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Sammanfattning 
Vasatorps Golfklubb i Helsingborgs kommun planerar en om- och utbyggnad av sin 
nuvarande 36-hålsbana. Projektet som omfattar 18 hål skiljer sig en del från en vanlig 
utbyggnad eftersom den delvis är en ombyggnad av de befintliga hålen. Utbyggnaden 
innebär också att Vasatorps GK blir Sveriges största golfanläggning.  

Examensarbetet resulterar i en förstudie till miljökonsekvensbeskrivning för den 
planerade utbyggnaden och den beskriver på ett övergripande sätt de miljökonsekvenser 
utbyggnaden kan generera. Den kan användas som underlag vid upprättande av 
fullständig MKB vid eventuellt kommande detaljplaneprövning samt som underlag för 
fortsatt miljöarbete.  

Det planerade området för utbyggnaden är indelat i två olika områden. Det ena omfattar 
den befintliga golfbanan som ska byggas om och det andra är ett område jordbruksmark 
som tas i anspråk. Utbyggnadens miljöpåverkan är av varierande karaktär eftersom de 
två områdenas naturmiljö skiljer sig mycket. På jordbruksområdet kommer 
miljökonsekvenserna i stort vara positiva medan det befintliga golfbaneområdet som har 
en känsligare naturmiljö, riskerar en mer negativ miljöpåverkan om man inte bygger 
”rätt”. Framförallt är det den minskade användningen av bekämpningsmedel samt ett 
minskat näringsläckage p.g.a. användningen av kväve- och fosforgödsling jämfört med 
jordbruksskötseln, som är positivt. Negativa miljökonsekvenser är förutom ingreppen på 
naturen den ökade användningen av fossila bränslen från golfbanans skötselmaskiner 
och genom en ökad biltrafik till och från golfbanan. Ökad användning av fossila 
bränslen innebär ett ökat utsläpp av CO2, som bidrar till växthuseffekten. 

Att Vasatorps GK blir Sveriges största golfanläggning innebär även att man kommer ha 
en större miljöpåverkan och ett ökat ansvar gentemot miljön. För att efterfölja de av 
regeringens uppsatta miljömål och säkra en miljömässigt hållbar utveckling för 
utbyggnadsområdet och resten av Vasatorps GK kanske klubben borde gå vidare med 
sitt miljöarbete.  
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Examinator: Åsa Kasimir-Klemedtsson 
Handledare: Bengt Börjesson, Vasatorps Golf klubb 
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Summary 
Vasatorps Golf Club outside Helsingborg is planning an extension of their present 36 
hole golf course. The project, which comprises 18 holes, differentiates from an ordinary 
extension because it partly is a rebuilding of the some existing holes. The extension also 
means that Vasatorps golf course will be Sweden’s largest golf complex.  

This degree project is resulting in a feasibility study to an Environmental Impact 
Assessment for the planned extension and it is comprehensively describing the 
extensions environmental impact. It may serve as the basis of a complete EIA  and also 
for the Golf Clubs continued environmental work.  

The planned area for the extension is devided into two different areas. One is 
comprising  the existing golf holes that will be rebuilt and the other is an agricultural 
area that will be used. The extensions environmental impact is varying while the nature 
of the two areas are is very different. On the agricultural area, the environmental impact, 
will  more or less be positive while the area with the existing golf holes, which has a 
more sensitive nature, run the risk of a more negatively environmental effects. It is 
principally the decreasing use of  pesticides and a decreasing leakage of nourishment, as 
a result of a lesser usage of nitrogen- and phosphormanuring, that is positive. Negative 
environmental effects are, apart from the interference of the nature, the increasing use of 
fossil fuel from the golf course machines and from the increasing traffic to and from the 
golf course. The increasing use of fossil fuel also means an increasing discharge of  CO2 
that is one of the factors which contributed to the global warming. 

That Vasatorps golf course will be Swedens largest golf complex, which also means that 
it will have a significant environmental impact and therefor a growing responsible 
towards the environment. To ensure that they by the government highly placed 
environmental objectives are followed and an environmental sustainable development 
for the extension area and for the hole golf course, the club maby should go further with 
their environmental work 
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Förord 
Det här examensarbetet resulterar i en förstudie till miljökonsekvensbeskrivning för 
utbyggnad av Vasatorps Golfklubb i Helsingborg. Projektet omfattar 10 poäng på c-nivå 
och utförs på Högskolan i Trollhättan på uppdrag av Bengt Börjesson som är banchefen 
på Vasatorps Golfklubb. Projektet består av tre delar som kan läsas var för sig. Del 1 
innefattar en presentation av examensarbetet och dess bakgrund. Här beskrivs också 
grundläggande vad en miljökonsekvensbeskrivning är och hur vårt arbete med 
förstudien har genomförts. Del 2 innefattar resultatet och behandlar själva förstudien till 
miljökonsekvensbeskrivningen. I del 3 förs en diskussion kring arbetet med förstudien 
och hur det har fungerat utifrån bland annat sakkunskap och materialtillgång. Här lyfts 
även frågor kring syftet med projektet fram för att utifrån egna reflektioner dra 
slutsatser. 

Vi vill dessutom tacka Bengt Börjesson som är banchef vid Vasatorps Golfklubb och 
Carl-Johan Nilsson, ägare till nuvarande jordbruksmark vilket ska tas i anspråk, samt 
Åsa Kasimir Klemedtsson handledare och examinator vid Högskolan i Trollhättan. De 
har tillsammans hjälpt oss att uppnå vår ambition att kunna överlämna en förstudie till 
verksamheten i fråga samt bidragit med mycket information angående utbyggnadens 
utformning och dess förväntade miljöpåverkan. 

 

Peter Nilsson och Linnéa Orvarsson 
 

Högskolan i Trollhättan 

2004-08-17 
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Del 1 Presentation av projektet 
Inledningsvis presenteras uppdraget och tillvägagångssättet. För att få en förståelse av 
vad arbetet med förstudien har utgått ifrån följer en redogörelse av historiken och 
utvecklingen kring arbetet med miljökonsekvenser. Även beskrivs vad en 
miljökonsekvensbeskrivning är för något, dess syfte och vilka situationer den är lämplig 
att användas i. 

1 Inledning 
Under det senaste decenniet har golfsporten i Sverige ökat dramatiskt. Tidigare var golf 
en sport för de mest välbärgade, som har blivit en folksport med över 500 000 utövare 
fördelade på över 400 banor runt om i Sverige. I takt med det ökade intresset har 
golfbanornas miljöpåverkan fått större uppmärksamhet i landet. Eftersom en bana 
kräver stor yta och ofta stora ingrepp i naturen uppstår det allt oftare konflikter om 
golfbanornas vara eller inte vara. Förutom de effekter på djur och växter, som den kan 
tänkas leda till, tillkommer miljöaspekter som t.ex. användning av bekämpningsmedel 
och konstgödsel, konstbevattning, utsläpp från maskiner och fordon, energianvändning, 
avfallshantering, mm. När en golfbanas miljöeffekter och miljöproblem diskuteras kan 
det resoneras på olika sätt och ha olika utgångspunkter. Därför är det viktigt att, redan 
innan en bygget startas, identifiera och beskriva de miljökonsekvenser, såväl positiva 
som negativa, som en golfbana kan generera. Ett bra sätt att beskriva dessa 
miljökonsekvenser är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 
Vasatorps Golfklubb i Helsingborgs kommun ska bygga ut sin nuvarande 36-hålsbana. 
Utbyggnaden omfattar 18 hål och skiljer sig en del från en vanlig utbyggnad eftersom 
den delvis är en ombyggnad av de befintliga hålen. Syftet med utbyggnaden är att 
tillhandahålla mer speltid och utrymme för fler utövare av golfsporten1. Vid ändring 
eller utbyggnad är verksamhetsutövaren (VU) skyldig att ta hänsyn till relevant 
lagstiftning, som i det här fallet är Miljöbalken (MB) och Plan och bygglagen (PBL). 
Kommunens prövning om den planerade utbyggnaden kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan har ännu inte genomförts. Om den enligt Helsingborgs kommun antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska VU enligt PBL upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB skall beskriva den planerade 
verksamhetens förväntade miljöpåverkan och möjliggöra en samlad bedömning av en 
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.2 

                                                 
1 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 
2 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att upprätta en förstudie till en MKB som beskriver den 
miljöpåverkan utbyggnaden av Vasatorps Golfklubb kan tänkas leda till. Resultatet kan 
användas som underlag vid eventuellt upprättande av en fullständig MKB och 
kommande detaljplaneprövning enligt PBL. 

Rapportens resultat kan även användas, av VU och andra som berörs av utbyggnaden, 
för att få en ökad insikt och förståelse av verksamhetens miljöpåverkan samt ge ett 
underlag för fortsatt förbättringsarbete. 

2 Teori/bakgrund 

2.1 Lagarna och dess samverkan 
Miljöbalken heter den miljölagstiftning som trädde ikraft 1999. Syftet med 
lagstiftningen är att främja hållbar utveckling vilket innebär att den som bedriver någon 
form av verksamhet eller vidtar åtgärder, ska försäkra att människors hälsa och miljö 
skyddas mot skador och olägenheter. Lagen tillämpas på såväl näringsidkare som 
privatperson.3 

Miljöbalken medför därefter krav på samordning med Plan- och bygglagen (PBL). 
Enligt 1 kap, 3 § PBL ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen i syfte att ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Regleringen 
inom översiktsplanen sker i form av detaljplaner som endast får omfatta en begränsad 
del av kommunen. 

