	  biotopområden.	  
Här	  följer	  beskrivning	  av	  några	  områden	  som	  bedömts	  ha	  särskilt	  högt	  
naturvärde	  och	  därför	  bör	  vårdas	  lite	  extra	  för	  att	  behålla	  sina	  värden.	  De	  bör	  
inte	  betraktas	  som	  isolerade	  öar	  av	  biologisk	  mångfald	  utan	  som	  så	  kallade	  
värdekärnor	  från	  vilka	  arter	  kan	  sprida	  sig	  ut	  i	  det	  omgivande	  landskapet.	  
	  
Delområde	  A	  (se	  bifogad	  karta)	  
Beskrivning:	  	  
Mark	  med	  mycket	  blottlagd	  sand	  och	  en	  artrik	  sandhedsflora.	  Harklöver,	  monke,	  
rotfibbla	  och	  gullusern	  är	  karaktärsväxter.	  	  
Vid	  insektsinventeringen	  i	  juni	  hittades	  flera	  skyddsvärda	  insekter	  här,	  bl	  a	  
mindre	  blåvinge	  (rödlistad	  i	  kategorin	  NT=Near	  Threathened),	  smaragdfallbagge	  
(NT)	  och	  litet	  fibblebi	  (NT).	  	  
Skötselråd:	  	  
Slå	  av	  skräppor	  en	  eller	  ett	  par	  gånger	  per	  säsong	  så	  att	  de	  inte	  konkurrerar	  ut	  
sandhedsfloran.	  Använd	  gärna	  området	  som	  gångväg,	  så	  att	  sandblottor	  
bibehålls.	  Lägg	  ej	  på	  något	  beläggningsmaterial,	  typ	  grus	  eller	  annat.	  
	  
Delområde	  B	  	  
Beskrivning	  
Sandhed	  i	  sluttning	  med	  stort	  inslag	  av	  örter,	  främst	  rölleka,	  johannesört,	  
gullusern,	  fibblor,	  oxtunga,	  monke.	  I	  västra	  kanten	  mot	  hål	  2	  ett	  variationsrikt	  
bryn	  med	  päron,	  ek,	  slån	  och	  nypon	  samt	  attraktiva	  örter	  som	  väddklint.	  Låg	  
stenmur	  som	  delvis	  är	  överväxt	  av	  vegetation.	  Fauna-‐depå	  finns	  med	  uppsågade	  
trädstammar	  och	  grövre	  grenar.	  Skräppor	  bitvis	  talrika	  och	  hotar	  att	  minska	  
naturvärdet.	  
Skötselråd	  
Håll	  undan	  skräppor	  och	  knylhavre	  genom	  punktvis	  slåtter.	  Övrig	  mark	  sköts	  
som	  äng	  med	  extensivt	  bete	  eller	  slåtter.	  Det	  räcker	  med	  slåtter	  vartannat	  år.	  
Släpp	  upp	  buskar	  längs	  bangränsen	  mot	  hål	  2.	  Reparera	  stenmuren.	  
	  
Delområde	  C	  
Beskrivning	  
Backe	  med	  blandade	  lövträd,	  bl	  a	  flera	  fina	  ekar.	  På	  marken	  växer	  ljung	  och	  en	  
del	  andra	  örter	  t	  ex	  johannesört.	  Några	  nyponbuskar	  men	  i	  övrigt	  glest	  
buskskikt.	  Hotande	  igenväxning,	  genom	  ett	  kraftigt	  sly-‐uppslag	  av	  rönn	  och	  björk	  
och	  ansamling	  av	  gräsförna	  i	  fältskiktet.	  	  Nedanför	  backen,	  bakom	  10:ans	  green,	  
en	  gammal	  äppelodling	  med	  grova	  träd	  som	  har	  högt	  naturvärde	  med	  grenhål	  
och	  mulmbildning.	  Gröngöling	  verkar	  häcka	  i	  området	  och	  göktyta	  hördes	  under	  
inventeringen.	  
Skötselråd:	  	  
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Håll	  tillbaka	  uppslag	  av	  lövsly	  och	  harris.	  Släpp	  fram	  nypon	  och	  en	  del	  bärande	  
buskar	  och	  träd.	  Bete	  vore	  önskvärt,	  t	  ex	  med	  får	  eller	  highland	  cattle,	  vilka	  är	  
bra	  på	  att	  beta	  sly.	  
	  

	  
Bild	  4.	  Mulm.	  I	  	  det	  åldrande	  äppelträdet	  har	  en	  gren	  fallit	  av	  och	  i	  hålet	  har	  det	  
bildats	  en	  pulverliknande	  blandning	  av	  vedrester,	  löv,	  borester	  och	  spillning	  som	  
kallas	  mulm..	  En	  fantastisk	  miljö	  för,	  ofta	  sällsynta,	  vedlevande	  insekter.	  Foto:	  
Olle	  Kvarnbäck.	  	  17	  juni,	  2013	  
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Delområde	  D	  
Beskrivning:	  
Varierat	  träd-‐	  och	  buskrikt	  bryn	  med	  fågelbär,	  slån,	  hagtorn	  och	  björnbär	  som	  
karaktärsväxter.	  Brynet	  är	  ett	  viktigt	  tillhåll	  för	  grodor,	  framförallt	  lövgröda,	  och	  
även	  ett	  lämpligt	  habitat	  för	  hasselmus	  och	  ett	  flertal	  fågelarter	  som	  trivs	  i	  bryn.	  
I	  västra	  änden	  en	  kulle	  med	  ängsflora	  och	  varierat	  träd-‐	  och	  buskskikt.	  En	  
stenmur	  löper	  ut	  från	  brynet	  ut	  mot	  hål	  12.	  
Skötselråd:	  	  
Låt	  det	  fortsätta	  växa	  sig	  riktigt	  tätt	  med	  buskage,	  gärna	  taggiga	  buskar	  som	  ger	  
gott	  skydd	  för	  grodor	  och	  hasselmöss	  m	  fl.	  Ju	  tätare	  desto	  bättre!	  Bygg	  gärna	  på	  
stenmuren	  så	  blir	  den	  finare	  och	  ger	  en	  bättre	  boplats	  för	  djur	  och	  fåglar.	  Sköt	  
omgivande	  ruff	  som	  en	  äng,	  med	  sen	  slåtter	  eller	  bete.	  
	  

