
GEO  (Golf Environment Organization)
Oberoende internationell organisation
Bas i Skottland, icke vinstdrivande
• Arbetar för hållbar miljö på golfanläggningar
• Globalt erkänd miljöcertifiering
• Webbaserat program
• Översatt och anpassat till svenska förhållanden
• Ett dokument/program för all 

miljödokumentation
• Täcker alla delar av golfanläggningen



Driving the Green™

Samarbetspartners 



Natur (naturtyper och gräsytor)
biotoper (naturtyper), Fakta skötsel, gräsval, kem.hantering

Resurser (vatten och energi)
• Vatten, energi, avfall och bränsle, avlopp

Kommunikation om hållbarhetsfrågor (extern / intern)

• Anställda, arbetsmiljö, Intern/extern kommunikation
• Multifunktion, dialog och samarbeten

Viktiga Fakta
• Statistik, fakta, arealer, Hjälpmedel



Natur (naturtyper och gräsytor)

•Grässorternas krav och skötsel
• Kemikalieförteckning, hantering och lagring
• Kunskap om banans olika biotoper (naturtyper)
• Påverkan och rening av naturliga vatten
• Årliga siffror för vatten, växtskydd och gödsling
• Intern och extern kommunikation av naturvärden



Resurser (vatten och energi)

• Årliga siffror av konsumtionsvatten, bränslen, energi och resurser
• Vattenkällor och minskning av nyttjandet, bevattningsstrategi
• Energirevisioner och förbättringar
• Avfallsslag, uppkomst, hantering och minskning, återvinning
• Antal fordon; Typ av bränsle, minskade utsläpp mm
• Avloppsvatten
• Inköpspolicy, lokala leverantörer



Kommunikation (extern / intern)
• Arbetsmiljö
• Register över anställda, roller och ansvar
• Dialog med myndigheter
• Samarbeta med andra organisationer
•Multifunktion 
• Hållbarhetsgrupp
• Intern/extern kommunikation om hållbarhetsfrågor 



Anslutningsläget i 
Sverige till ”GEO” idag

• Certifierade i systemet:   21 st
• Varav 3 i Skåne
• Registrerade i systemet:  92 st
• Varav 11 i Skåne



Certifierade och registrerade klubbar
21 klubbar certifierade, 92 registrerade i OnCourse varav 11 i Skåne

Första certifiering Aktuell period Registrerade GK i Skåne

2009 2012-2015 Forsgården Barsebäck
2009 2021-2024 Ljunghusen Flommen
2011 2017-2020 Kristianstad Landskrona
2011 2017-2020 Nacka Lund
2011 2021-2024 Kungsbacka Malmö Burlöv
2013 2021-2024 Uppsala PGA National
2017 2022-2025 Österlen Romeleåsen
2019 2019-2022 Finspång Vasatorp
2019 2019-2022 Landeryd Vesterby Ystad
2019 2019-2022 Landeryd Bogestad Örestad
2019 2019-2022 Linköping Öresund
2019 2019-2022 Mjölby
2019 2019-2022 Motala
2019 2019-2022 Omberg
2019 2019-2022 Vadstena
2019 2019-2022 Vretakloster
2019 2019-2022 Åtvidaberg
2021 2021-2024 Timrå
2022 2022-2025 Halmstad NY!
2022 2022-2025 Visby



Så här kan det se ut!
• Några bilder från Ljunghusens sidor vid certifieringen 2021.
• Viktigt att alla är med!
• Bana
• Administration
• Pro- och shop
• Restaurang
• Programmet kan användas för löpande uppdatering av faktauppgifter.













Motiv för att certifiera Golf klubben
- ”Koll på läget”
– Struktur och kvalitetssäkring.
– Ta reda på klubbens status , för att sedan prioritera åtgärder
– Revisionerna ger kontinuitet och ständiga förbättringar.
– Tillgång till kunskap och nätverk.
– Ökad kommunikation inom/utom klubben
– Trovärdighet och förtroende 



Kom igång, kostnader
• Kontakta SGF, bankonsulent eller klubbrådgivare

• Bilda arbetsgrupp sammansatt av styrelse, bana, kansli, kommitté

• Finns säkert medlemmar med värdefull specialkompetens

• Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)

• SGF betalar inträdesavgift, registrering

• Ca 15 000 kr vid certifiering vart 3:e år

• Miljöarbete är ett ständigt pågående arbete

• Miljöarbete lönar sig!