Vid planering eller ändring av verksamhet måste verksamhetsutövaren även ta hänsyn 
till PBL genom att upprätta en detaljplan. En detaljplan är ett rättsvetenskapligt 
dokument4 och upprättas för att pröva om ett område är lämpligt för den mark- och 
vattenanvändning som planen anger. En detaljplan är inte lämplig att utformas så det 
innebär att byggnader placeras och utformas så att dess användning medför fara eller 
betydande olägenhet för omgivningen. Vid betydande miljöpåverkan ska detaljplanen 
även inkludera en miljökonsekvensbeskrivning. MKB för detaljplan innefattar inte de 
detaljerade innehållskrav såsom Miljöbalken efterfrågar utan MKB´n ska belysa de 
frågor som berör användningen av mark och vatten, samt planen och dess utformning. 
Den ska också innehålla sådan information som är relevant utifrån planens syfte, 
detaljeringsgrad och det aktuella områdets känslighet för att kunna efterleva 1 kap, 18 § 

                                                 
3 Rubensson Stefan (2000) MILJÖBALKEN – Den nya miljörätten 
4 Plan- och bygglagen  PBL, Plan- och bygglagen http://www.jordnara.nu 
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PBL. Miljökonsekvenser ska antas utifrån maximalt utnyttjande av den byggrätt eller 
den användningen detaljplanen förväntas medföra.5 

PBL och MB arbetar parallellt där detaljplanen är PBL´s motsvarighet till MB´s 
tillståndsansökan. Det framhålls därför att en MKB för PBL kan upprättas med stöd av 
MB krav eftersom den är viktig också som underlag för den MKB som eventuellt ska 
ingå i ansökan om miljöfarlig verksamhet enligt MB.6 

2.2 Vad är miljökonsekvensbeskrivning? 
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan enligt PBL är ett beslutsunderlag som 
används vid kommunens prövning av frågor enligt Plan och bygglagen. Det förväntade 
miljökonsekvenserna redovisas tydligt och används senare som en del i underlag vid 
beslut om planen är lämplig att träda i kraft. MKB´n ska även granskas i syfte att 
bedöma dess fullständighet och användbarhet. Granskningen genomförs av kommunen 
tillsammans med övriga myndigheter, berörda organisationer och enskilda personer. 
Beslut om godkännande görs av kommunfullmäktige genom prövning. 

MKB´n undersöker och redovisar även alternativa lokaliseringar för detaljplanen där 
olika vägval motiveras. Miljökonsekvensbeskrivningen är också en process som 
redovisas i ett dokument och kan även inkludera det tillvägagångssätt som används. 
Vanligtvis integreras MKB-arbete naturligt i planprocessen. 

För att göra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan möjlig, ska de direkta och 
indirekta effekter som planens genomförande medför identifieras och beskrivas. Vad 
som ska beaktas är: effekter på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskap och kulturmiljö, dels hushållningen med mark, vatten och andra resurser samt 
den övriga fysiska miljön. Både positiva och negativa effekter ska beskrivas. Med hjälp 
av samråd med berörda parter och dokumentationsstudier, samlas lämplig information 
in och sammanställs i dokumentet. 

Syftet med MKB är dels att möjliggöra en samlad bedömning av planens 
miljökonsekvenser samt att ge förutsättningar för ökad hänsyn till miljö-, hälso- och 
hushållningsfrågor. Därför är det viktigt att integrera MKB-processen med planarbetet 
genom att driva dem parallellt.7 

                                                 
5 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
6 Rubensson Stefan (2000) MILJÖBALKEN – Den nya miljörätten 
7 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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2.3 God MKB-sed 
Vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivning har en gemensam internationell syn 
utvecklats på det som sägs vara ”god sed” för arbetet med MKB. ”God MKB-sed” 
innebär att miljön ska beaktas i ett tidigt skede och innebär också medborgarinflytande 
där allmänheten skall kunna deltaga och påverka arbetets fortgång. Utifrån 
internationell praxis har även en del kriterier upprättats för hur man tillämpar ”god sed” 
i MKB-processen. 

Beslutskriteriet innebär att en MKB skall finnas före de reella besluten, därför är det 
viktigt att en bedömning av miljökonsekvenserna görs i ett tidigt skede i planprocessen. 

Resultatkriteriet betyder att MKB´n utgår från det egentliga bakomliggande syftet med 
planen. 

Alternativkriteriet går ut på att alternativa sätt att uppnå planens egentliga syfte, 
utformningsalternativ och nollalternativ redovisas och utvärderas.  

Effektkriteriet innebär att alla miljökonsekvenser för de olika alternativen redovisas. 

Viktningskriteriet går ut på att konsekvenserna ska utifrån allvarlighetsgrad bedömas 
och vägas samman för jämförelse mellan alternativen.  

Åtgärdskriteriet betyder att skadeförebyggande åtgärder ska utredas och anges. 

Granskningskriteriet innebär att värderingar och slutsatser ska redovisas för kontroll. 
MKB´n ska granskas offentligt där allmänheten får möjligheten att påverka innehållet. 

Uppföljning och kontroll betyder att det skall göras en efterföljande utvärdering av 
beslutsunderlaget om det miljökonsekvenser som ansågs förväntade gentemot de som 
verkligen uppstod.8 

2.4 Behovsbedömning: krävs MKB eller inte?  
Kommunen är den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för PBL och den 
fysiska planeringen och ska för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en MKB, 
en så kallad behovsbedömning. Kommunen arbetar på lokal nivå och gör bedömningen 
ifall utformningen av bebyggelsemiljön kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

En planerad verksamhet kan medföra olika miljöpåverkan beroende på lokalisering i 
olika delar av landet eller kommuner. Vad som är mest relevant vid bedömningen är de 
specifika förutsättningar som finns på platsen. Det vill säga om planens aktuella 
karaktär kan utformas med hänsyn till områdets känslighet. Den sammanlagda effekten 
beaktas och det läggs även vikt på antalet personer som berörs av planen. 

När en behovsbedömning för MKB görs, tas hänsyn till den planerade verksamhetens 
förväntade miljöpåverkan. Hänsyn tas även till påverkan på människors hälsa och 
                                                 
8 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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säkerhet som innefattar även risken för olyckor eller andra oförutsedda händelser som i 
någon form riskerar att påverka människor och miljö negativt. Hushållning med 
materiella tillgångar kan även beaktas som påverkan på miljön. 

Ansvarig myndighet använder en arbetsmodell för bedömning av betydande 
miljöpåverkan som i huvudsak utgår från de kriterier som återfinns i bilaga B till MKB-
förordningen (SFS 1 998:905). Förordningen är kopplad till MB men används som stöd 
enligt PBL vid bedömning av betydande miljöpåverkan.  

Nedan beskrivs de steg som förespråkas i bilaga B till MKB-förordningen (SFS 
1 998:905): 

Steg 1- klarlägg platsens känslighet för olika typer av påverkan och eventuella 
restriktioner för dess användning. 

Steg 2- karakterisera egenskaperna för de verksamheter, anläggningar och åtgärder som 
detaljplanen avser att medge. 

Steg 3- utifrån de egenskaper från steg 1-2 ska deras karaktäristika kartläggas för att 
undersöka om någon/några kan antas som betydande. 

Steg 4- med ovanstående resultat som utgångspunkt görs en sammanvägd bedömning 
och ett motiverande ställningstagande för att redovisa om planen innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

Checklistor som är utformade gentemot kompetens och resurser är ett annat 
tillvägagångssätt som också används vid bedömningen. Behovsbedömningen görs tidigt 
i planprocessen och bör göras redan i samband med beslut om uppstart av planarbetet. 
Ju större miljöpåverkan som bedöms preliminärt, desto viktigare är det att följer 
utformning och genomförande av MKB med ”god sed”.9 

                                                 
9 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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3 Metod 

3.1 Processen 
Vasatorps GK har diskuterat olika förslag till en utbyggnad av verksamheten och har 
informerat styrelsen, och medlemmarna om detta vid ett årsmöte. Förhandlingar om 
tillåtelse av inköp och användning av den intilliggande jordbruksmark som ska 
användas pågår i nuläget och ett par olika ritningsförslag ska snart vara klara. 
Information om den planerade utbyggnaden har även nått ut till allmänheten, i mer 
översiktlig form, genom verksamhetens klubbtidningen Vasatorparen. Som en form av 
förarbete upprättas en preliminär miljökonsekvensbeskrivning, en så kallad förstudie. 
Den valda metoden följer ”god sed” så långt som möjligt men dock inte i sådan 
omfattande bemärkelse. Inga skarpa avgränsningar sätts eftersom all information 
möjligtvis kan vara användbar vid ett senare skede. Då avgränsningar sätts motiveras 
dessa. Förstudien behandlar inte heller någon form av utredning eftersom det är ett 
förarbete och det finns inte de ekonomiska möjligheter och expertkompetens för att 
utföra de utredningar som kan anses behövas. Resultatet som är förstudien kan användas 
som underlag vid upprättande av MKB för detaljplan och kommer att ligga till grund för 
de eventuellt kommande samråd verksamheten ska ha med berörda parter.10 

Enligt ”god sed” för MKB ska dokumentet utgöra ett beslutsunderlag för 
behovsbedömningen och innefatta en preliminär redovisning och bedömning av de 
förväntade miljökonsekvenserna. Befintlig kunskap om platsen och den verksamhet som 
planen avser tillåta har sammanställts och tillhörande dokumentation har studerats. 
Boverket11 som är en nationell myndighet för bland annat stadsplanering och boende 
rekommenderar att en bedömning av de förväntade miljöeffekterna ska genomföras med 
avseende på planen. Genom samtal med banchefen och ägaren för berörd jordbruksmark 
samt litteraturstudie har bedömningar av förväntade effekter gjorts. Dokumentet ska i 
detta skede enligt Boverket genomgå behovsbedömningen som kommunen ansvarar 
för.12 

Behovsbedömningen är ännu inte i dagsläget genomförd. Men förstudien upprättas i 
förebyggande syfte ifall utbyggnaden anses medföra betydande miljöpåverkan, och då 
också kräver en fullständig MKB. Kunskapsluckor sak identifieras och ny information 
ska sökas för att få en mer omfattande och exakt beskrivning av utbyggnadens 
miljöpåverkan. Med hjälp av bland annat en mer djupgående dokumentationsstudie, 
samråd med berörda parter och utredningar kan ytterligare viktig information hittas. 