	  
Bild	  5.	  Skogsbryn	  längs	  hål	  12,	  Djupadal.	  Tät	  vegetation	  i	  flera	  nivåer	  med	  blom-‐
mande	  och	  bärande	  träd	  och	  buskar	  som	  fågelbär,	  hagtorn,	  björnbär,	  mjölkört	  m	  fl.	  Hög	  
biologisk	  mångfald,	  bl	  a	  ett	  tillhåll	  för	  lövgrodor.	  Foto:	  Olle	  Kvarnbäck.	  22	  augusti,	  2013.	  
	  
Delområde	  E	  
Beskrivning:	  
Enebacke	  i	  söderläge	  med	  artrik	  torrängsflora,	  t	  ex	  väddklint,	  tjärblomster	  
kärleksört	  och	  liten	  blåklocka.	  Fin	  lokal	  för	  gräshoppor.	  Tyvärr	  börjar	  backen	  bli	  
överväxt	  med	  lövsly.	  	  
Skötselråd:	  	  
Fräs	  bort	  lövsly	  m	  h	  a	  röjsåg.	  Om	  möjligt,	  elda	  gärna	  av	  vegetationen	  som	  
engångsåtgärd	  för	  att	  minska	  ansamling	  av	  kvävande	  gräsförna.	  Löpande	  skötsel	  
genom	  slåtter	  eller	  bete.	  
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7.	  Lilla	  Vik	  –	  flora	  och	  fauna	  

Bakgrund	  och	  allmän	  beskrivning	  	  
Lilla	  Vik	  är	  en	  golfbana	  med	  anor	  från	  1940-‐talet.	  De	  äldsta	  delarna	  av	  banan	  
ligger	  utmed	  strandvallen	  norr	  om	  Viks	  samhälle,	  omgiven	  av	  aktiva	  
äppelodlingar.	  Banan	  har	  18	  hål	  av	  full	  längd	  samt	  en	  6-‐håls	  korthålsbana.	  Lilla	  
Vik	  är	  huvudsakligen	  anlagd	  på	  åkermark	  som	  tidigare	  använts	  för	  äppelodling	  
samt	  spannmålsodling.	  De	  magrare	  delarna	  längs	  strandbrinken	  var	  dock	  inte	  
åkermark	  på	  1920-‐talet,	  utan	  har	  troligen	  använts	  för	  betesdrift	  före	  det	  blev	  
golfbana	  (Häradsekonomiska	  kartan,	  1926).	  
	  
Lilla	  Vik	  har	  huvudsakligen	  karaktären	  av	  parkbana	  med	  ett	  stort	  antal	  träd,	  
både	  planterade	  och	  vildväxande.	  Banan	  är	  inte	  så	  kuperad	  som	  Djupadal	  utan	  
mer	  småböljande.	  Den	  är	  i	  mycket	  gott	  skick,	  ligger	  vackert	  vid	  havet	  och	  är	  
väldigt	  populär	  bland	  medlemmar	  och	  gäster.	  	  	  

Växter	  och	  vegetationstyper	  
Ruffen	  domineras	  på	  de	  flesta	  partier	  av	  några	  få	  arter	  av	  bredbladiga	  gräs	  och	  
relativt	  liten	  andel	  örter	  jämfört	  med	  t	  ex	  Djupadal.	  Detta	  beror	  förmodligen	  på	  
att	  marken	  är	  näringsrikare	  här	  och	  att	  vegetationen	  påverkats	  av	  många	  års	  
flitigt	  klippande.	  Gräs	  tål,	  som	  bekant,	  klippning	  bättre	  än	  vad	  örter	  gör.	  	  
	  
Det	  finns	  dock	  några	  områden	  på	  de	  äldsta	  delarna	  av	  banan	  som	  skiljer	  ut	  sig	  
genom	  att	  ha	  en	  artrik	  flora,	  naturlig	  för	  sin	  vegetationstyp.	  Framför	  tee	  på	  
korthålet	  14	  finns	  t	  ex	  en	  väl	  utvecklad	  sandhedsflora	  med	  banornas	  enda	  
förekomst	  av	  hedblomster	  samt	  borsttåtel,	  kärleksört,	  femfingerört,	  trift	  m.m.	  
Hedblomster	  är	  en	  karaktärsväxt	  för	  östra	  skånes	  sandmarker	  och	  säkert	  något	  
som	  de	  flesta	  greenfee-‐gäster	  aldrig	  har	  sett	  tidigare	  (och	  kanske	  inte	  
medlemmarna	  heller…).	  Ett	  annat	  område	  med	  fin	  sandhedsflora	  är	  mellan	  tee	  
och	  green	  på	  16:e	  hålet	  där	  det	  växer	  ett	  bestånd	  av	  backsippor	  tillsammans	  med	  
bl	  a	  fältmalört,	  gullusern,	  liten	  blåklocka	  och	  femfingerört.	  Dessa	  små	  områden	  
bör	  vårdas	  så	  att	  arterna	  kan	  leva	  kvar	  och	  helst	  öka	  i	  utbredning.	  	  
	  
