
 

 

INDLEDNING 
 
Roskilde Golf Klub har gennem mange år arbejdet bevidst hen i mod en stærkere natur- og 
miljøprofil i samspil med det omgivende samfund herunder Roskilde Kommunes grønne vision for 
lokalområdet. Roskilde Golf Klub har et aktivt Natur- og Miljøudvalg, som står for planlægning og 
initiering af tiltag. Det er samme Natur- og Miljøudvalg som står for denne ansøgning på vegne af 
Roskilde Golf Klub. 
 
I denne ansøgning har vi beskrevet den opnåede profil samt en række planlagte tiltag under de 3 
overskrifter: Natur, Miljø og Samspillet med det omgivende samfund, som er de 3 elementer 

Roskilde Kommunes plan for området er inddelt i. 
 
Roskilde Golf Klub er lokaliseret tæt ved Boserup Skov og Kattinge-søerne, omgivet af agerland, 
skov og nogen bebyggelse. Placeringen ikke langt fra Roskilde Fjord giver visse steder en meget 
lav (og vandlidende) grund og mod vest et mere bakket indtryk. Banen har mange mindre vandløb 
og oprindelige hegn fra det tidligere landbrugsland. Det mangfoldige og varierede landskab er 
yderligere suppleret med 6 bassiner ved hul 10 og 11, der med deres omgivende rørskov tilfører 
naturoplevelsen et yderligere løft med bl.a. ynglende svaner. 
(Billede svaner) 
 
Klubben har et klubhus fra 2003 og hertil et beboet hus og en større bag-opbevaringslade. 
En større greenkeepergård med tilhørende 'maskinstald'. 
 
Dan vi ikke kan ”up-loade” bilag og billeder i denne ansøgnings applikation, har vi til sidst i 
ansøgningen udarbejdet en liste over links til bilag af forskellig art (Hjemmeside, Youtube, etc.). 
 
Såfremt Roskilde Golf klub tildeles prisen vil Miljø- & Naturudvalget disponere midlerne indenfor de 
mange tiltag vi har på ”ønske-listen”. 
 
 
NATUR 
 

 På baneanlægget er gennem de seneste 6 år opsat mere end 400 fuglekasser, først og 
fremmest stærekasser til biologisk bekæmpelse af gåsebillelarver og stankelbenslarver. 
Desuden er der tæt ved klubhuset opsat et par kasser med vindue, så ynglen kan formidles 
til og betragtes af medlemmerne. 
 

 I foråret 2017 etableres et insekthotel af vores meget aktive Natur- og Miljøudvalg til 
fremme af biodiversiteten og mangfoldigheden i vores fauna.  

 

 For 4 år siden indledtes den årlige nattergale tur med ca. 30 deltagere. Denne aktivitet er 
vokset konstant og i 2016 var der således 85 deltagere. I 2017 vil vores nyetablerede 
nabonetværk også deltage. Turen afsluttes med information om naturen på golfbanen mm. 

 

 Den store fugleinteresse har ført til at Roskilde Golf Klub nu er oprettet som selvstændig 
lokalitet på Dansk Ornitologisk Forenings indberetningsportal 'DOF-basen' og her fremgår 
det at klubbens medlemmer (og andre) nu har indberettet 121 observerede arter. 

 

 De mange små vandløb er i samarbejde med kommunen og lystfiskerklubberne oprenset 
og tilført gydegrus og strømsten i perioden 2010 til 2014. 

 

 Lystfiskerklubberne har lejet det gamle hønsehus på Greenkeepergården og opdrætter 
fiskeyngel (smolt) til udsætning i de lokale vandløb – herunder golfbanens. Ørreder kan ses 
på vandring op gennem de små vandløb på banen. 

 



 

 

 Ved oprettelse af nyt teested på hul 11, har vi efter dialog med Roskilde Kommune og den 
lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening fået lov at opføre teestedet på stolper, 
så det giver mindst gene for floraen og samtidig tjener platformen og den tilhørende stige 
som observationssted for fuglelivet i bassinerne.  

 

 Et nyligt fund af orkideer mellem hul 15's green og hul 16's teested har fået os til at 
igangsætte en græsslåning med le, for at give planterne de bedste livsbetingelser. 