                                                 
10 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 
11 Boverkets hemsida http://www.boverket.se 
12 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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3.2 Dokumentet 
Genom dokumentationsstudier av material från Länsstyrelsen, Helsingborgs kommun 
och Vasatorps GK har olika delar beaktats. Nedan beskrivs det upplägg13 som har 
används i förstudien, för att ge ett så omfattande och komplett dokument som möjligt 
för att underlätta det fortsatta arbete i planprocessen. 

Eftersom miljökonsekvensbeskrivningen är en offentlig handling, dvs. tillgänglig för 
allmänheten, undviks svåra ord och tekniska termer eftersom den ska kunna vara så 
lättläst som möjligt.  

För att garantera långsiktig hållbarhet av planen ska en planerad verksamhet ta hänsyn 
till de nationella miljömål som verksamheten berörs av14. Därför har utifrån varje 
enskilt miljömål beskrivits det hur den planerade verksamheten kan påverka det och vad 
för konsekvenser den kan tänkas medföra. Målen utgör också enligt Boverket 
bedömningsgrunden vid kommunens värdering och beslut av projektet, om nyttan för 
människa och miljö anses vara större än den negativa påverkan på miljömålen tillåts 
verksamheten träda ikraft. Dock behandlas inte hur miljöbalkens hänsynsregler och 
miljökvalitetsnormer beaktas eftersom det har prioriterats lågt i förstudien på grund av 
resursbrist. 

Kommunala planförhållanden studeras genom de dokument som tillhandahålls av 
befintlig detaljplan. Kommunens översiktsplan studeras för att säkerställa eventuella 
områdesbestämmelser som riktintressen och naturreservat. En karta över det planerade 
utbyggnadsområdet med utritade geografiska avgränsningar finns också med för att ge 
en bättre överblick av planen, se bilaga 1. Förstudien beskriver den befintliga och 
planerade verksamheten och dess syfte samt dess fysiska karaktär. För bättre förståelse 
av vad utbyggnaden innebär beskrivs grundläggande hur golfanläggningen ser ut och 
hur den omfattande skötseln och underhållet fungerar. Utgångspunkten för planen är att 
marken skall användas i det syfte den mest är lämpad för. Därför är det viktigt att beakta 
verksamhetens hushållning med mark och vatten och dess förväntade effekter på den 
fysiska miljön i övrigt. 

Enligt Boverkets rekommendationer ska det i MKB´n även redovisas en 
nulägesbeskrivning. Förstudien beskrivs genom litteraturstudier som erhållts från 
tidigare detaljplan och MKB15 för området och den befintliga verksamhetens tillstånd. 
Nulägesbeskrivningen redovisar den befintliga miljöpåverkan som kan förändras vid 
utbyggnaden.16 

 

                                                 
13 Jöborn Inger (2001) MKB i Skåne län 
14 15 nationella miljökvalitetsmålen http://www.miljomal.se 
15 Fredrik von Platen Per & Westerström Jerry (1997) Detaljplan för del av Vasatorps golfbana, 
Helsingborgs stad 
16 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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De alternativ som finns gällande, nollalternativ, lokaliseringsalternativ och 
utformningsalternativ redovisas kortfattat för att följa MKB enligt ”god sed”. Det 
motiveras även varför angivet alternativ har valts. Effektkriteriet tillämpas genom att 
alla tänkbara förväntade miljökonsekvenser redovisas, även den miljöpåverkan som 
uppstår under byggtiden. Dock bara för detaljplanen eftersom resurser för att undersöka 
alla alternativens miljökonsekvenser inte tillhandahålls av verksamheten. Följande 
förändringar och miljökonsekvenser beaktas och redovisas i förstudien: 17 

 Naturmiljö – avverkning och nyplantering av enskilda träd och skog och 
anläggning av hinder i form av dammar och bunkrar. 

 Särskilda restriktioner – genom studier av kommunens översiktsplan avgörs 
ifall området berörs av särskilda restriktioner. 

 Friluftsliv och rekreation – tillgång och framkomlighet på vägar och 
förutsättningar för jakt. 

 Mark och vatten – hur mycket och vilken typ av mark som kommer tas i 
anspråk, bevattningssystemet för underhåll av banan och användning av gödsel 
och bekämpningsmedel, dess mängd och spridning. 

 Luftföroreningar från trafik och skötsel – föroreningar till följd av 
skötselmaskiner och ökad biltrafik till och från banan, frigöring av kväve vid 
gödsling. 

 Landskapsbild – landskapets visuella innehåll som geologi och naturtyp. 

 Kulturmiljö – hänsyn tas utifrån Länsstyrelsens restriktioner och bevarande av 
eventuella fornlänningar och byggnadsminnen. 

 Hälsa och säkerhet – skador som kan påverka människans fysiska eller 
psykiska tillstånd i form av buller och lukt, kemikaliehantering, nyttjande av 
verksamheten. 

 Nollalternativ – beskrivs genom antaganden om det befintliga området i ett 
framtida skede, en generation, ca 25 år. 

 Byggnadsskede – vilka maskiner och redskap som kommer att användas, dess 
utsläpp och buller och eventuellt tillkommande byggmassor. 

Enligt Boverket ska varje redovisad miljökonsekvens viktas utifrån allvarlighetsgrad för 
att följa ”god sed”. Viktningskriteriet följs till viss del eftersom utredningar och 
bedömningar inte ligger inom avgränsningarna. I mån om tid uppfylls även 
åtgärdskriteriet genom undersökning av eventuella skadeförebyggande åtgärder. 
Slutligen sammanställs verksamhetens sammanlagda miljökonsekvenser. Detta för att 
läsaren lättare kan överblicka de miljökonsekvenser planen förväntas medföra. 

                                                 
17 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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Som förslag till fortsatt arbete med planprocessen kan granskningskriteriet tillämpas då 
berörda parter och allmänheten får möjlighet att påverka innehållet. Dokumentet kan 
även innefatta en uppföljning och kontroll där en efterföljande utvärdering av 
beslutsunderlaget gentemot verkligheten för att följa MKB enligt ”god sed”.18 

 

                                                 
18 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar (2000) Boken om MKB för detaljplan 
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Del 2 Resultat av förstudie 
Följande del innefattar resultatet av projektet. Här presenteras den befintliga 
verksamheten, den planerade utbyggnaden samt de olika alternativ som finns. Därefter 
redovisas de miljökonsekvenser som utbyggnaden förväntas medföra. 

4 Bakgrund och förutsättningar 

4.1 Miljömål 
Utbyggnaden av Vasatorps GK påverkar följande av Riksdagens 15 nationella miljömål. 

1. Begränsad klimatpåverkan 

Maskiner som t.ex. gräsklippare och traktorer för banskötsel, samt bil- och 
lastbilstransporter till och från banan av spelare, anställda och varor går 
mestadels på fossila bränslen. Förbränning av fossila bränslen avger 
växthusgasen CO2. Kvävegödslig genererar växthusgasen N2O. 

2. Frisk luft 

Maskinernas och bilarnas förbränning av fossila bränslen ökar luftföroreningar 
och partikelutsläpp. 

3. Bara naturlig försurning 

Förbränningen av fossila bränslen ger utsläpp av de försurande ämnena 
kväveoxid (NOx) och svaveldioxid (SO2). 

4. Giftfri miljö 

Spridning av ogräs- och svampbekämpningsmedel på gräsytorna minskar den 
biologiska mångfalden 

7.   Ingen övergödning     

Spridning av konstgödsel (NPK) på gräsytorna i kombination med att området är 
dränerat/täckdikat bidrar till övergödning i dammar och vattendrag 

8.  Levande sjöar och vattendrag 

Utsläpp och näringsläckage från utbyggnadsområdet till vattendrag och dammar 
påverkar djur och växtlivet.  

9.    Grundvatten av hög kvalitet 

Konstbevattning av golfbanan ökar grundvattenuttag. 

12.  Levande skogar 

Skogsavverkning och gallring vid hålbyggnation och skötsel av banan minskar 
den biologiska mångfalden.  
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13.  Ett rikt odlingslandskap 

Produktiv jordbruksmark tas ur anspråk och blir golfbana  

15.  God bebyggd miljö 

 Landskapsbilden och dess struktur förändras från öppen åkermark till golfbana. 

4.2 Förklaring av golfbana 
En golfbana är oftast uppdelad i 9 eller 18 hål vars längd normalt ofta varierar mellan 
100-500 m. Själva spelfältet är uppdelat i olika zoner (tee, green, fairway, ruff), figur 1, 
beroende på hur högt gräset är. Greenen är det kortast klippta området med en klipphöjd 
på 3-4 mm. Tees och fairway har en klipphöjd på ca 15 mm. Ruffens klipphöjd varierar 
från 30 mm (semiruff) till ingen klippning alls (tjockruff) beroende på hur nära 
spelfältet den ligger. Ytfördelningen av de olika zonerna på en normal 18-håls golfbana 
är enligt följande: greener 1 ha, tees 1 ha, fairway 15-20 och ruff 20-30 ha. På en 
golfbana finns det även utplacerade hinder i form av sandfyllda bunkrar samt dammar 
och bäckar.  

