Natur- og Miljøudvalgets aktiviteter 2021
Den overordnede ramme for Natur- og Miljøudvalgets arbejde og aktiviteter er fortsat den 12 of FN’s 17
Verdensmål (https://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2021-10-RGK-Natur-og-miljoeverdensmaal.pdf). I 2021 har udvalget, trods Corona restriktioner, været aktivt.
Udvalget har løbende diskuteret tiltag ifm med den nye bane med henblik på at sikre miljøet bedst muligt,
hvor målet er en økologisk drevet bane.
Udvalget er, udover selv udvalget, organiseret med en række arbejdsgrupper, med fokus på henholdsvis
fuglekasser, vandhuller, insekthoteller og billeboer, samt et le-laug. Det overordnede formål med disse
aktiviteter er at øge biodiversiteten på banen.
Der er i dag små 300 fuglekasser sat op på banen, mærkede og deres placering synliggjort på Google Earth.
Kasserne er produceret af fuglekassegruppen. Fuglene, ikke mindst stærene, er en aktiv del af bekæmpelse
af stankelbens- og gåsebillelarver og dermed medvirkende til at nedbringe pesticidanvendelsen på banen.
Det er opstillet flere insekthoteller og billeboer rundt om på, og i periferien af banen. Billeboerne er en
relativ langsigtet ”investering”, før vi kan forvente dem beboet. Vandhuller rundt om på bane overvåges
løbende. Arbejdet med vandhullerne foretages i tæt samarbejde med kommunen. Der er planlagt at
udsætte flydeøer i et eller flere af bassinerne som bosted for fugle.
Udvalget har i året løb, i samarbejde med Restaurant Birdie, undersøgt mulighederne for en lokal
kompostering af bioaffald fra køkkenet. Udviklingen på området følges, men, der er pt. ikke basis for
installation af et anlæg til kompostering.
Udvalget har et løbende, og godt samarbejde med kommunes natur- og parkteam. Natur og Park (otte
personer) har været på besøg hos udvalget, ligesom udvalget, på klubbens vegne har deltaget i en række
forskellige arrangementet i kommunen, som f.eks. ”Naturens dag” og præsentation af ”Vild med Vilje” med
besøg af miljøministeren.
I 2021 har udvalget gennemført den årlige nattergaletur, der vanen tro var et velbesøgt arrangement. En
planlagt natsværmertur er udsat til 2022.
Første udgave af ”Vi cykler til golf” blev gennemført med 30 deltagere og en total på 2324 km, hvilket gav
en samlet CO2 besparelse på ca. 425 kg (fadølsbamsernes CO2 aftryk selvfølgelig fratrukket

).

Der har været gennemført en velbesøgt og vellykket match med efterfølgende frokost for udvalget med
arbejdsgrupper og greenkeeperstaben.
Udvalget har haft løbende kontakt med golfklubberne Birkemose og Kaj Lykke om verdensmålsarbejdet og
besøgte i efteråret begge klubber. Det var en udbytterig og konstruktiv tur, der gav gode mulighederne for
udveksling af ideer såvel med de to klubber som internt i udvalget.

Vedr. større aktiviteter for 2022 kan nævners, at der arbejdes (i samarbejde med Nordphos) på en
mulighed for af anvende renset spildevand, hvilket, hvis det falder positivt ud, vil afhjælpe de problemer,
der indimellem er med vandmængder til vanding. DGU har bevilliget 30.000 kr. til et forprojekt, hvor RoGK
(greenkeeper staben) vil levere arbejdskraft. Resten finansieres af Nordphos.
Udvalget har planer om en aktivitetsdag for børnene på Julemærkehjemmet.
En samlet oversigt kan findes i sammenfatningen af NM-udvalgets dokument om klubben arbejde med
Verdensmålene (https://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2021-10-RGK-Natur-og-miljoeverdensmaal-status-2021.pdf).
I øvrigt henvises til Natur- og Miljøudvalgets hjemmeside: https://roskildegolfklub.dk/bane-ogfaciliteter/natur-og-miljoe/
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