
  
 
 

Miljödiplom – Kriterier 
 

2014 
 

 

Syfte: 
Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till 
ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan kan 
vara en tillgång för miljö och natur. 
 
Miljödiplomet ska vara en bekräftelse på att klubben har inlett ett aktivt miljöarbete. 
Miljöstatus vid starten spelar ingen roll, syftet är förbättring. 
 
 

Roller: 
SGF utformar och tillhandahåller diplom samt fastställer kriterier.  
 
Distriktet erbjuds möjligheten att till sina medlemsklubbar tillsammans med 
bankonsulenten utfärda och administrera miljödiplom. 
 
Bankonsulenten tillsammans med distriktets miljösamordnare granskar att kriterierna är 
uppfyllda och undertecknar tillsammans med distriktet diplomen. 
 
Intresseorganisationerna SGA, GAF, PGA erbjuds att aktivt delta i genomförandefasen.  
 
 

Praktiska genomförandefrågor: 
Klubbar som önskar få sin verksamhet miljödiplomerad kan antingen kontakta SGF 
Bankonsulent och/eller distriktets miljösamordnare för information och eventuellt besök 
för att gå igenom klubbens förutsättningar och hur man kan genomföra miljöplanen och 
diplomeringen. En bra kommunikation mellan bankonsulenten och respektive distrikt är 
mycket betydelsefull. 
 
När miljödiplom processen är genomförd med miljöpolicy och miljöplan så sänds de till 
Bankonsulenten och till sitt distrikts miljösamordnare för godkännande.  Distriktet 
och/eller SGF Bankonsulent överlämnar diplomet till klubben. Helst i samband med 
Distriktets årsmöte, ordförandekonferens eller liknande. 
 
 
 

Git


2016



 

Kriterier: 
Vägledande för kriterierna ska vara den övergripande inriktningen som redovisas i 
Agenda 21. (Se Introduktion Arbetsbok Miljö). 
 
Klubben ska på sitt årsmöte ha antagit en miljöpolicy för hela klubbens verksamhet, vilket 
även inkluderar olika ägare/bolag mm 
 
En miljöplan i någon form ska finnas upprättad som redovisar genomförda och planerade 
åtgärder. 
 
Ett antal miljöåtgärder ska vara genomförda inom följande områden:  
 
Kretsloppstänkande 
 
Resursanvändning  
 
Energihushållning  
 
Biologisk mångfald 
 
Miljöplanen ska vara kommunicerad med organisationer utanför golfen till exempel 
kommun, idéburna naturvårdsorganisationer. 
 
Medlemmar skall vara delaktiga i det praktiska planeringsarbetet med upprättande av 
miljöplanen. 
Miljöplanen skall årligen revideras. Utförda miljöåtgärder under året och nya miljöåtgärder 
för kommande år redovisas. (Se blankett Revidering av Miljödiplom) 
 
 
 

Klubbens miljöarbete – Förslag till körschema 
 
Styrelsen beslutar att miljöarbetet ska struktureras och lyftas fram på ett tydligt sätt 
 
Styrelsen tillsätter någon/några som är ansvariga och samordnare för arbetet med 
miljödiplomet. Dessa kan med hjälp av ansvariga på bana, kansli, shop och restaurang 
sätta ihop en miljöplan mm. 
 
Gruppen utarbetar och ger förslag till miljöpolicy som kan antas av årsmötet och bildar 
plattform för det fortsatta miljöarbetet 
 
Projektgruppen upprättar miljöplan, d v s nulägesanalys samt ger förslag/genomför 
åtgärder tillsammans med ev. kommittéer 
 
Projektgruppen ombildas så småningom till revisionsgrupp som ger förslag/bistår, grans-
kar kommittéernas arbete med utgångspunkt från klubbens miljöpolicy 

 



 
”Några erfarenheter hittills” 

 
Börja med att genomföra enkla åtgärder, därefter åtgärder som eventuellt kräver 
budgetprocess 
 
Försök stimulera många medlemmar till ett aktivt deltagande i arbetet med en miljöplan 
 
Involvera externa organisationer i arbetet med miljöplan, Kommunens miljökontor 
(kommunekolog/ miljöinsp./energirådgivare), SNF (florainventering), ornitologiska 
föreningen (fågelinventering) mm 
 
Boka bankonsulenten eller SGF miljöansvarige till ”kick off ”möte 
 
 

 
Delmål i arbetet med att erhålla miljödiplom 

 
Årsmötet har antagit en miljöpolicy* 
 *Exempel på infallsvinklar man kan fundera över vid antagande av miljöpolicy 

x Beskriva hur klubben kan ses som en del i ett miljövänligare samhälle 

x Hur man ka förhålla sig till andra miljöintressen 

x Ambitioner i förhållande till lagkrav 

x Vem/ vilka kan klubben eventuellt samarbeta med vid t.ex inköp. 

x Hur skall miljöarbetet följas upp och redovisas 
 

Utkast av miljöplan är upprättad och genomförandet är påbörjat 
Aktivt deltagande av medlemmarna 
Samråd med externa organisationer och myndigheter 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exempel på miljöåtgärder att börja diskutera omkring 
 
 
Avfall och återvinning 
Vattenförbrukning, vattenkvalitet 
Miljömärkta drivmedel/oljor 
Elförbrukning till bevattningsanläggning 
Alternativa drivmedel, ev. Katalysatorer till maskiner 
Energiåtgång Fastigheter  

Banans naturvärden: skötsel och underhåll biologisk mångfald  
Integrerat växtskydd (IPM) 
 
 

Exempel: Detta har vi genomfört 
 
 
Klubben köper endast diesel av miljöklass 1 
Alla tvåtaktare går på Aspen-bränsle 
Inköpt två eldrivna golfbilar 
Installerat fotocell och rörelsevakt för belysning i verkstaden 
Utfört energiinventering i klubbhus  
Källsortering av avfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Exempel på hur man enkelt kan redovisa planerade och utförda mål för respektive 
delområde. ( se Arbetsbok miljö) 

 
(Bygg gärna upp planen genom att för varje delområde ha en enkel tabell med följande 

rubriker.) 
 
 

Detta ska vi göra 
(exempel) 

Planeras att 
vara klart 
år/datum 

Ansvarig 
   Slutfört 

 
      år/datum 

 
Faktainsamling om el-klippare är  

lika bra som dieseldriven 
Augusti 2014 Banchef Kalle 

 
Sept 2014 

 
        Katalysator till nya 

foregreenklipparen 

 
Till nästa möte i  

Feb 2015 
 

Banchef Kalle 

 

 
Montera in elmätare i verkstad och 

pumphus för att ha koll på 
elförbrukningen, tas med i budget 

 
Mars 2014  

Fastighetsansvarig  

Sven 

 
 

Dec 2014 

 
Byta till lågenergi- 
lampor på kansliet 

 

 
Till nästa möte i  

Feb 2014 
 

 

Kanslichef Lisa 

 

Inköp av nya 2 hybrid green 
klipparemaskiner överväga om det inte 

går lika bra med eldrivna 
  Flyttas till 

2016 
 2014 

    
 
 

Sammanfattning: För att få ett Miljödiplom krävs  
 
Klubben skall ha en Miljöpolicy och en Miljöplan. 
 
Miljöpolicyn skall vara antagen på årsmötet. 
 
Miljöplanens skall vara kommunicerad med någon utanför golfen, t ex någon organisation. 
 
Deltagande av medlemmar/kommunikation till medlemmar 
 



Miljöpolicyn och Miljöplanen skall sändas till Bankonsulenten och till sitt distrikts 
miljösamordnare för godkännande.  

 