Ek-‐hassellunden	  vid	  hål	  6	  är	  en	  annan	  speciell	  och	  skyddsvärd	  vegetationstyp	  
som	  finns	  i	  hörnet	  mot	  Orelund.	  Den	  är	  av	  skogsstyrelsen	  klassad	  som	  
nyckelbiotop	  vilket	  innebär	  att	  den	  inte	  får	  påverkas	  negativt	  genom	  avverkning	  
eller	  annan	  verksamhet.	  I	  ek-‐	  och	  hassellunden	  är	  markvegetationen	  frodig	  och	  
där	  växer	  bl	  a	  den	  sällsynta	  tandroten	  (Dentaria	  bulbifera)	  tillsammans	  med	  
liljekonvalj,	  kirskål	  och	  getrams.	  Det	  finns	  ett	  flertal	  stora	  ekar	  som	  är	  på	  god	  väg	  
att	  bli	  jätteträd,	  om	  de	  fortsätter	  att	  växa.	  
	  
Mitt	  emot	  ek-‐hassellunden,	  på	  andra	  sidan	  fairway	  på	  hål	  6,	  ligger	  en	  
lövskogsdunge,	  med	  ett	  50-‐tal	  stora	  lövträd.	  Mest	  ek	  men	  också	  lind,	  bok	  och	  asp.	  	  
Fältskiktet	  är	  lundartad	  med	  växter	  som	  natt	  och	  dag	  (Melanpyrum	  
nemorosum),	  vitsippa,	  rödplister	  och	  stinknäva.	  
	  
Buskskiktet	  på	  Lilla	  Vik	  är	  sparsamt	  med	  främst	  några	  täta	  bryn	  längs	  hål	  6	  och	  
hål	  14	  med	  mycket	  buskar.	  Hagtorn	  dominerar	  men	  även	  slån	  och	  nypon	  
förekommer	  sparsamt.	  
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Bild	  6.	  Hedblomster.	  Hål	  14	  på	  Lilla	  Vik.	  Foto:	  Olle	  Kvarnbäck..	  23	  augusti	  2013.	  

	  
Insekter	  
Det	  finns	  några	  riktigt	  fina	  insektsmiljöer	  på	  Lilla	  Vik,	  framförallt	  ek-‐
hassellunden	  vid	  hål	  6.	  Där	  finns	  många	  olika	  småbiotoper	  samlade	  inom	  nära	  
håll.	  Förutom	  de	  stora	  ekarna	  finns	  en	  damm,	  blommande	  buskar,	  gott	  om	  
blommande	  örter,	  djupt	  förnalager	  och	  döende	  ved	  av	  olika	  dimensioner.	  
Dessutom	  finns	  strandvallen	  med	  sina	  sandmiljöer,	  förna	  samt	  busk-‐	  och	  
slyvegetation	  som	  ger	  skydd	  och	  boplatser.	  	  
	  
Vid	  besöket	  av	  entomolog	  Mikael	  Sörensson	  hittades	  i	  ek-‐hassellunden	  bl	  a	  en	  
styltfluga,	  vilket	  är	  en	  bra	  naturvårdsindikator.	  Vid	  en	  ekstubbe	  som	  står	  
halvskuggigt	  hittades	  ett	  bladskärarbi,	  ekens	  antennmal,	  guldsteklar	  (släktet	  
Chrysis),	  och	  en	  rovstekel	  av	  släktet	  Crabro.	  På	  ekarna	  fanns	  också	  ett	  flertal	  
arter	  myror,	  bl	  a	  smalmyra,	  stackmyra	  samt	  svart	  slavmyra	  (Formica	  fusca).	  	  
	  
Någon	  rödlistad	  art	  hittades	  inte	  vid	  det	  korta	  besöket	  men	  enligt	  Sörensson	  
finns	  det	  goda	  förutsättningar	  för	  t	  ex	  mindre	  ekbock	  (Cerambyx	  scopolii)	  som	  
skulle	  kunna	  fungera	  som	  så	  kallad	  målart	  för	  skötseln	  av	  ek-‐hassellunden	  och	  
intilliggande	  biotoper.	  Andra	  intressanta	  insektsmiljöer	  är	  hela	  strandvallen,	  alla	  
äldre	  träd	  med	  begynnande	  hålighet	  samt	  sandhedsområdena	  som	  beskrivits	  
under	  avsnittet	  Växter	  och	  vegetation.	  	  
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För	  flygande	  och	  blombesökande	  insekter	  som	  fjärilar,	  humlor,	  trollsländor	  m	  fl.	  
är	  stora	  delar	  av	  Lilla	  Vik	  tyvärr	  rätt	  otjänlig	  i	  dagsläget.	  Med	  nedklippta	  ruffar,	  
små	  blombestånd	  och	  få	  buskar	  har	  de	  flygande	  insekterna	  svårt	  att	  hitta	  lä	  från	  
havsvinden	  och	  de	  nektar-‐	  och	  pollenresurser	  som	  de	  behöver	  för	  att	  trivas.	  Här	  
finns	  mycket	  att	  utveckla	  i	  skötseln	  av	  banan.	  	  