 

 
Figur 1 Golfbanans olika zoner 
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4.3 Skötsel av en golfbana 
För att hålla en golfbana i hög standard krävs ett hårt arbete i stort sett hela året. En rad 
olika typer av maskiner och fordon används i skötselarbetet. Allt ifrån små maskiner 
såsom trimmers och handgräsklippare till stora åkgräsklippare, traktorer, hjullastare och 
grävskopor. Skötseln på en golfbana består inte bara av gräsklippning utan en mängd 
andra arbeten måste göras. Framförallt är det greenerna som kräver mycket underhåll. 
Förutom att de under sommarmånaderna klipps varje dag skall de luftas, vertikalskäras 
och dressas (ett tunt lager sand läggs på gräsytan) flera gånger per år. Tees, fairway och 
semiruff klipps varannan dag, även tees dressas och skärs flera gånger per år och ibland 
dressas även fairways. Det är också dessa områden som är konstbevattnade. De 
resterande ruffområdena klipps därför olika ofta beroende på vädret. Banan måste 
besprutas för att förhindra svamp och ogräsangrepp och näringsämnen måste tillföras 
genom konstgödsling. Skötseln av banan omfattar även rensning av dammar och bäckar 
så de inte växer igen. Skogen närmst spelområdet måste hållas snyggt och måste därför 
gallras och rensas upp med jämna mellanrum. Transportvägar måste underhållas, 
papperskorgar ska tömmas etc. Det är med andra ord mycket som måste göras för att 
hålla en golfbana i bra skick. 
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4.4 Verksamheten och dess syfte 

4.4.1 Befintlig verksamhet 

Vasatorps GK bildades 1973. Anläggningen bestod då av en niohåls bana, men efter 
utbyggnader 1974, 1982 och 2000 innefattar idag anläggningen 36 hål som är fördelade 
på två 18-håls banor, Gamla Banan och Nya Banan. En 9-håls korthålsbana håller idag 
på att byggas. Vasatorps GK har idag över 2500 medlemmar och ca 20 anställda under 
högsäsong. Anläggningen ligger öster om E6:an och söder om Hjortshögsvägen. 
Anläggningens area är idag ca 190 ha och omfattar förutom nuvarande golfbana även en 
tillfartsväg och Vasatorps gård. Golfbanans byggnader utgörs av kansli, 
omklädningsrum, klubbhus med restaurang, förrådsbyggnad, lokal för shop och lokal 
för tränaren, en driving-ranch, en maskinhall och verkstad samt pumphus till 
bevattningsanläggningen. Golfbanans parkering rymmer idag 230 platser, plus 20 
platser för personalen. Den totala byggnadsytan är ca 3000 m2. För närvarande spelas 
det ca 65000 golfrundor per år på Vasatorps GK. (En runda = person som går 18 hål).19 

 
 
                                                 
19 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 

Vasatorps GK 

Figur 2 Vasatorps 
GK ligger öster om 
E6:an i 
Helsingborgs 
kommun. 
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4.5 Planerad verksamhet och dess syfte 
Den planerade utbyggnaden av anläggningen omfattar 18 hål och en area på ca 65 ha. 
Utbyggnadsområdet är indelat i två olika områden, golfbaneområdet som ägs av 
Vasatorps GK och jordbruksmarken som ägs av en och samma markägare. 
Golfbaneområdet är ungefär 45 hektar stort och omfattar 11 golfhål och en driving-
range. Dessa 11 hålen kommer vid den nya utbyggnaden helt byggas om. 
Jordbruksmarken ligger öster om golfbaneområdet och är ca 20 ha stort, se figur 3, samt 
bilaga A. 

Syftet med utbyggnaden är att öka banans kapacitet och attraktion och därmed öka 
möjligheterna för invånarna i Helsingborgsområdet att spela golf och även att locka fler 
gästspelare till banan. Kön för att bli medlem är idag lång och det blir allt svårare för 
medlemmar och gästspelare att få speltid på banan. För att minska kötiden och öka 
tillgängligheten på banan är därför behovet av en utbyggnad i dagsläget stort. Många av 
de hål som man planerar att bygga om är gamla och håller inte måttet för dagens krav 
vad det gäller utformning och kvalitet. Den nybyggda banan ska enligt banchefen hålla 
hög internationell klass så att de kan locka dit internationella stortävlingar. 20 

 

 
 
Figur 3: Flygfoto över utbyggnadsområdet (inom den röda markeringen) 
 
 
                                                 
20 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 

Golfbaneområdet 

Jordbruksmarken 
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4.6 Hushållning med mark och vatten och andra resurser 
Före utbyggnad 
Hela utbyggnadsområdet omfattar ca 65 ha med följande markanvändning: 

Jordbruksmark    20 ha 

Skogsmark   15 ha 

Fairways/driving-range 10 ha 

Greener                      0,6 ha 

Tees     0,6 ha 

Dammar och vattendrag    2 ha 

Övrig mark*    17 ha 
 
*Övrig mark är de extensivt skötta områdena mellan och runt golfhålen 

4.6.1 Golfbaneområdet 

Golfbaneområdets greener, tees och fairways konstbevattnas idag vid behov under 
perioden april till oktober. Större delen av bevattningen sker dock under juli och 
augusti. Normalbehovet för en 18-håls-bana är ca 20 000-25 000 m3

 per år. Under 
extremt torra somrar kan behovet uppgå till 5 000 m3 per vecka21

.  Bevattningen är också 
krävande ur energisynpunkt eftersom pumparna är eldrivna. Bevattningen sker mest på 
kvälls och nattetid för att minska avdunstningen. I den utsträckning det går tas vattnet 
från bevattningsdammar för att därmed undvika grundvattenuttag, men den största delen 
av vattnet tas från grundvattnet. Inga av bevattningsdammarna ligger i 
utbyggnadsområdet. Den mesta skogen och vegetationen inom golfbaneområdet vårdas 
årligen genom gallring och upprensning vilket gör att livsförutsättningarna för vissa 
djurarter begränsas.  

Det avverkade virket från golfbaneområdet säljs till massaindustrin eller flisas. Det 
avfall som genereras är av varierande slag. På varje golfhål finns en papperskorg där 
huvudsakligen skräp från golfbanans kioskförsäljning läggs. Burkar och flaskor 
återvinns. Övrigt avfall är framför allt säckar och plastförpackningar till konstgödsel 
respektive bekämpningsmedel. I stort sätt all elförbrukning kommer från 
konstbevattningens vattenpumpar. En liten del el går även till uppladdning av de 
eldrivna fordonen. Vasatorps GK: s dieselförbrukningen för skötseln av banan, per år 
och 18 hål, uppgår till 17 m3. Därmed beräknas golfbaneområdets nuvarande 11 hål 
förbruka 10,4 m3 diesel per år.22

 

                                                 
21 Ericsson Bo & Strandberg Maria. (2000) Golfsportens miljöpåverkan 
22 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 
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4.6.2 Jordbruksmarken 

Jordbruksmarken har också möjlighet till konstbevattning vid behov. Även här är 
bevattningen också krävande ur energisynpunkt eftersom pumparna är eldrivna. 
Mängden vatten jordbruksmarken kräver varierar också stort beroende på väder och 
grödor. Grödor som potatis och brysselkål kräver mycket mer vatten än 
spannmålsodling. Bevattningen sker även här mest på kvälls och nattetid för att minska 
avdunstningen. I den utsträckning det går tas vattnet till jordbruksmarken från en 
bevattningsdamm för att undvika grundvattenuttaget, men den största delen av vattnet 
tas från grundvattnet. Bevattningsdammen ligger inte på utbyggnadsområdet. 
Avfallsmängderna som kommer från jordbruket är relativt små och består 
huvudsakligen av konstgödningssäckar och plastförpackningar för bekämpningsmedel. 
Jordbruksområdets skötsel kräver ca 5,5 m3 diesel per år.23 

4.6.3 Efter utbyggnad 

Efter byggandet kommer marken att användas enligt följande: 

Greener     1 ha 

Tees     2 ha 

Fairways/driving-range    20 ha 

Övrig mark*   27 ha 

Dammar/vattendrag    3 ha 

Skogsmark   12 ha 
 
*Övrig mark är de extensivt skötta områdena mellan och runt golfhålen 
Siffrorna är ca-värden eftersom golfbanans exakta utformning ännu inte är fastställd 
 
Skogsarealen kommer att minska något. 20 ha åkermark kommer att tas ur produktion. 
Av utbyggnadens 18 hål, kommer 10 ligga på golfbaneområdet och de resterande 8 
hålen kommer att byggas på jordbruksmarken. Vattenuttaget till konstbevattningen är 
svår att jämföra eftersom jordbruksmarkens olika grödor kräver olika vattenmängder. 
Generellt sätt kräver en golfbana mer vatten eftersom tees och greener är mycket 
känsliga för torka. Därmed kommer även elförbrukningen öka något. 
Bevattningsföretag regleras i miljöbalkens 11 kapitel, § 2, 9 och 12.  

De befintliga 11 hålen på golfbaneområdet plus skötseln av jordbruksmarken kräver 
15,9 m3 diesel per år. Den färdigbyggda 18-hålsbanan beräknas kräva 17 m3 diesel per 
år och därmed kommer utbyggnaden innebära en ökad dieselanvändning på ca 1 m3 per 
år, dvs. en ökning på 6%, bilaga E. Mängden avfall kommer öka en del eftersom en 
golfbana genererar mer avfall än jordbruket. 