 

 Banen indeholder foruden de gamle bassiner 4 kunstige vandhuller, som klubben har 
etableret for dels at give et mere varieret baneforløb, dels for at sikre biodiversiteten når det 
gælder padder, vandinsekter og vandplanter. F.eks. har vi nu ”brudelys” i vores flora 
omkring vandhullerne. 

 

 Natur- og miljøudvalget har udarbejdet en liste over de prioriterede naturprojekter, som 
forventes gennemført de næste 2 år. Udarbejdelsen af nye årstids relevante brochurer til at 
støtte den betydelige formidlingsindsats er et eksempel på Roskilde Golf Klubs ambition på 
naturområdet.  

 
 
MILJØ 
 

 Greenkeeperstaben arbejder målrettet på at nedbringe gødnings- og kemikalieforbruget. 
Dokumentation på hjemmesiden. 

 

 Der er indført en praksis med håndlugning af greens, således er alle 18 greens fordelt 
mellem medlemmerne, så alle har forpligtelser på en green. Greenkeeperen har givet en 
skriftlig instruktion, der findes på klubbens hjemmesiden, for lugning og anvendelsen af den 
obligatoriske pitchfork. 

 

 For 4 år siden fik vi tilladelse til oprettelse af et rodzone-anlæg, så vandet fra 
Greenkeepergårdens vaskeplads nu føres dertil. Rodzone-anlægget beriger samtidig 
banen med vegetation, vand, biodiversitet og yderligere udfordringer for spillet. 

 

 Klubben har vedtaget, at der kun må benyttes eldrevne golfbiler fremover, og de sidste 
benzinbiler er netop blevet solgt / afskaffet i december 2016. Nye biler er kun med 
energirigtigt elektronisk lade-system. 

 

 Der er sensorstyret lys på ca. 80 % af vores lyspunkter i og omkring Roskilde Golf klub. 
Imidlertid er udviklingen gået så stærkt på dette område de sidste 5 år, at vi i 
byggeudvalget har prioriteret et projekt omkring LED belysning. Vores nuværende natrium / 
kviksølv lampe og sensorløsning giver en energibesparelse på estimeret 40% i forhold til 
manuelt styrede glødelamper. Vi forventer en yderligere reduktion til omkring 25% af det 
nuværende forbrug eller svarende til 15% af traditionelle glødepærer – samtidigt med at 
belysningskvaliteten øges markant.  

 

 I foråret 2016 er det gamle fyr på Greenkeepergåden udskiftet til et fuldautomatisk ”high-
tech” fyr. Vi har – af indlysende årsager – endnu ikke et præcist overblik over 
energibesparelsen, men olieforbruget viser dd. at vi vil nå den planlagte besparelse på ca. 
50%. 

 

 Administrationen (Sekretariat, bestyrelse og udvalg) har et mål om at blive papirløst i videst  
muligt omfang indenfor få år, hvorfor en række tiltag er foretaget: 

 
o Alle 28 udvalg og KiK er etableret med en fil-struktur i ”skyen”. Herunder overgang 

til elektronisk arkiv. 



 

 

o Vi har droppet baneguide i ”hard-copy” form, og vi arbejde på at videre udvikle 
baneguiden online. 

o Elektronisk fakturering. 
o Vores Hjemmeside er gjort til ”kommunikations platformen”, og opslagstavler 

reduceres med 2/3 i vinter. 
o Brochure materiale er stor set afskaffet. 

 
 
SAMSPILLET MED DET OMGIVENDE SAMFUND 
 
 

 Kanal Roskilde, den lokale TV station, havde hørt om vores nattergaleture og producerede 
en halv times udsendelse om 'Fuglelivet på Roskilde golfbane'. En halv times udsendelse 
kan ses på YouTube. 

 

 Lystfiskerklubberne organiserer tilbagevendende arrangementer med folkeskolerne, der er 
med til arbejdet med vandløbene på banen. Tilsvarende har vi nu en aftale med en ”nabo-
børne-institution”, Hørgården, om at arrangere en ”natur tur” på golfbanen, sammen med 
vores kvalificerede naturvejledere.  