Fåglar	  
Den	  vackra	  rödstjärten	  (Phoenicurus	  phoenicurus)	  skulle	  kunna	  användas	  som	  
symbol	  för	  Lilla	  Vik,	  då	  den	  häckar	  med	  hela	  5-‐7	  par	  på	  och	  i	  kring	  golfbanan,	  bl	  a	  
i	  närheten	  av	  klubbhuset.	  Rödstjärt	  är	  en	  liten,	  men	  färgstark,	  insektsätare	  som	  
gärna	  bor	  i	  trädhål	  eller	  i	  holk.	  På	  våren	  kan	  man	  ofta	  se	  den	  sittande	  i	  toppen	  på	  
ett	  äppelträd,	  sjungandes	  sin	  melodiska	  strof.	  	  
	  
Andra	  karaktärsfåglar	  för	  Lilla	  Vik	  är	  härmsångare	  (5-‐6	  par),	  törnsångare	  (3-‐4	  
par),	  sånglärka	  (ca	  3	  par)	  och	  näktergal	  (2	  par),	  liksom	  den	  röda	  gladan	  som	  
glider	  omkring	  och	  spanar	  från	  ovan.	  För	  den	  skarpögde	  som	  blickar	  ut	  över	  
havet	  finns	  det	  också	  möjlighet	  att	  se	  kentsk	  tärna	  (rödlistad)	  som	  flyger	  förbi	  
längs	  stranden.	  	  
	  
En	  glädjande	  observation	  under	  årets	  inventering	  var	  den	  rosenfink	  som	  17	  juni	  
satt	  och	  sjöng	  längs	  hål	  14.	  Rosenfinken	  är	  rödlistad	  (VU)	  och	  gick	  
förhoppningsvis	  till	  häckning	  i	  den	  täta	  buskvegetationen	  längs	  strandvallen.	  
Andra	  rödlistade	  arter	  som	  noterades	  under	  inventeringen	  var	  sånglärka	  (ca	  3	  
par)	  samt	  födosökande	  hämpling,	  backsvala	  och	  tornseglare.	  Hämplingen	  häckar	  
i	  omgivande	  trädgårdar	  och/eller	  äppelodlingar.	  
	  
Dammarna	  hyser	  ett	  blygsamt	  fågelliv.	  Ibland	  besöks	  de	  av	  gravand	  och	  gräsand	  
men	  inga	  fåglar	  verkar	  häcka	  i	  dammarna.	  Delvis	  på	  grunda	  av	  att	  de	  är	  små,	  
men	  också	  för	  att	  det	  är	  för	  lite	  växtlighet	  under	  och	  ovan	  vattenytan	  för	  att	  ge	  
det	  skydd	  och	  föda	  som	  våtmarksfåglar	  behöver.	  Dammarna	  har	  ändå	  en	  viktig	  
funktion	  som	  dricksvatten	  åt	  fåglarna.	  	  

Grod-‐	  och	  kräldjur	  
Ett	  mindre	  antal	  lövgrodor	  hördes	  i	  maj	  spela	  i	  dammen	  vid	  hål	  3.	  I	  dammen	  vid	  
hål	  6	  hördes	  inga	  spelande	  grodor	  och	  inga	  groddjur	  iakttogs	  under	  
inventeringen.	  Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  vissa	  arter	  som	  leker	  tidigt	  har	  missats,	  en	  
kompletterande	  inventering	  kan	  därför	  behövas.	  Liksom	  för	  fåglarna	  är	  
vegetationen	  i	  och	  kring	  dammarna	  troligen	  för	  liten	  för	  att	  groddjur	  ska	  trivas	  
bra	  i	  de	  här	  dammarna.	  Det	  finns	  också	  frågetecken	  för	  vattenkvalitén	  då	  vattnet	  
varit	  grumligt	  och	  viss	  algblomning	  förekommit.	  	  

Övriga	  djur	  
I	  maj	  sågs	  fladdermöss	  jaga	  över	  dammen	  vid	  hål	  6,	  tyvärr	  okänt	  vilken	  art/arter	  
det	  rörde	  sig	  om.	  Fälthare	  förekommer	  sparsamt	  på	  golfbanan.	  Enligt	  
banpersonalen	  har	  hasselmus	  iakttagits	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  i	  ek-‐hassellunden.	  
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8.	  Åtgärds-‐	  och	  skötselförslag	  för	  Lilla	  Vik	  
	  
Följande	  förslag	  läggs	  fram	  med	  tanke	  på	  att	  utveckla	  den	  biologiska	  mångfalden	  
på	  golfområdet	  Lilla	  Vik	  och	  samtidigt	  göra	  golfupplevelsen	  intressantare	  och	  
mer	  njutbar.	  På	  bifogad	  karta	  finns	  markerat	  på	  vilka	  platser	  som	  åtgärden	  
bedöms	  vara	  mest	  lämplig.	  Vissa	  åtgärder	  kan	  dock	  passa	  på	  många	  platser.	  De	  
åtgärder	  som	  beskrivits	  för	  Djupadal	  redogörs	  endast	  kortfattat	  för	  här.	  
	  