                                                 
23 Nilsson Carl-Johan, markägare av utbyggnadsområdets jordbruksmark 
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5 Nulägesbeskrivning 

5.1 Naturmiljö 
Enligt Helsingborgs översiktsplan, bilaga D, ingår anläggningen i Vasatorpsstråket, ett 
grönstråk från Olympia österut genom Fredriksdal, Vasatorp mot Bjuvs kommun och 
Söderåsen. Grönstråket beskrivs som sammanhängande obebyggda ytor av särskilt 
värde för djur- och växtliv, rekreation, landskapsbild, åker, skog och våtmarker. Den 
nya marken som ska tas i anspråk klassas i översiktsplanen som odlingslandskap och i 
övrigt, vad det gäller naturmiljö, hyser inte utbyggnadsområdet några särskilt 
betydelsefulla intressen.  

5.1.1 Golfbaneområdet 

Golfbaneområdet har en ganska varierande natur. I det befintliga golfbaneområdet finns 
det en del skog, både bok- lärk- och granskog samt blandskog med bl.a. gamla ekar och 
björk. Här finns även en hel del dammar, bäckar och dräneringsdiken som till stor del är 
konstgjorda. Bäcken som rinner längs golfbaneområdets södra gräns har sitt utlopp i 
Råån som rinner söder om Helsingborg. Det finns också ett flertal gamla 
stengärdsgårdar, som förr i tiden användes som markavgränsning och djurstaket. På 
golfbanans intensivt och halvintensivt skötta ytor dominerar en tämligen ensartad flora 
eftersom klipphöjden där är väldigt låg. På golfbaneområdets extensivt skötta områden 
vid sidan om spelytorna och i de anlagda vattendragen finns en mer variationsrik flora 
och fauna. En hel del djur finns på området. Av rödlistade arter förekommer stor 
fladdermus som håller till i gamla träd. Övriga djur är bl.a. rådjur, hare, kanin, räv, 
fasan, häger och gräsand. Uppgifter om några sällsynta växtarter finns inte. 

5.1.2 Jordbruksmarken 

Förutom den öppna åkermarken finns här ett mindre antal dammar och märgelgravar. 
Längs hela södra gränsen rinner en bäck (samma som nämns i föregående stycke) som 
har sitt utflöde i Råån. Det intensiva jordbruket ger inte nya växtarter någon möjlighet 
att utbreda sig. Undantaget är de dammarna och märgelgravarna och områdena omkring 
dessa som fungerar som viktiga biotoper och skydd för många växter och djur. Djurlivet 
är relativt rikt på hela området. Bl.a. finns det rådjur, räv, hare, kanin, gräsand, häger 
och fasan. Vad det gäller växtlivet finns det inga uppgifter om sällsynta arter inom 
jordbruksmarken.  
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5.2 Särskilda restriktioner 
Eftersom i stort sett hela utbyggnadsområdet i dag redan är exploaterat av golfbana och 
jordbruksmark finns det idag inga särskilda restriktioner för området vad gäller 
riksintressen, nationalpark, naturreservat och natura 2000 eller vattentäkt, bilaga D. 

Utbyggnadsområdet ingår som tidigare nämnts i det s.k. Vasatorpsstråket som av 
Helsingborgs kommun klassats som ekologiskt känsligt område. 

5.3 Friluftsliv och rekreation 
Utbyggnadsområdet är värdefullt ur rekreationssynpunkt. Det varierande landskapet ger 
goda möjligheter till naturupplevelser. Det är dock relativt långt till närmsta 
bostadsbebyggelse och förutom golfarna så är området inte särskilt välbesökt. Inom 
golfbaneområdet finns det en mängd stigar och vägar som utnyttjas av golfbanans 
skötselmaskiner och golfspelarna, men de kan även fungera som promenadstråk. Några 
ridvägar finns inte på utbyggnadsområdet. Det finns däremot en hel del ridvägar på det 
intilliggande golfbaneområdet, som tillhör Vasatorps gård. Minst en gång om året 
förekommer det jakt, av bl.a. rådjur och hare, på både golfbaneområdet och 
jordbruksmarken. För att förhindra skadegörelse på golfbanan jagas även mullvadar 
med hjälp av fällor. På vintern, om det finns snö, dras det skidspår på golfbaneområdet. 

5.4 Påverkan av mark och vatten 
Nästan hela utbyggnadsområdet är exploaterat av golfbana och jordbruk, undantaget är 
en del småpartier skog i golfbaneområdet som man i stort sett lämnar orört. 
Fördelningen av markanvändningen för hela utbyggnadsområdet finns beskriven i 
kapitlet om Hushållning med mark och vatten.  

5.4.1 Golfbaneområdet 

Det finns inga bostäder belägna på golfbaneområdet, bilaga B, och enligt Helsingborgs 
detaljplan, bilaga D, finns det inga planer på att bygga några bostäder där. Området 
ligger på sandstensberggrund och jorden består till största delen av morän, lerig till 
sandig-moig. Förutom transportvägar för banans underhållsmaskiner finns det inga 
allmänna vägar på området. På golfbaneområdet använder man idag, framförallt på 
greenerna, bekämpningsmedel mot svamp- och ogräsangrepp, bilaga C. Fairway, tees 
och ruff besprutas bara fläckvis och behovsanpassat. Insektsbekämpning är mycket 
ovanlig på golfbaneområdet. Man undviker att bespruta områdena närmast dammarna 
och vattendragen för att skydda floran och faunan där. Konstgödsling sker på greener, 
tees och fairway och vid behov även den kortklippta ruffen, dock mycket sällan, se 
tabeller för gödsel- och bekämpningsmedel nedan. Konst- och naturgödsling medför en 
ökad risk för urlakning av näringsämnen, framför allt kväve och fosfor, till vattendragen 
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i området. Enligt en pilotstudie24 som gjorts på en skånsk golfgreen är medelförlusten 
per år för kväve 64,8 kg/ha och för fosfor 1,62 kg/ha. Golfbanans spelytor (tees, fairway 
och greener) är väl dränerade/täckdikade. Ytvattenavrinningen sker till diken och 
dammar inom området. Dikena och dammarna inom golfbaneområdet rensas vid behov 
för att förhindra igenväxning. I några av golfbanans dammar har man även planterat in 
gräskarp för att hålla nere växtligheten.  

5.4.2 Jordbruksmarken 

Jordbruksmarken har idag en hög avkastningsförmåga. Enligt EU:s klassindelning för 
kvalitén på jordbruksmark är jordbruksmarken på utbyggnadsområdet klassat som 7-8 
av en skala på 1-1025. Förutom spannmål odlas det varierat sockerbetor, potatis, dill, 
spenat, ärtor, brysselkål och morötter. Bekämpningsmedel används mot svamp, insekter 
och ogräs. Längs gränsen mellan golfbaneområdet och jordbruksområdets södra gräns 
finns en 6 meter bred zon som ligger i träda. Denna zon är med undantag för en årlig 
giva av Roundup, bilaga Fb, fri från användning av bekämpningsmedel och fungerar 
som en skyddszon för de närliggande vattendragen och växtligheten. För 
näringstillförsel används även konst- och naturgödsel, se tabeller för gödsel- och 
bekämpningsmedel på nästa sida. Medelförlusten av näringsämnen från 
jordbruksmarken per år är för kväve, 30 kg/ha och för fosfor, 0,5 kg/ha26. 
Jordbruksmarken är väl dränerad/täckdikad och ytvattenavrinningen sker till diken och 
dammar inom området.  

 

                                                 
24 Lundström C (1992) Växtnäringsurlakning från golfgreener: Metodik och preliminära resultat 
25 Carl-Johan Nilsson, markägare av utbyggnadsområdets jordbruksmark 
26 Andersson Rune (1986) Förluster av kväve och fosfor från åkermark i Sverige 
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5.4.3 Tabeller för användning av gödsel och bekämpningsmedel 

För förklaring om respektive bekämpningsmedel se bilaga Fa-b. 

 



 Miljökonsekvenser för utbyggnad av golfbana 
 

21 

5.5 Luftföroreningar från trafik och skötsel  
De utsläpp till luft som utbyggnadsområdet idag genererar kommer från användning av 
fossila bränslen från golfbanans och jordbruksmarkens skötsel- och underhållsmaskiner 
samt från transporter till och från banan. Förutom de eldrivna fordonen och 
småmaskinerna, t.ex. trimmers och motorsågar, drivs golfbanans och jordbruksmarkens 
alla skötselmaskiner av diesel. Dieselförbränning genererar utsläpp i form av 
växthusgasen CO2, kväveoxider, partiklar och kolväten. Vid gödsling frigörs ca 1.25 % 
av kvävegivan till lustgas (N2O) som är en växthusgas27. Alla de större 
skötselmaskinerna är försedda med katalysatorer. Sämst ur miljösynpunkt är 
småmaskinerna med 2- och 4-taktsmotorer. I den utsträckning det går används eldrivna 
fordon så mycket som möjligt. Även trafiken till och från banan genererar CO2  utsläpp 
och luftemissioner.  

