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Rapport från ett inspektionsprojekt inriktat mot golfbanor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört ett
tillsynsprojekt inriktat mot samtliga sju golfbanor inom våra tre kommuner Haninge,
Nynäshamn och Tyresö.
Syftet med projektet har varit flera. Naturligtvis så är det primära att kontrollera att
verksamheterna följer de bestämmelser som de träffas av. Det kan vara värt att nämna
att det är första gången någonsin som de här verksamheterna har utsatts för denna typ
av inspektion. Ett andra syfte med projektet har därmed blivit att uppmärksamma
verksamheterna på kraven som ställs och att få igång en egenkontroll som gör att de
kan leva upp till kraven.
Golfbanor är att betrakta som miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens definition
i 9 kap. Golfbanor är komplexa verksamheter och träffas av ett antal olika regelverk
gällande bekämpningsmedelsanvändning, förvaring av kemikalier, avfallshantering och
cisterner/diesellagring.
För att få sprida bekämpningsmedel på en golfbana så måste en skriftlig anmälan
skickas in till det lokala miljökontoret (d.v.s. förbundet). Sex av de sju golfbanorna har
gjort detta genom åren. En golfbana har missat detta helt och förbundet har inte haft
någon kännedom om bekämpningsmedelsspridningen. Detta har varit den mest
allvarliga bristen som observerats i projektet och verksamheten kommer att få en så
kallad miljösanktionsavgift på 5 000 kr.
Den spridning som skett har dokumenterats enligt ”Naturvårdsverkets föreskrift (NFS
1997:2) om spridning av bekämpningsmedel” på samtliga golfbanor och spridningen
har utförts av personal som har behörighet att sprida klass 1 och 2 preparat.
Förvaringen av bekämpningsmedel då de inte använts har varit mycket bra då de varit
inlåsta så inte obehöriga kan komma åt dem. I flera av de låsta utrymmena har
förbundet dock hittat en del bekämpningsmedel som inte längre är godkända att
använda och har då påpekat att dessa preparat ska lämnas som farligt avfall. Enligt
redovisade journaler framgår emellertid att inga otillåtna medel har använts i
spridningen.
Enligt flera av de inspekterade verksamhetsutövarna så har
bekämpningsmedelsanvändningen på golfbanorna förändrats kraftigt under senare tid
och ersatts av ex mekaniska åtgärder. Detta styrks även av de bekämpningsjournaler
som redovisats. Numer sprids bekämpningsmedel i princip enbart på greenområden
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och det finns t.o.m. en golfbana som inte använde bekämpningsmedel alls under 2009
och hittills inte heller 2010.
En del mindre brister har upptäckts vad gäller förvaringen av kemikalier,
avfallshanteringen och cisternerna. Exempel på brister är felaktig förvaring av spillolja
(avfall) och kemikalier som innebär risk för förorening av miljön eller
avloppssystemet. En annan brist har varit att flera av cisternerna hade invallningar
men saknade tak på dessa. Sistnämnda brist innebär att invallningen fylls med vatten
vid regn och att det då finns en risk att invallningsvolymen inte räcker till vid ett
eventuellt läckage av cisternen.
Som hjälp för egenkontroll har Svenska Golfförbundet tagit fram en bra ”Miljöpärm
för golfbaneskötsel” som omfattar de krav som ställs på en golfbana. Resultatet från
projektet visar dock entydigt att den tyvärr inte används av verksamheterna (även om
den var känd för de flesta) vilket i flera fall inneburit att onödiga brister påträffats.
Förvånande nog så har det på flertalet av golfbanorna hittats olika kemiska preparat
(främst näringspreparat) som inte varit märkta på svenska. Detta är ett absolut krav
för märkningspliktiga kemiska produkter och en allvarlig brist hos leverantörerna av
produkterna. Det är viktigt att risk- och skyddsinformationen i märkningen är på
svenska så att det är möjligt för användaren (golfbanorna i detta fall) att använda
produkten på ett för hälsan och miljön säkert sätt. Leverantörerna av dessa bristfälliga
produkter finns inte inom förbundets geografiska område. Uppgifterna har därför
lämnats över till Kemikalieinspektionen för handläggning då de kan agera över hela
landet.
Sammanfattningsvis så visar resultatet från projektet;
•

att brister har hittats på samtliga objekt. Det är dock viktigt att poängtera att
det har rört sig om framförallt mindre allvarliga brister

•

att många brister hade kunnat undvikas helt om ”Miljöpärm för
golfbaneskötsel” eller annan egenkontroll använts. Skriften har överlämnats
till samtliga verksamheter som inte hade tillgång till den och förbundets
förhoppning är att verksamheterna nu kommer igång med en fungerande
egenkontroll.

•

att bekämpningsmedelsanvändningen minskar på golfbanorna inom
förbundets område

•

att det finns ett behov av återkommande kontroller av golfbanorna, vilket
kommer att ske framöver
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