1.	  Sköt	  om	  träden.	  	  
En	  stor	  del	  av	  den	  biologiska	  mångfalden	  på	  Lilla	  Vik	  är	  knuten	  till	  trädskiktet.	  I	  
nuläget	  finns	  inte	  så	  många	  riktigt	  gamla	  träd,	  men	  om	  träden	  vårdas	  så	  att	  de	  
kan	  växa	  till	  sig	  ytterligare	  och	  bli	  gamla	  och	  vidkroniga	  kommer	  ännu	  fler	  arter	  
att	  trivas	  på	  Lilla	  Vik.	  Gamla,	  stora	  träd,	  skapar	  också	  en	  fantastisk	  atmosfär	  på	  
golfbanan!	  
	  
En	  god	  skötsel	  av	  träden	  innebär	  bl	  a	  att	  konkurrerande	  sly	  kring	  stammen	  röjs	  
bort	  och	  att	  träden	  får	  tillräckligt	  med	  ljus	  så	  att	  kronan	  kan	  breda	  ut	  sig.	  Det	  är	  
också	  viktigt	  att	  träden,	  så	  långt	  möjligt,	  får	  stå	  kvar	  även	  när	  stam	  och	  grenar	  
börjar	  dö.	  Död	  ved	  och	  hålträd	  är	  en	  stor	  bristvara	  i	  dagen	  natur.	  För	  över	  500	  
arter	  av	  svampar,	  insekter	  och	  mossor	  utgör	  bristen	  på	  död	  ved	  det	  största	  hotet	  
mot	  deras	  överlevnad.	  Även	  många	  fåglar	  behöver	  döda	  träd	  och	  grenar	  för	  att	  
hitta	  föda	  och	  boplatser.	  
	  
2.	  Skapa	  fler	  fauna-‐depåer.	  
Ett	  smart	  sätt	  att	  ta	  tillvara	  döda	  grenar	  eller	  träd	  som	  behöver	  tas	  ner	  är	  att	  
samla	  ihop	  dem	  i	  	  s	  k	  fauna-‐depåer.	  En	  fauna-‐depå	  är	  grova	  grenar,	  stamdelar	  
eller	  kvistar	  som	  samlas	  i	  en	  mer	  eller	  mindre	  prydlig	  hög	  på	  lämplig	  plats.	  Skapa	  
gärna	  en	  fauna-‐depå	  i	  anslutning	  till	  andra	  äldre	  träd	  i	  ett	  halvskuggigt	  läge	  så	  att	  
veden	  inte	  torkar	  ut.	  I	  ekmiljöerna	  på	  Lilla	  Vik	  har	  redan	  idag	  flera	  fina	  exempel	  
på	  fauna-‐depåer	  skapats	  (se	  bild	  7).	  	  
	  
3.	  Plantera	  buskar	  
Buskplanteringar	  skulle	  passa	  bra	  på	  Lilla	  Vik	  och	  förstärka	  dess	  karaktär	  av	  
parkbana.	  Det	  skulle	  också	  gör	  stor	  nytta	  för	  den	  biologiska	  mångfalden,	  särskilt	  
om	  plantering	  sker	  i	  anslutning	  till	  andra	  värdefulla	  biotoper.	  Kombinera	  gärna	  
buskplantering	  med	  att	  så	  in	  ängsblommor,	  ifall	  en	  rik	  flora	  saknas	  på	  den	  plats	  
där	  det	  skulle	  passa	  med	  buskar.	  Buskar	  och	  ängsblommor	  skapar	  tillsammans	  
en	  fantastisk	  miljö	  för	  pollinerande	  insekter	  som	  fjärilar,	  humlor	  och	  bin.	  	  
	  
4.	  Använd	  markvägar	  och	  belägg	  dem	  ej	  med	  grus.	  
Liksom	  Djupadal	  har	  Lilla	  Vik	  flera	  fina	  sandmiljöer.	  Vägar	  och	  gångstigar	  är	  en	  	  
fin	  livsmiljö	  för	  sandlevande	  insekter.	  	  
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Bild	  7.	  Fauna-‐depå.	  Mikael	  Sörensson	  framför	  en	  hög	  med	  grenar	  och	  stamdelar	  på	  
Lilla	  Vik.	  En	  väl	  fungerande	  fauna-‐depå	  då	  den	  ligger	  lagom	  halvskuggigt	  och	  veden	  inte	  
blir	  helt	  uttorkad.	  Ett	  eldorado	  för	  den	  insektsintresserade!	  Foto:	  Olle	  Kvarnbäck	  
	  
