
Det har väl inte undgått 
någon att framtiden kräver 

att vi tar ansvar - nu



Hur vill vi att barnens uppväxt ska bli?



Kan vi påverka utvecklingen?



Självklart kan vi det 

om vi har kunskap

och vilja



Vad har hänt för att lång-siktigt 

rädda planeten?



Agenda 21

”En utveckling som tillgodoser våra behov 

idag utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov". 

Brundtland-kommissionen, rapport till FN 1987:



Agenda 2030

De 17 globala målen i Agenda 2030 syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt 
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. 

De globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 

den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Antaget i FNs generalförsamling, sept 2015



Sverige 

Sveriges riksdag har beslutat om  

16 nationella miljökvalitéts mål 

"Miljön ska vara fri från ämnen och 

metaller som skapats i eller utvunnits av 

samhället och som kan hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden."





Golfen bidrar…..

• SGF har samlat de 16 miljökvalitétsmålen i 
fem grupper:

• God bebyggd miljö och god hälsa

• Rika naturmiljöer och levande 
kulturlandskap

• Ingen övergödning samt giftfri miljö

• Grundvatten av god kvalitet

• Begränsad klimatpåverkan och frisk luft



SGFs vision

”Svenska Golfförbundet (SGF) ska 

tillhandahålla golfanläggningar av hög 

standard, garantera ett hållbart nyttjande av 

naturresurser samt bidra till god hälsa och 

en bra miljö.”



SGFs mätbara mål: 

Minst 100 klubbar ska ha erhållit GEO-

certifiering år 2020.



SGFs mätbara mål: 

Minst 100 klubbar ska ha erhållit GEO-

certifiering år 2020.

För att underlätta för klubbarna att ta tag i 

certifieringsarbetet har SGF beslutat att 

alla klubbar i Sverige får tillgång till GEO-

verktyget ”OnCourse” utan kostnad. 



SGFs mätbara mål: 

Sverige november 2018

• 12 klubbar är GEO-certifierade

• 75 klubbar har påbörjat ”OnCourse”

• I 4 distrikt arbetar man med konceptet 

”Nya miljöresan”



Varför GEO-certifiering?

• Har utgångspunkt i internationella 

överenskommelser/avtal 

• Är anpassat till golfanläggningarnas i 

Sverige verksamhet

• Har hög trovärdighet

• Ersätter SGFs Miljödiplom



Varför GEO-certifiering?

• Klubben får ett verktyg för långsiktig 

systematisk utveckling och kontroll av hela 

verksamheten

• Tydliga rapporter som info till styrelsen, 

medlemmar, myndigheter och samhället i 

övrigt

• Hjälper klubben att uppfylla lagens krav

• Tydliggör Golfens samhällsnytta



https://getoncourse.golf











UGF ger stöd till klubbarna

• UGF har bjudit in till en träff 28 november 
för genomgång av GEO-verktyget 
”OnCourse”.

• Klubbarna erbjuds också att delta i ”Nya 
Miljöresan” och arbeta igenom de 4 
avsnitten i verktyget och kvalificera sig för 
certifiering.







Mera stöd för klubben 

• På SGF finns bankonsulenterna med 

Peter Edman som ansvarig

• Lokalt finns miljösamordnare i UGF 

• Bra och informativt material från SGF på golf.se

under Klubb och anläggning – Miljöarbete

• Sterf ger kontinuerligt ut stödmaterial baserat på 

forskningsresultat i Norden. 



Vi gör det för deras skull


