
Miljöplan Finspångs Golfklubb 2022 

Syfte 

Miljöplanens syfte är att genomföra egenkontroll av Finspångs GK verksamhets 
miljöpåverkan. 

 

Ansvarig 

Miljörådet. 

Beskrivning 

Med miljöplanen som grund vill vi utvärdera det gångna året med hänseende på förändringar miljömässigt, 
förändrat arbetssätt, förändrade förbrukningar av olika slag samt behovet av fortbildning för klubbens 
personal. 

Syftet med miljöplanen är en förbättring av miljön på olika plan.. 

Genomförande 

En miljöplanering skall årligen genomföras med miljörådet. 

Ett möte genomförs som banvandring för att lokalisera eventuella förändringar i miljöstatus. 

Ett annat möte tillsammans med greenkeeper för att analysera förbrukningar, arbetssätt och drifttider för att 
upptäcka avvikelser från det normala så tidigt som möjligt för att på så sätt minska miljöpåverkan. 

Åtgärder 

Landskap och ekosystem 

 Banvandring med exv. kommunekolog/representant för naturskyddsföreningen. 
 Kontroll av våra befintliga fågelholkar, samt komplettera med fler.. 
 Årlig översyn av livsmiljöer. 
 Översyn av faunadepåerna (berättelse 3).. 
 Inventering av djurliv och växtliv (aktivera medlemmarna). 
 Översyn av ”Gamla kyrkvägen” (berättelse 1). 
 Uppföljning av gräsyteoptimeringen (berättelse 2). 
 Förbättra livsmiljöer för insekter genom exv. så vildblommor på flera platser. 

 

Miljömål 

 Fortsatt utveckling av området runt banan. Skapa ytterligare förutsättningar för ett ökat mångfald. 

Vatten 

 Uppföljning av den kommunala vattenförbrukningen. 
 Översyn av pumphus och bevattningsanläggningen vår och höst.  
 Översyn av blandare i duschar och tvättställ i klubbens lokaler.  
 Inventering av artbestånd i våra dammar 
 Uppföljning av drifttid gällande bevattningssystemet (Råvatten). 

 

 

Miljömål 

 Minska åtgången av kommunalt vatten samt effektivisera bevattningen på banan. 

 



 

Energi 

 Uppföljning av el-förbrukningen. 
 Gå igenom klubbens behov av el samt ta fram förbättringsförslag. 
 Uppföljning av drivmedelsförbrukning. 

Miljömål 

 Få en effektivare energianvändning.  

Försörjningskedjan 

 Följa upp förbrukning av gödning och bekämpningsmedel. 
 Följa upp och testa våra besprutningsaggregat.  
 Följa upp avfallsmängder samt hanteringen av dessa. 

Miljömål 

 Effektivisera och minska användningen av gödningsmedel och bekämpningsmedel. 
 Utöka andelen återvunnet material. 

Föroreningskontroll 

 Uppföljning protokoll för slamsugning. 
 Uppföljning protokoll av hämtning av farligt avfall. 
 Genomgång av pärmar för kemikalier. 
 Genomgång av cisterner och oljefat. 
 Påbörja plan för minskad användning av kemikalier. Alternativ ersätta med miljövänligare preparat.  

Miljömål 

 Att minimera användningen av skadliga ämnen. 

Lokalsamhället 

 Informera klubbens medlemmar om GEO-arbetet. 
 Information om inventeringen av olika fågelarter vid banan. 
 Införskaffa information om olika växter på banan (tag hjälp av medlemmar och människor från 

Naturfrämjandet). 
 Informera Finspångs Kommun via Natursamordnaren. 

Miljömål 

 Informera och sprida information om klubbens miljöarbete. 

Dokument 

 Uppföljning av olika åtgärder. 
 Inköpspolicy. 
 Sammanställningar av förbrukningar. 
 Rutiner för kemikaliehantering. 
 Rutiner för avfallshantering. 

 

 

 

 

 