5.	  Utveckla	  vegetationen	  i	  dammarna.	  
Dammen	  längs	  hål	  6	  är	  liten	  men	  har	  en	  fin	  utformning	  med	  flacka	  kanter	  vilket	  
gör	  det	  lätt	  för	  t	  ex	  fåglar	  och	  groddjur	  att	  ta	  sig	  i	  och	  ur	  dammen.	  Strandzonen	  är	  
beväxt	  med	  bl	  a	  svärdslilja	  och	  flaskstarr.	  Den	  är	  värdefull	  för	  den	  biologiska	  
mångfalden	  men	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  breddas.	  Det	  kan	  göras	  genom	  att	  låta	  
strandvegetationen	  krypa	  upp	  lite	  högre	  på	  stranden	  på	  sidan	  mot	  havet,	  vilken	  
sällan	  är	  i	  spel.	  Flytta	  t	  ex	  klipplinjen	  0,5	  m	  och	  plantera	  in	  några	  nya	  
strandväxter.	  På	  andra	  sidan,	  mot	  fairway,	  kan	  strandvegetationen	  istället	  låtas	  
vandra	  ut	  en	  bit	  i	  dammen.	  Undervattensvegetation	  i	  dammen	  är	  sparsam	  med	  
gäddnate	  och	  andmat.	  Under	  2013	  förekom	  viss	  algblomning,	  vilket	  är	  ett	  tecken	  
på	  hög	  näringsnivå	  och	  för	  lite	  växter	  som	  kan	  fånga	  upp	  näringen.	  Försök	  kan	  
göras	  att	  etablera	  nya	  bottenväxter	  genom	  att	  sprida	  blomknoppar	  på	  hösten	  av	  
t	  ex	  hornsärv.	  
	  
Dammen	  vid	  hål	  3	  är	  grumligare	  än	  vid	  hål	  6	  och	  har	  ännu	  mindre	  
undervattensvegetation.	  Dock	  finns	  en	  del	  värdefulla	  strandväxter,	  t	  ex	  
igelknopp,	  som	  tyder	  på	  hyfsad	  vattenkvalitet.	  Röj	  bort	  alsly	  så	  att	  mer	  solljus	  
kommer	  ner	  till	  stranden	  så	  kan	  strandfloran	  bli	  mer	  varierad.	  Plantera	  
strandväxter	  från	  andra	  dammar	  i	  trakten	  eller	  köp	  in.	  	  
	  
6.	  Särskilt	  värdefulla	  biotopområden	  
Här	  följer	  beskrivning	  	  av	  några	  områden	  som	  bedömts	  ha	  särskilt	  högt	  
naturvärde	  och	  därför	  bör	  vårdas	  lite	  extra	  för	  att	  bibehålla	  sina	  värden.	  De	  bör	  
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inte	  betraktas	  som	  isolerade	  öar	  av	  biologisk	  mångfald	  utan	  som	  s	  k	  värdekärnor	  
från	  vilka	  arter	  kan	  sprida	  sig	  ut	  i	  det	  omgivande	  landskapet.	  
	  
Delområde	  A.	  
Beskrivning:	  
Ädellövskog	  med	  främst	  ek	  och	  lind.	  I	  västra	  delen,	  närmast	  gränsen	  mot	  
Orelund,	  finns	  en	  väl	  utvecklas	  ek-‐hassellund	  med	  en	  typisk	  lundflora	  och	  ett	  
mycket	  rikt	  fågel-‐	  och	  insektsliv.	  Här	  växer	  bl	  a	  tandrot	  och	  på	  våren	  hörs	  en	  
konsert	  av	  sjungande	  fåglar	  som	  näktergal,	  härmsångare,	  steglits,	  
Trädgårdssångare	  m	  fl.	  Hela	  området	  är	  klassat	  som	  nyckelbiotop	  av	  
skogsstyrelsen.	  	  
Skötselråd:	  Eftersom	  det	  är	  klassat	  som	  nyckelbiotop	  behöver	  ni	  rådgöra	  med	  	  
länsstyrelsen	  innan	  större	  skötselåtgärder	  genomförs.	  Lunden	  bör	  enligt	  min	  
bedömning	  lämnas	  för	  fri	  utveckling,	  såvida	  inga	  invasionsarter	  börjar	  ta	  över.	  
Det	  finns	  inga	  tecken	  på	  det	  i	  dagsläget.	  Där	  röjningar	  gjorts	  kan	  slyuppslag	  
behöva	  hållas	  efter	  för	  att	  värna	  om	  de	  stora,	  gamla	  ekarna.	  	  
	  
Delmområde	  B	  
Beskrivning:	  
Lövskogsdunge,	  som	  domineras	  av	  stora	  ekar,	  med	  inslag	  av	  lind,	  bok	  och	  asp.	  	  
Fältskiktet	  är	  ängs-‐	  och	  lundartad	  med	  växter	  som	  natt	  och	  dag,	  vitsippa	  och	  
stinknäva.	  Ganska	  rikt	  fågelliv	  med	  bl	  a	  grå	  flugsnappare	  och	  svarthätta.	  
Trädskiktet	  är	  lite	  för	  tätt	  för	  att	  träden	  ska	  kunna	  utvecklas	  till	  stora	  vidkroniga	  
individer.	  
Skötselråd:	  	  
Ta	  ner	  25-‐	  35	  %	  av	  träden,	  så	  att	  de	  övriga	  får	  chans	  att	  breda	  ut	  sig.	  	  Skapa	  
fauna-‐depåer	  av	  de	  fällda	  träden.	  Fätskiktet	  kan	  med	  fördel	  slås	  1	  ggr/år,	  efter	  
blomning,	  och	  avslaget	  material	  transporteras	  bort.	  
	  
