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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 och förvaltning av habitat och vegetation. 
Ett annat möte tillsammans med banchef genomföra internrevision för att kontrollera att vi följer 
lagar och föreskrifter.  
 

Åtgärder 

NATUR (Landskap & Ekosystem) 

• Skydda nyplanterade björkar dogleg Hål 15 

• Uppföljning boplats vildbin och plantera fler växter i samarbete med Länsstyrelsen 

• LONA projekt: Våtmark/Damm hål 7. Jobba för att vi ska avsluta projektet under 2021 

• Banvandring med representant för naturskyddsföreningen 

• Översyn och skyltning anmärkningsvärda arter 

• Översyn och kontroll av uppsatta fågelholkar samt uppsättning av fler holkar 

• Översyn skyltning vid dammar och faunadepåer 

• Vassröjning i dammarna. Aug-sept. Efter häckningstiden 

• Översyn av Naturstigen 

• Träff med lokala naturskyddsföreningen 
 
Miljömål 

• Gynna utveckling av mångfald i området kring golfbanan 

 

 
 



 

 

 

  
 

 
  

Dokument Miljöplan Datum/utgåva 
Mjölby Golfklubb 
Miljöplan 2021  

2021 
 

2021-01-15 

Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida 
Miljökommittén Miljökommittén GEO Pärm 2 (3) 

NATUR (Föroreningskontroll) 

• Internrevision genomförs 1 ggr/år omfattande kemikaliepärmar, förvaring av kemikalier, 
oljor och bränslen, invallningar, absorptionsmaterial mm 

• Uppföljning slamsugning, protokoll mikrober och underhåll av Waste2Water vid 
internrevision 

• Uppföljning fettavskiljning restaurang 

• Uppföljning levererat fettavfall från restaurangens stekbord 

• Uppföljning protokoll, hämtning farligt avfall 

• Uppföljning sprutjournal vid internrevision 

• Uppföljning kalibrering och testning av sprayare vid internrevision 

• Följa utvecklingen inom området för att minska växtskyddsbehovet 
 
Miljömål 

• Att minimera användning av skadliga ämnen 

 

RESURSER (Vatten) 

• Uppföljning vattenförbrukning. (Kommunala) 

• Uppföljning förbrukning råvatten. Nya flödesmätare är installerade 2020 

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

• Fortsatt arbete med nytt bevattningssystem på de sista 9 hålen  

• Fortsatt arbete med dräneringssystemet. Görs parallellt med bevattning 
 

Miljömål 

• Effektivisera vattenförbrukningen på banan 

 

RESURSER (Energi) 

• Uppföljning el-förbrukning 

• Genomföra åtgärder enligt rapport ”Energigenomgång 1 okt 2019” 

• Inspektion av tryckluft och kompressor vid internrevision 

• Uppföljning drivmedels förbrukning 

• Följa utvecklingen av icke fossil diesel (HVO) 

• Redovisa Fossil/ickefossil andel av vår energianvändning.  

• Studie på robotgräsklippning för vissa områden på banan 
 

Miljömål 

• Styra mot miljövänligare energi. 
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RESURSER (Försörjningskedjan) 

• Uppföljning förbrukning gödning och bekämpningsmedel 

• Uppföljning avfallsmängder 

• Färdigställa ny rutin för avfallshantering 
 

Miljömål 

• Utöka andelen återvunnet material 

 

SAMHÄLLE (Lokalsamhällen) 

• Miljöledningsplanering genomförs årligen av miljökommittén med löpande uppföljning under 
året 

• Fortsatt information och dialog med golfklubbar om vårt arbete med GEO 

• Informera om miljöarbetet på hemsidan och ny GEO revision 

• Fortsatt information om miljöprojekt till GEO 

• Få ut info om LONA projektet Våtmark/Damm i lokalpressen 
 

Miljömål 

• Informera och sprida kunskap om klubbens miljöarbete 

Dokument 

• Miljöpolicy.   Bilaga 1 

• Uppföljning egenkontroll.  Bilaga 2 

• Inköpspolicy.  Bilaga 3 

• Sammanställning av förbrukningar.  Bilaga 4 

• Rutin för kemikaliehantering. Bilaga 5 

• Rutin för avfallshantering. Bilaga 6 

• Intern revisionsrapport. Bilaga 7 