5.6 Landskapsbild och omgivning 
Topografin på hela utbyggnadsområdet varierar obetydligt. Området är i stort sätt flackt 
och de få ojämnheterna som finns är de som kommit till när den befintliga golfbanan 
byggdes, figur 3 och 4. Däremot är utbyggnadsområdet i öst och syd omgivet av något 
högre terräng som gör att man därifrån lätt får insyn över området. Golfbaneområdets 
yttre gräns är inslutet av blandad löv- och barrskog samt buskage medan 
jordbruksmarkens gränser, med undantag mot golfbanan, i stort sätt ligger helt öppen. 
Den enda allmänna väg som har inblick mot utbyggnadsområdet är Rosenlundsvägen 
som går ca 500 m sydöst om området. Utbyggnadsområdet gränsar i öster och söder till 
jordbruksmark med tre olika markägare, tre i öster och en i söder. Den angränsande 
marken och jordbruksmarken är idag utarrenderad till en och samma arrendator. Tre 
gårdar, Sjunnetorp, Hjortsbygård och Ekeberga, har idag inblick över 
utbyggnadsområdet, bilaga B. Även ett mindre antal bostäder har delvis insikt över 
utbyggnadsområdet. I väst och nord gränsar utbyggnaden till den befintliga golfbanan.  

                                                 
27 Kasimir Klemedtsson, Åsa (2001) Metodik för skattning av jordbrukets emissioner av lustgas, underlag 
för Sveriges nationalrapport till Klimatkonventionen 

Figur 3 Vy från golfbaneområdet med  
jordbruksmarken i bakgrunden. 

Figur 4 Vy från jordbruksmarken, skogen i bak-        
grunden utgör gränsen till golfbaneområdet. 
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5.7 Kulturmiljö 
Någon utredning av eventuella kulturområden har inte gjorts för utbyggnadsområdet 
och beskrivs därför inte i förstudien. Vi rekommenderar att golfbanan tar kontakt med 
länsstyrelsen för en besiktning av områdets eventuella kulturområden. 

5.8 Hälsa och säkerhet  
Några direkta hälso- eller säkerhetsrisker finns idag inte beskrivna för 
utbyggnadsområdet om inte risken av att bli träffad av en golfboll räknas. 
Bekämpningsmedelshanteringen för både golfbaneområdet och jordbruksmarken följer 
de lagar och bestämmelser som finns. Endast godkända preparat används och 
föreskrivna regler vad gäller sprutbehörighet och sprutteknik följs noga, bilaga Fa-b. 
Eftersom att det är långt till närmsta fastighet störs ingen av bullret från 
jordbruksmarkens eller golfbaneområdets skötselmaskiner. Tvärtom så bidrar idag 
golfspelandet på området sannolikt till en förbättrad folkhälsa. En stor del av 
golfutövarna är pensionärer, vilket gör att rehabiliterings- och sjukvårdskostnader kan 
minskas.  
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6 Alternativ 

6.1 Nollalternativ 
Om inte den planerade utbyggnaden blir av kommer jordbruksmarken fortsätta att 
brukas på samma sätt som nu. Det som anges i nulägesbeskrivningen kommer gälla 
inom den närmaste framtiden och därför även för nollalternativet. Några planer på 
övergång till ekologiskt jordbruk eller någon annan form av verksamhet finns i 
dagsläget inte. Ett nollalternativ för golfbaneområdet kommer att betyda att den 
befintliga banan finnas kvar med dess nuvarande hålsträckningar. En del greener 
kommer dock att byggas om och mindre ”renoveringar” av vissa hål kommer att göras. 
För övrigt kommer nulägesbeskrivningens betingelser även här att gälla i framtiden. 

6.2 Lokaliseringsalternativ 
En alternativ lokalisering för utbyggnaden har undersökts norr om den befintliga banan, 
men det området är delvis skogsmark och är av utrymmesskäl svårare att bygga en bra 
golfbana på.  

6.3 Utformningsalternativ  
Vasatorps GK har två aktuella utformningsalternativ för utbyggnaden. Det ena, som 
denna förstudie görs för, är en ”radikal” ombyggnad av de befintliga golfhålen på 
golfbaneområdet och har därmed en större påverkan på naturen i utbyggnadsområdet. 
Det andra alternativet är mer återhållsamt och betyder att man i större utsträckning 
använder sig av de befintliga hålen på golfbaneområdet. 
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7 Effekter, konsekvenser och åtgärder 

7.1 Byggnadsskedet 
Under byggnadstiden kommer ett antal större maskiner som t.ex. grävmaskiner, 
bulldozers och dumpers användas. Dessa maskiner är huvudsakligen dieseldrivna och 
genererar samma utsläpp som jordbruksmarkens och golfbanans skötselmaskiner. 
Bullernivån väntas inte påverka någon nämnvärt eftersom det inte ligger några bostäder 
på eller nära utbyggnadsområdet. Infartsvägen till och från golfbanan kommer dock få 
en ökad belastning av tunga fordon. I den utsträckning det går använder man sig av 
utbyggnadsområdets befintliga jordmassa. Jord från de utgrävda dammarna, 
vattendragen och bunkrarna används för uppbyggnad av tees, greener och eventuella 
vallar. De jordmassor som tillkommer är växtbädd för greener och tees, sand till bunkrar 
samt dräneringslager, men eftersom greener och tees bara utgör ca 3 ha av den totala 
byggytan blir det inga stora mängder. Normalt brukar markarbetena pågå i 4-6 månader 
för en 18-hålsbana. Under själva anläggningsarbetet kommer den fyrbenta faunan 
förmodligen dra sig tillbaka, men erfarenheter från andra golfbanebyggen visar att när 
de tyngre maskinerna lämnat området, brukar djurlivet återgå till tidigare nivå. 28 

7.2 Naturmiljö 
Eftersom golfbanans utformning ännu inte fastställts är det svårt att exakt förutse vilka 
effekter utbyggnaden kommer få för naturmiljön, men tanken är att på golfbaneområdet 
ska den befintliga miljön sparas i största möjliga utsträckning. Eftersom hålen på 
golfbaneområdet helt ska byggas och placeras om, kommer en del skog att avverkas, 
vilket kan leda till minskad biologisk mångfald. I största möjliga utsträckning ska 
lövskogen bevaras och då framför allt bokskogen. Eftersom de gamla stengärdsgårdarna 
ska försöka bevaras och bli ett vackert inslag på golfbanan. De äldre stora träden, 
framförallt ekar och bokar, som utgör viktiga biotoper för djur och är viktiga för banans 
gestaltning kommer att sparas. Vissa av utbyggnadsområdets befintliga dammar, 
märgelgravar och vattendrag kan man bli tvungen att fylla igen eller bygga om och kan 
då komma att störa dess djur och växtliv. Jordbruksmarkens naturmiljö, som förutom 
dammarna och märgelgravarna, endast består av helt öppen åkermark kommer förändras 
och delvis få helt nya egenskaper. De intensivt skötta delarna på banan (greener, tees 
och fairways) kommer precis som åkermarken, ha en ensartad flora. Golfbanans övriga 
mark kommer efterhand att ge goda förutsättningar för insekter, däggdjur och fåglar och 
gynna den biologiska mångfalden eftersom där det tidigare bara var åkermark kommer 
det att finnas högt gräs, träd, buskar, dammar och vattendrag. En del djurarter, 
framförallt insekter och smådjur, kommer förmodligen att försvinna och ersättas av 
andra arter. Den lite större faunan kommer förmodligen inte påverkas eftersom den i 
                                                 
28 Ericsson Bo & Strandberg Maria. (2000) Golfsportens miljöpåverkan 
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nuläget i stort sett är densamma på golfbanan och jordbruksmarken. Risken finns dock 
att en del djur drar sig undan under sommarmånaderna när golfbanan är som mest 
belastad av både spelare och skötselmaskiner. För att få bättre bild av hur växt och 
djurlivet kommer påverkas av utbyggnaden bör en inventering av flora och fauna göras.  

7.3 Särskilda restriktioner 
Eftersom utbyggnadsområdet, enligt Helsingborgs kommuns översiktsplan, bilaga D, 
inte har några särskilda restriktioner bortser förstudien från denna punkt. 

7.4 Friluftsliv och rekreation 
Eftersom att utbyggnadsområdet idag i stort sätt bara används av golfutövarna kommer 
utbyggnaden inte få någon negativ inverkan på friluftslivet. På jordbruksmarken 
förekommer förutom jakten, inget friluftsliv eftersom den helt saknar vägar och stigar. 
Tvärtom så kommer golfbanans nya vägar och stigar öka möjligheten för friluftsliv och 
planer finns att göra ridväg runt hela golfbanan. Jakten kommer att kunna bedrivas 
vidare i samma omfattning som tidigare och likaså skidåkningen på vintern. 

7.5 Påverkan av mark och vatten 
Utbyggnaden kommer att medföra stora förändringar på områdets markanvändning. 
Den högt produktiva jordbruksmarken kommer att tas ur bruk och ersätts till stora delar 
av golfbanans gräs. Jordbruksmarken är gynnsam att bygga golfbana på eftersom jorden 
är näringsrik och man behöver inte avverka någon skog. Nya dammar och vattendrag 
kommer att byggas och golfbaneområdets befintliga konstbevattningssystem måste 
byggas ut både på jordbruksmarken och golfbaneområdet. Ett nytt transportvägnät för 
golfbanans skötselmaskiner måste också byggas.   Användningen av kväve, fosfor och 
kalium på utbyggnadsområdet kommer att förändras av utbyggnaden, se figur 6 nedan. 