Delområde	  C	  
Beskrivning:	  
Strandbrinken	  mot	  havet.	  Brant	  slänt	  ner	  mot	  havet	  som	  är	  tätt	  bevuxen	  med	  
buskar	  och	  lövsly.	  Den	  lägre	  faunan	  är	  inte	  undersökt	  men	  kan	  förväntas	  likna	  
den	  som	  finns	  vid	  Stenshuvud	  (Sörensson,	  muntligen).	  Här	  finns	  också	  ett	  rikt	  
fågelliv	  med	  bl	  a	  rosenfink	  samt	  backsvalor	  som	  häckar	  i	  öppna	  sandslänter.	  	  
Skötselråd:	  	  
Brinken	  är	  brant	  och	  mycket	  svårskött.	  De	  naturvärden	  som	  hittills	  är	  kända	  
kräver	  inte	  heller	  någon	  särskild	  skötsel.	  Släpp	  gärna	  upp	  några	  rejäla	  buskage	  
längs	  out-‐gränsen	  där	  rosenfink	  och	  olika	  sångare	  kan	  bygga	  bo.	  Kanske	  kan	  den	  
rödlistade	  höksångaren	  hitta	  hit!	  
	  
Delområde	  D	  
Beskrivning:	  	  
Sandhed	  med	  fin	  flora,	  bl	  banans	  enda	  förekomst	  av	  hedblomster.	  Dessutom	  
kärleksört,	  trift,	  femfingerört	  och	  borsttåtel.	  
Skötselråd:	  	  
Ängsskötsel.	  Vegetationen	  är	  så	  låg	  att	  den	  är	  svår	  att	  klippa	  av	  ordentligt.	  Bete	  
med	  t	  ex	  får,	  som	  släpps	  på	  eftersommaren,	  vore	  att	  föredra.	  Harvning	  vore	  
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intressant	  att	  prova	  för	  att	  gynna	  spridningen	  av	  den	  fina	  floran	  och	  ge	  
sandlevande	  insekter	  bättre	  förutsättningar.	  
	  
Delområde	  E	  
Beskrivning:	  
Sandhed	  med	  fin	  flora,	  t	  ex	  backsippa,	  fältmalört,	  gullusern	  och	  femfingerört.	  
Skötselråd.	  
Marken	  är	  mycket	  mager	  och	  kräver	  inte	  mycket	  skötsel	  för	  att	  bibehålla	  den	  
rika	  floran.	  Bete	  vore	  dock	  gynnsamt	  för	  att	  undvika	  en	  långsam	  igenväxning.	  Att	  
golfspelarna	  går	  över	  området	  är	  inga	  problem,	  snarare	  en	  fördel	  eftersom	  det	  
skapar	  sandblottor.	  

9.	  Slutsatser	  och	  förslag	  till	  uppföljning	  
	  
Inventeringen	  visar	  att	  båda	  Djupadal	  och	  Lilla	  Vik	  har	  höga	  naturvärden	  som	  
det	  finns	  stor	  anledning	  att	  värna	  om	  och	  utveckla.	  På	  Djupadal	  finns	  bl	  a	  ett	  fint	  
stycke	  hedlandskap	  med	  flera	  rödlistade	  arter,	  dammar	  med	  en	  rik	  biologisk	  
mångfald,	  samt	  värdefulla	  skogsbryn	  med	  ett	  artrikt	  fågelliv	  och	  fina	  miljöer	  för	  
grodor	  och	  hasselmus.	  Därtill	  en	  blommande	  ruff,	  med	  stora	  pollenresurser	  för	  
insekter.	  	  
	  
På	  Lilla	  Vik	  finns	  de	  största	  naturvärdena	  i	  nuläget	  på	  de	  äldsta	  delarna	  av	  
banan,	  längs	  strandvallen.	  Bl	  a	  en	  väl	  utvecklad	  ek-‐hassellund	  som	  är	  klassad	  
som	  nyckelbiotop,	  med	  ett	  rikt	  fågelliv	  och	  mycket	  fina	  miljöer	  för	  en	  rad	  olika	  
insektsgrupper.	  Där	  finns	  också	  en	  ymnig	  lundflora	  med	  bl	  a	  tandrot.	  	  Längs	  
strandvallen	  observerades	  bl	  a	  sjungande	  rosenfink	  (rödlistad)	  och	  på	  hål	  14	  och	  
16	  finns	  två	  områden	  med	  välbevarad	  sandhedsflora,	  bl	  a	  förekomst	  av	  
hedblomster,	  backsippa	  och	  gullusern.	  
	  
För	  att	  ta	  tillvara	  de	  kunskaper	  och	  det	  engagemang	  som	  genererats	  genom	  den	  
inventering	  som	  redovisats	  i	  den	  här	  rapporten	  bör	  den	  snarast	  följas	  upp.	  
Följande	  behov	  av	  uppföljning	  har	  identifierats	  under	  arbetets	  gång:	  
	  

• Uppföljande	  inventering	  av	  kärlväxternas	  artantal	  och	  täckningsgrad	  i	  
mindre	  provytor,	  i	  några	  av	  de	  värdefullaste	  biotoperna.	  På	  så	  vis	  kan	  
förändringar	  dokumenteras	  och	  det	  går	  att	  utvärdera	  hur	  biotoperna	  
utvecklas,	  vilket	  är	  till	  stor	  nytta	  när	  man	  t	  ex	  diskuterar	  skötsel	  	  av	  olika	  
områden.	  En	  sådan	  detaljerad	  inventering	  har	  inte	  kunnat	  göras	  inom	  
ramen	  för	  det	  uppdrag	  som	  redovisats	  här.	  