 

 Baneanlægget er flere steder krydset af gennemgående stier og grusveje, der dagligt 
anvendes til rekreative formål, som bl.a. motionsløbere, ridende, mountainbikere og 
almindelige vandrere. Desuden langrendsløbere om vinteren. En af stierne er en natursti og 
samtidigt en del af Skjoldungestien, som efter aftale med Kommunen og Nationalparken 
blev etableret langs med hul 15. 

 

 Klubben har netop afgivet høringssvar vedrørende 'Roskildes grønne ring'. Det er vigtigt for 
klubben at bidrage konstruktivt til kommunens ambitioner for dette historiske områder. 

 

 Roskilde Golfklub ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land. Vi har for nyligt modtaget 
Nationalparkplanen og vil som lodsejere tage del i høringen. Roskilde Golf Klub er nævnt 
flere gange i planen, og vi finder det vigtigt at tage ansvar og bidrage på bedste vis. 

 

 I forbindelse med en ændret jordfordeling – hvor Roskilde Tekniske Skole har overtaget en 
jordlod der støder op til golfbanen - opstod muligheden for et unikt samarbejde mellem 
Roskilde Golf Klub og Roskilde Tekniske Skole, som uddanner greenkeepere.                   
Vi ønsker at etablere en fælles 9 hullers bane (med 14 huller) som greenkeeper elever 
anlægger og golfklubben vedligeholder, således at der altid være 9 huller i spil og 5 huller 
under anlæg / vækstpleje. Greenkeeperuddannelsen vil dermed arbejde i virkelige 
omgivelser og anlægge greens, der skal spilles på. Golfklubben vil få adgang til udvidelse 
af faciliteterne. Projektet er klart og ansøgning sendt til de relevante myndigheder. Vi ser 
dette som et yderligere skridt mod samspil med omgivelserne og ressource optimering. 
Desuden at etablere en af de mest miljørigtige baner i Danmark, der som sin målsætning vil 
være pesticidfri. 

 

 Klubben indgår i et samarbejde med Oslo Universitet for at fremme den økologiske drift og 
mindske pesticid forbruget – ultimativt at blive pesticidfri.  

 
 
 
 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 



 

 

Som det fremgår af ovennævnte gennemgang, så er Roskilde Golf Klub bevidst om – og tager 
ansvar for – udviklingen på banen og i nærområdet, når det gælder natur, miljø og samspil med 
samfundet. 

Vi har derfor ikke samme approach som et firma ville tage med stramme planer og rapporteringer, 
da vi er bevidste om vores status som klub – ikke forretning. Vi er baseret på frivillighed, og 
udviklingen skal drives af medlemmer som gør dette af interesse, for sjov og for at gøre en forskel.  
Vores approach er derfor pragmatisk, men alligevel er vi ambitiøse – fordi mange medlemmer er 
ambitiøse på området.  
 
Vi vil gerne præstere som en af de klubber i Danmark, der regnes med på natur- og miljøområdet. 
Vi mener, at det er naturligt, at golfklubber i Norden viser vejen på natur- og miljøområdet i 
golfverdenen – og det vil vi gerne bidrage aktivt til.  
 
Det er vores ambition og håb, at vi gennem vores tiltag på miljøområdet kan komme på 
verdenskortet sammen med DGU. Det kunne være til den internationale græs konference i 2020 i 
Danmark. 
 
 
 
LINKS TIL BILAG 
 

            
Roskilde Golf Klubs hjemmeside: www.roskildegolfklub.dk 

 http://roskildegolfklub.dk/2016/07/19/tv-udsendelse-fuglelivet-paa-golfbanen 

 http://roskildegolfklub.dk/2016/05/04/nyt-teested-paa-hul-11 

 http://roskildegolfklub.dk/bane-og-faciliteter/natur-og-miljoe/ 

Roskilde og omegns lystfiskerklubber Gedebækrende gydende havørreder: 
https://youtu.be/xhykvfRmZ6Q 
Roskilde grønne ring: 
http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/2999/Bilag/forslag_til_strategi_for_roskildes_g
roenne_ring.pdf 
Nationalpark Skjoldungernes land: 
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/ 
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