Utbyggnadsområdets gödselanvändning före och 
efter utbyggnaden
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Figur 6 Uträkningar till diagrammet finns i bilaga E. 
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Utbyggnaden innebär att användningen av framförallt kväve, men även fosfor, som är 
de ämne som bidrar mest till övergödning, minskar. Användningen av kalium, som inte 
påverkar övergödningen, ökar en del. Näringsläckage från jordbruksmarken kommer att 
minska i form av kväve och fosfor, då den användningen minskar. Men även p.g.a. 
markområden som är ständigt bevuxna med skog, gräs eller annan vegetation (vilket en 
golfbana är) minskar kväveläckaget jämfört med traditionellt odlad jordbruksmark som 
på hösten och vintern saknar vegetation. Skillnaden på gödselanvändningen är att på 
jordbruksmarken fördelas gödslingen jämt på hela området, men på golfbaneområdet är 
gödslingen koncentrerad till greener och tees. Så eftersom greener och tees endast utgör 
ca 2-3 ha av utbyggnadsområdets totala 65 ha, blir näringsläckaget inte så stort. 
Användningen av bekämpningsmedel kommer även att påverkas vid en utbyggnad. Som 
man kan se i tabellerna i nulägesbeskrivningen används det olika preparat för 
jordbruksmarken och golfbanan, vilket gör att det är svårt att jämföra dess 
miljöpåverkan. Mängden bekämpningsmedel kommer där emot att minska betydligt. 
Bekämpningen på golfbanan kommer framför allt att vara koncentrerad till greenerna, 
d.v.s. drygt 1 ha av dess totala 65 ha medan  bekämpningen på jordbruksmarken 
fördelas jämt över hela området.   

7.6 Luftföroreningar från trafik och skötsel 
Utbyggnaden innebär att utsläppen från jordbruksmarkens skötselmaskiner försvinner 
och ersätts med utsläppen från golfbanans skötselmaskiner. Utbyggnaden beräknas leda 
till en ökad dieselförbrukning för utbyggnadsområdet med ca 1 m3, bilaga E, Det 
innebär att också CO2-, kolväte- och partikelutsläppen kommer öka med ca 6 %. 
Eftersom kvävegödsling kommer minska kommer utsläppen av lustgas (N2O) också att 
minska. Utbyggnaden kommer även leda till en ökad trafik till och från banan p.g.a. att 
banans kapacitet ökar. Antalet rundor på golfbanan beräknas öka med 12600 per år, 
vilket innebär antalet bilresor till och från banan ökar med 6300 resor (ca 20 %) om 
varje bil tar två personer i genomsnitt, bilaga E. Detta innebär en ökad användning av 
fossila bränslen som i sin tur ökar CO2 utsläppen och luftemissionerna.  

7.7 Landskapsbild och omgivning 
Utbyggnaden kommer framförallt att innebära en förändring av landskapsbilden för 
jordbruksmarken eftersom det redan är golfbana på det övriga området. De som har 
insyn över området kommer få jordbruksmarkens olika grödor utbytta mot golfbanans 
parkliknande utseende med småkupéringar, nyplanterade träd och konstgjorda dammar. 
Jordbruksmarkens skötselmaskiner kommer att bytas ut mot golfspelare och banans 
skötselmaskiner. Om en golfbana är estetisk vackrare än jordbruksmark råder det 
givetvis delade meningar om. Utbyggnaden kommer att ge mindre förändringar på 
topografin eftersom greener och tees ofta byggs upp en bit samt att man ibland skiljer av 
hålen från varandra med vallar.  
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7.8 Kulturmiljö 
Se nulägesanalys. 

7.9 Hälsa och säkerhet 
Eftersom det i dagsläget inte finns några hälso- och säkerhetsrisker beskrivna för 
utbyggnadsområdet, kommer utbyggnaden troligtvis inte medföra några sådana. Totalt 
kommer bekämpningsmedelsanvändningen att minska och hanteringen av 
bekämpningsmedel kommer att följa de lagar och bestämmelser som finns. Endast 
godkända preparat, bilaga Fa-b, kommer användas och vad det gäller sprutbehörighet 
och sprutteknik kommer föreskrivna regler att följas noga. Bullernivån kommer att bli 
något lägre än tidigare eftersom jordbrukstraktorernas buller är högre. Däremot kommer 
golfbanan att innebära en ökad skötselaktivitet på området eftersom golfbanans greener, 
tees och fairways klipps var eller varannan dag. Inga allmänna vägar kommer att korsas 
av golfbanan och inga bostäder ligger inom räckhåll för ett snett golfslag. Därför 
riskerar inga grannar till golfbanan att få problem med inflygande golfbollar på sin tomt. 
Eftersom utbyggnaden innebär att banans kapacitet ökar kommer fler att kunna komma 
ut och spela golf. Mer golf betyder mer motion och förhoppningsvis en bättre folkhälsa.   
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7.10  Sammanfattning av utbyggnadens miljöpåverkan 
 
Område Positivt   Negativt                                             . 
 
Hushållning med    Produktiv jordbruksmark tas ur bruk 
naturresurser     Ökad dieselförbrukning 
              Ökat grundvattenuttag 
 
Naturmiljö 
 

Ökad biologisk mångfald Djurlivet påverkas under  
  på tidigare åkermark  byggnadsskedet 
  Nyplantering av träd  Skogsavverkning  
  och buskar   Dammar och vattendrag 
  Nya dammar och  fylls igen eller byggs om 
  vattendrag anläggs  Minskad biologisk mångfald på  
      golfbaneområdet. 
 
Friluftsliv/rekreation 
  

Nya vägar och stigar 
  ökar möjligheterna för 
  friluftslivet 
 
Mark och vatten  
 

Minskad kväve och   Vägnät för golfbanans  
  fosfor användning  skötselmaskiner måste byggas 
  Minskad användning av  
  bekämpningsmedel 
  Minskad näringsläckage  
  från jordbruksmarken 
 
Luftföroreningar  
 

Minskade utsläpp  Ökad användning av  
  av N2O    fossila bränslen 
      Trafiken till och från området 
      ökar 
 
Landskapsbild och  
omgivning  
 

Vackrare?   Fulare? 
  Minskat buller   Ökad skötselaktivitet 
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Del 3 Avslutning 
Genom arbetets gång har det dykt upp många frågor och funderingar, både kring sättet 
att arbeta och det resultat som tidigare har presenterats. Vidare följer en diskussion 
kring vårt arbete med förstudien. 

8 Diskussion 
Genom att så långt som möjligt följa kriterierna för MKB ”god sed” har förstudien 
utifrån våra förutsättningar och resurser gjorts på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 
Utbyggnaden är fortfarande i sitt planeringsskede så några beslut har inte genomgåtts 
än, men det fortsatta arbetet kommer att fortgå med utgångspunkten att det krävs 
eventuellt en fullständig MKB för utbyggnaden. Miljöeffekterna har delvis varit svåra 
att beräkna eftersom materialet och tiden har varit begränsad och därför har antaganden 
och uträkningar kontinuerligt behövt göras. Dessa är väl motiverade och liknar de 
metoder som används vid arbete med livscykelanalys, enligt EN- ISO 14 00129, där man 
också använder andelsräkning för att ge ett tillförlitligt resultat som möjligt. Vid 
jämförelse med tidigare detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för golfbanan är 
denna förstudie mer omfattande i sitt innehåll. En checklista30 för MKB enligt 
Miljöbalken har använts eftersom den tidigare kunskap och erfarenhet av MKB-arbete 
är begränsad. Det är även svårt att avgöra vad en MKB för detaljplan ska innefatta 
eftersom PBL inte sätter några specifika krav, bara att den ska uppfylla syftet. Detta 
medför att förstudien mer än väl kan användas som underlag vid eventuellt kommande 
detaljplaneprövning för verksamheten  

Den här förstudien har på ett övergripande sätt beskrivit de miljökonsekvenser 
utbyggnaden kan generera. För att få en mer exakt bild av utbyggnadens 
miljökonsekvenser blir nästa steg att göra en fullständig MKB enligt PBL, men detta 
krävs bara om utbyggnaden antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvenserna av en golfbanebyggnad beror givetvis mycket på vart och hur man 
bygger den. Det är mycket ovanligt att man helt och hållet bygger om en golfbana som i 
detta fall. Det innebär sannolikt att denna utbyggnad inte kommer att medföra några 
större miljökonsekvenser eftersom det redan finns en golfbana på större delen av 
utbyggnadsområdet, men även eftersom den nya mark som ska tas i anspråk är 
jordbruksmark. På jordbruksmarken blir miljökonsekvenserna mindre än om den hade 
byggts på t.ex. orörd skogsmark eftersom man inte behöver göra några större ingrepp i 
naturen. Att det på området delvis redan finns en golfbana har gjort det mer komplicerat 
att göra vissa beräkningar av utbyggnadens miljöpåverkan. Bygger man en helt ny 
golfbana är det lättare att beräkna miljökonsekvenserna. Eftersom ritningarna på hur 
utbyggnaden exakt kommer att se ut inte är klara har miljökonsekvenserna framförallt 

                                                 
29 Miljöledningssystem EN-ISO 14 001:1996 - kravspecifikation, SIS 
30 MKB-processen enligt Plan och bygglagen, MKB i Skåne län 
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på golfbaneområdet varit svåra att förutsäga. För golfbaneområdet kan utbyggnaden 
innebära större konsekvenser för miljön än för jordbruksmarken, om man inte bygger 
”rätt”. Här är det viktigt att man gör så små ingrepp som möjligt i naturen och anpassar 
banan efter hur naturmiljön ser ut. Innan utbyggnaden startar kan det också vara bra att 
göra en inventering av floran och faunan för att få en mer exakt bild av hur naturen 
kommer påverkas. Det man kan konstatera är att jordbrukets totala användning av 
konstgödsel och bekämpningsmedel överstiger golfbanans och för det området blir 
golfbanan positiv ur miljöperspektiv. Det råder förstås delade meningar om det är bra 
eller dåligt att ta högproduktiv jordbruksmark ur bruk för att bygga en golfbana, men 
även om det är möjligt att återställa marken till brukbar jordbruksmark igen. Men den 
diskussionen tas inte upp i denna förstudie. Att den trafiken till och från banan och 
dieselanvändningen kommer öka efter utbyggnaden är viktiga miljöaspekter som man 
borde granska nogare. Förutom att luftemissionerna ökar måste kanske antalet 
parkeringsplatser utökas.  

