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Syfte  
Miljöplanens syfte är att genomföra en egenkontroll av Mjölby GK verksamhets miljöpåverkan.   

Ansvarig 
Miljökommittén   

Beskrivning 
Med GEO som bas, årligen fånga upp eventuella förändringar av föregående års miljöstatus, 
arbetssätt, förbrukningar och drifttider samt utbildningsbehov av personal. Miljömålen syftar till att 
förutom ständig förbättring av miljön även minska miljöbelastningen enligt de nationella 
miljökvalitetsmålen 

Genomförande 
Miljöledningsplanering genomförs årligen med miljökommittén. 
Ett möte genomförs som banvandring tillsammans med representant för naturskyddsföreningen för 
att lokalisera eventuella förändringar i miljöstatus samt förvaltning av habitat och vegetation. 
Ett annat möte tillsammans med banchef genomföra internrevision för att kontrollera att vi följer 
lagar och föreskrifter.  
 

Åtgärder 

Landskap & Ekosystem 

• Banvandring med representant för naturskyddsföreningen 

• Översyn och skyltning anmärkningsvärda arter 

• Inventering och kontroll av fågelholkar 

• Översyn skyltning vid dammar och faunadepåer 

• Vassröjning i dammarna. Aug-sept. Efter häckningstiden 

• Översyn av Naturstigen 

• Fortsatt inventering av djurlivet. Aktivera medlemmarna 

• Träff med lokala naturskyddsföreningen 
 

 
Miljömål 

• Gynna utveckling av mångfald i området kring golfbanan 
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Vatten 

• Uppföljning vattenförbrukning. (Kommunal 

• Översyn av pumphus och bevattningssystem vid uppstart 

• Uppföljning drifttid bevattningssystem råvatten. Metod: Pump 1 drifttimmar x 35 000 L/h 

• Fortsatt inventering av artbeståndet i dammarna  

• Söka samarbete med expert på liv och miljö i våtmarker 

• Ta vattenprover på inkommande och utgående råvatten i bäcken på första 9 hålen. Prover 
tas vid 2 tillfällen 

• Fortsatt arbete med bevattningssystem. Hål 5 tom 9 

• Projektera och uppstart dränering av banan 

• Utröna möjlighet till utökning av 7ans damm 
 

Miljömål 

• Effektivisera vattenförbrukningen 

Energi 

• Uppföljning el-förbrukning 

• Inspektion av tryckluft och kompressor 

• Uppföljning drivmedels förbrukning 

• Studie av icke fossil diesel (HVO) 

• Projektera för solceller 
 

Miljömål 

• Styra mot miljövänligare energi. 

Försörjningskedjan 

• Uppföljning kalibrering och testning av sprayare 

• Uppföljning förbrukning gödning och bekämpningsmedel 

• Uppföljning avfallsmängder 

• Anpassa för ytterligare återvinning i administration och verkstad 

• Studie på inköp för klimatanpassning 
 

Miljömål 

• Utöka andelen återvunnet material 
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Föroreningskontroll 

• Uppföljning av slamsugning fettavskiljare och Waste2Water 

• Uppföljning fettavskiljning restaurang 

• Uppföljning levererat fettavfall från restaurangen 

• Uppföljning protokoll mikrober och underhåll av Waste2Water 

• Uppföljning protokoll hämtning farligt avfall 

• Kontroll av absorbtionsmaterial verkstad och maskiner 

• Genomgång kemikaliepärmar enligt kemikalierutin 

• Uppföljning sprutjournal 

• Kontroll av cisterner, oljefat och invallning 

• Internrevision genomförs 

• Diskussion kontinuerligt med externa kontakter angående växtskyddsbehov 
 

Miljömål 

• Att minimera användning av skadliga ämnen 
 

Lokalsamhällen 

• Miljöledningsplanering genomförs årligen av miljökommittén med löpande uppföljning under 
året 

•  Informera om miljöarbetet på hemsidan 

• Fortsatt information om miljöprojekt till GEO 
Miljömål 

• Informera och sprida kunskap om klubbens miljöarbete 

Dokument 

• Miljöpolicy.   Bilaga 1 

• Uppföljning åtgärder.  Bilaga 2 

• Inköpspolicy.  Bilaga 3 

• Sammanställning av förbrukningar.  Bilaga 4 

• Rutin för kemikaliehantering. Bilaga 5 

• Rutin för avfallshantering. Bilaga 6 