	  
• Inventering	  av	  insekter	  i	  sandmiljöer	  samt	  äldre	  lövträdsmiljöer.	  Hittills	  

har	  bara	  ett	  stickprov	  gjorts	  och	  med	  en	  mer	  grundlig	  inventering	  kan	  
förväntas	  att	  fler	  rödlistade	  arter	  kan	  hittas	  och	  klubben	  får	  ett	  bättre	  
underlag	  för	  skötseln	  av	  dessa	  miljöer.	  

	  
• En	  skötselplan	  för	  ruff,	  dammar	  och	  övriga	  värdefulla	  restbiotoper	  bör	  

upprättas	  i	  samverkan	  mellan	  bankommitte,	  banpersonal	  och	  en	  
naturvårdskonsult.	  Av	  planen	  bör	  framgå	  vilka	  skötselinsatser	  som	  
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planeras,	  var,	  när	  på	  året,	  vem	  som	  är	  ansvarig	  och	  vilka	  resurser	  som	  
krävs.	  Skötseln	  av	  banorna	  och	  dess	  kringområden	  är	  av	  avgörande	  
betydelse	  för	  att	  tillvarata	  och	  utveckla	  den	  biologiska	  mångfalden.	  

	  
• Information	  till	  medlemmar	  och	  gäster.	  Under	  sommaren	  2013	  har	  en	  

mini-‐utställning	  av	  växter	  och	  djur	  på	  Djupadal	  med	  vackra	  bilder	  	  och	  
text	  producerats	  och	  satts	  upp	  i	  klubbhuset.	  Den	  kan	  kompletteras	  med	  
annan	  information	  t	  ex	  på	  hemsidan,	  i	  banguiden	  eller	  ett	  separat	  
informationsmaterial	  om	  hur	  klubben	  arbetar	  med	  biologisk	  mångfald.	  
Allra	  roligast	  är	  dock	  att	  komma	  ut	  i	  fält	  och	  se	  själv	  med	  egna	  ögon.	  
Därför	  föreslås	  att	  klubben	  arrangerar	  t	  ex	  fågelmorgon/gökotta	  på	  våren	  
och	  hasselmus-‐	  och	  grodsafari	  (kvällstid	  vår-‐sommar).	  En	  annan	  kul	  idé	  
är	  foto-‐tävling	  på	  temat	  biologisk	  mångfald	  på	  golfbanan,	  där	  golfspelarna	  
själva	  kan	  ta	  bilder	  om	  de	  hittar	  något	  spännande	  under	  rundan.	  	  	  	  

	  
Informationsidéerna	  berör	  även	  frågan	  hur	  golfbanorna,	  med	  sina	  naturvärden,	  
kan	  göras	  mer	  tillgängliga	  för	  människor	  som	  inte,	  ännu,	  är	  golfspelare.	  Några	  av	  
aktiviteterna	  ovan	  skulle	  kunna	  marknadsföras	  brett.	  Vandringsstigar	  med	  
information	  om	  naturen,	  kulturen,	  och	  golfen	  är	  en	  annan	  möjlig	  åtgärd,	  som	  
dock	  kan	  kräva	  en	  hel	  del	  insatser	  för	  att	  göras	  bra..	  Det	  kan	  också	  locka	  nya	  
människor	  att	  få	  upp	  ögonen	  för	  golf.	  	  Att	  dra	  upp	  skidspår	  på	  vintern	  är	  en	  
annan	  åtgärd	  som	  kan	  locka	  fler	  människor	  att	  nyttja	  golfbanorna.	  
	  
För	  flera	  av	  de	  föreslagna	  åtgärderna	  bör	  det	  finnas	  möjligheter	  för	  klubben	  att	  
söka	  ekonomiskt	  stöd	  från	  olika	  fonder,	  särskilt	  om	  klubben	  själv	  kan	  visa	  att	  
man	  satsar	  aktivt	  på	  detta.	  
	  

	  
Bild	  8.	  På	  spaning	  efter	  lövgrodor.	  Fredrik	  Kvarnbäck	  pekar	  ut	  var	  lövgrodorna	  sitter	  
för	  Göran	  Sandberg.	  I	  bakgrunden	  Boris	  Berglund.	  Djupadal	  17	  juni	  2013.	  Foto:	  Olle	  
Kvarnbäck.	  
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10.	  Tack	  
	  
Författaren	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  bidragit	  till	  detta	  arbete,	  
framförallt	  till	  miljökommittén	  på	  Österlens	  golfklubb	  som	  varit	  mitt	  löpande	  
bollplank	  i	  arbetet	  med	  inventering	  och	  rapport.	  	  Tack	  också	  till	  Boris	  Berglund	  
och	  Göran	  Sandberg	  som	  generöst	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  om	  bl	  a	  
grodor	  och	  hasselmöss	  och	  till	  Mikael	  Sörensson	  för	  en	  intressant	  och	  givande	  
insektsdag	  i	  fält.	  Tack	  till	  Daniel	  Olsson,	  greenkeeper	  på	  Kristianstad	  GK	  som	  tog	  
sig	  tid	  och	  visade	  hur	  de	  jobbar	  med	  skötsel	  av	  sandmarker.	  Vidare	  vill	  jag	  tacka	  
Johan	  Längerberg,	  Bertil	  Svensson,	  Gustav	  Andersson,	  Birgitta	  och	  Nils	  
Lyckeberg,	  Pontus	  Ekström,	  Tor	  Kvarnbäck,	  samt	  Torsten	  Kellander	  som	  alla	  
bidragit	  på	  olika	  sätt	  till	  detta	  arbete.	  	  
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