Om utbyggnaden blir verklighet kommer Vasatorps GK bli Sveriges största 
golfanläggning31. Det innebär även att man har en stor miljöpåverkan och ett ökat 
ansvar gentemot miljön. För att Vasatorps GK ska säkra en miljömässigt hållbar 
utveckling och efterfölja regeringens uppsatta miljömål 32bör klubben borde gå vidare 
med sitt miljöarbete. Detta kan göras genom upprättande av en miljöpolicy, införande 
av miljöplan, miljöcertifiering enligt miljöledningssystemet ISO 1400133 eller kanske 
undersöka möjligheterna att bygga en ekologisk golfbana.   

De bedömningar och förslag till åtgärder som gjorts genom förstudien grundar sig på 
egna värderingar utifrån kunskap och erfarenhet. Resonemangen som förs  och 
uträkningarna är gjorda utifrån litteratur och kontakt med, för området, kompetenta 
personer för att kunna ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Dock finns det 
kunskapsluckor som exempelvis vad ökade CO2-utsläpp och minskad näringsläckage 
innebär för miljön. Detta gör resultatet något mindre exakt och omfattande så vid 
eventuellt kommande detaljplaneprövning rekommenderas att göra de utredningar från 
grunden som behövs för att verkligen identifiera de miljökonsekvenser utbyggnaden kan 
tänkas medföra. 

 

 

 

                                                 
31 Bengt Börjesson, Banchef, Vasatorps Golfklubb 
32 15 nationella miljökvalitetsmålen www.miljomal.se  
33 Miljöledningssystem EN-ISO 14 001:1996 - kravspecifikation, SIS 
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A Vasatorps Golfklubb 
Karta över hela Vasatorps GK och utbyggnadsområdet som är markerat med röd gräns 
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B Fastighetskarta 
Kartan visar fastighetsgränser och bostäder runt utbyggnadsområdet 

Golfbaneområdet 

Jordbruksmarken
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C Bekämpningsmedel, dosering 
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Bilaga A:4 

D Översiktsplan Helsingborgs kommun 

Översiktsplan för utbyggnadsområdet och dess omnejd 
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E Uträkningar 
 

Övergripande uträkningar
Nuvarande golfbana Utbyggnadsområdet
36 hål Antal hål ha
65 000 rundor per år Nuvarande golfbana 11 45
190 ha Jordbruksmark 20

Summa 18 65

Antal rundor per år
Nuläge 65 000
Beräknad ökning 30 000
Summa 95 000

Antal golfrundor
Antal rundor per år och hål
65 000 / 36= 1 800 rundor 

Antal rundor för 11 hål
1 800 * 11 = 19 800

Antal rundor för 7 hål
1 800 * 7 = 12 600 En ökning av 12 600 rundor per år

Antal bilar (med 2 passagerare per bil)
Totalt antal bilar per år
65 000/ 2 = 32 500 bilar per år

Ökning av antalet bilar
12 600 / 2 = 6 300 bilar per år
6 300 / 65 000= 0,19 ger en ökning med ca 20 % fler bilar efter utbyggnaden
80% utgör 6 månader april-september = 0.80 * 6 300 = 5 040 bilar
Ger 5 040 / 6 = 840 bilar per månad

Bränsleförbrukning (disel) för underhåll och skötsel
Befintligt område Förbrukning
Jordbruk (20 ha) 5,5 m3 disel per år
Golfbana 18 hål 17 m3 disel per år

Golfbana 1 hål 17 / 18 = 0,94 m3 disel per år

Utbyggnad 7 hål 7 * 0,94 = 6,58 m3 disel per år
Utbyggnad 11 hål 11 * 0,94 = 10,4 m3 disel per år

Bränsleförbrukning för befintligt område
Jordbruk 5,5 m3 disel per år
Utbyggnad 11 hål 11 * 0,94 = 10,4 m3 disel per år
Summa 5,5 + 10,4 = 15,6m3 disel per år En marginell ökning
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Gödsling och utsläpp till mark
Gödsling på jordbruksmark per ha
Kväve (N) 120 kg
Fosfor (P) 15 kg
Kalium (K) 25 kg

Gödsling av nuvarande golfbana per ha
Kväve (N) Fosfor (P) Kalium (K)

Green 250 kg 50 kg 300 kg
Tees 150 kg 50 kg 250 kg
Fairway 100 kg 30 kg 100 kg
Övrig mark* 0 kg 0 kg 0 kg
Vattendrag 0 kg 0 kg 0 kg
Skogsmark 0 kg 0 kg 0 kg

* Övrig mark är de extensivt skötta områdena mellan och runt golfhålen

Uppdelning av spelfält på en 18 hålsbana 11 hål 7 hål
Green 1 ha 1 / 18 * 11 = 0,61 1 / 18 * 7 = 0,39
Tees 1 ha 1 / 18 * 11= 0,61 1 / 18 * 7 = 0,39
Fairway 15 ha 15 / 18 * 11 = 9,17 15 / 18 * 7 = 5,83
Övrig mark* 27 ha
Vattendrag 3 ha
Skogsmark 12 ha

* Övrig mark är de extensivt skötta områdena mellan och runt golfhålen

Kvävegödsling (N)
Befintligt område
Jordbruk (20 ha) 20 * 120 = 2 400 kg per år
Golfbana 11 hål Golfbana 18 hål
Green 0,16 * 250 = 152,5 kg per år 1 * 250 = 250 kg per år
Tees 0,16 * 150 = 91,5 kg per år 1 * 150 = 150 kg per år
Fairway 9,17 * 100 = 917 kg per år 15 * 100 = 1500 kg per år
Summa 3 561 kg per år 1 900 kg per år

Betydligt mindre kvävegödsling

Fosforgödsling (P)
Befintligt område
Jordbruk (20 ha) 20 * 15 = 300 kg per år
Golfbana 11 hål Golfbana 18 hål
Green 0,16 * 50 = 8 kg per år 1 * 50 = 50 kg per år
Tees 0,16 * 50 = 8 kg per år 1 * 50 = 50 kg per år
Fairway 9,17 * 30 = 275,1 kg per år 15 * 30 = 450 kg per år
Summa 591,1 kg per år 550 kg per år

Ingen betydande förändring
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Kaliumgödsling (K)
Befintligt område
Jordbruk (20 ha) 20 * 25 = 500 kg per år
Golfbana 11 hål Golfbana 18 hål
Green 0,16 * 300 = 48 kg per år 1 * 300 = 300 kg per år
Tees 0,16 * 250 = 40 kg per år 1 * 250 = 250 kg per år
Fairway 9,17 * 100 = 917 kg per år 15 * 100 = 1500 kg per år
Summa 1 505 kg per år 2 050 kg per år

Ökning av kaliumgödsling

Sammanställning
Befintligt område Golfbana 18 hål

N 3 561 kg per år 1 900 kg per år
P 591,1 kg per år 550 kg per år
K 1 505 kg per år 2 050 kg per år
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F   a Bekämpningsmedel på golfbanan 

Starane 180, regnr 3838  

Användningsområde:  

Används för att motverka örtogräs i odlingar av bland annat betesvallar och på 
gräsmattor. Betesdjur får inte släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter 
behandling. 

Chipco green 75WG, regnr 4544 

Användningsområde:  

Används för att motverka svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter samt i gräsmattor 
och plantskolor. 

Baycor 25WP, regnr 3605 

Användningsområde:  

Används för att motverka utvintringssvampar i gräsmattor och svampangrepp i 
skogsplantskolor genom betning av barr- och lövträdsfrö samt genom sprutning i 
stickling- och fröbäddar. 

Topsin WG, regnr 4302 

Användningsområde:  

Används för att motverka svampsjukdomar i odlingar av prydnadsväxter och i 
gräsmattor och även mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och 
plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling. 
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F   b Bekämpningsmedel på jordbruksmarken 

Ariane S, regnr 3856 

Användningsområde:  

Används för att motverka örtogräs i odlingar av stråsäd och gräsfrövall. 

Mantrac 500 

Användningsområde: 

Används för att behandla och förhindra manganbrist i växande gröda, bland annat havre. 

MCAP, regnr 3122 

Användningsområde:  

Används för att motverka ogräs i odlingar av majs, frövall och förstaårsvall samt i 
insådd av slåttervall. 

Roundup, regnr 3220 

Användningsområde:  

Används för att motverka icke-önskvärd vegetation på mark. 

Betanal Classic, regnr 4355 

Användningsområde:  
Används för att motverka ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.  

Goltix, regnr 4237 

Användningsområde:  

Används för att motverka ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.  

Matrigon, regnr 3273 

Användningsområde:  

Används för att motverka ogräs i odlingar av oljeväxter, kålväxter, lin, stråsäd, gräsfrö, 
majs, betor, efter skörd i jordgubbar, i skogsplantskolor och skogsplantering på åker. 
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Mn Microplan  

Användningsområde: 

Används för att förebygga knölbildning vid odling av potatis och sockerbetor. 

Superolja 

Användningsområde: 

Super Olja är producerad av rapsolja + emulgatorer. Denna vegetabiliska olja bryts 
snabbt ned i naturen och är därför ur miljösynpunkt att föredra framför mineraloljor. 
Super Olja används för att underlätta växtskyddsmedlens upptagning i växten. 

Tramat 50 SC, regnr 3846 

Användningsområde:  

Används för att motverka ogräs i odlingar av sockerbetor. 

Vegeol 

Användningsområde: 

Används för att bekämpa större mängder ogräs. 
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