
 

 
Projektbeskrivning för LONA-ansökan 

 

”Blommande marker i Hamra” 

 

 

 

Sammanfattning 

Kungsbacka Golfklubb vill genom planmässigt och systematiskt arbete främja förekomsten av  

blomväxter inom klubbens område och därmed öka den biologiska och förekomsten av pollinerande 

insekter samt skydda och främja de sällsynta och rödlistade växter som finns vid banan. 

 

Syfte 

På försök har Kungsbacka Golfklubbs miljökommitté anlagt två blomsterängar på biytor, en torräng 

och en fuktäng nära havet. Målet är att öka den biologiska mångfalden och främja förekomsten av 

pollinerande insekter. Vi vill nu utöka projektet till att omfatta betydligt större ytor och dessutom ett 

antal vägbankar och diken. Projektet innefattar markberedning, frösådd, slåtter och bortforsling av 

material. Inom golfklubbens område finns ett antal för Norra Halland sällsynta/rödlistade växter: 

svavelsippa, trollsmultron, klotgräs, fläckig nyckelblomster, korskovall, korallrot och vippärt. För 

bevarande och främjande av dessa arter skall en skötselplan tas fram och lämpliga åtgärder inledas. 

 

Bakgrund 

Kungsbacka Golfklubb förvaltar ett stort markområde vid Hamra. Klubben har sedan länge insett att 

vi har en extra värdefull natur att ta hand om, bruka och bevara. Vi har havet och Västkusten på ena 

sidan och två naturreservat, Hördalen och Vallda Sandö, som närmsta  grannar på de andra sidorna. 

Klubbens miljökommitté har som övergripande målsättning: ”Att värna och vårda den yttre och inre 

miljön till nytta för människor och natur”. Det innebär att hälsa och miljö ska skyddas, att natur- 

och kulturområden ska skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, god 

hushållning med mark och vatten ska tryggas samt att återanvändning och återvinning ska främjas. 

Miljöarbetet har pågått i många år och klubben är certifierad enlit GEO (Golf Environment 

Organization). 

 

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i 

kommunen 

Ytor som utgörs av ängs- eller hagmark minskar i Kungsbacka beroende på markexploatering, 

nedläggning av jordbruk, minskat bete mm. Växter och djur som är beroende av sådan mark 

hänvisas till reservat och i vissa fall vägkanter.  På de stora ytor som finns på en golfbana ges en 

möjlighet att skapa biotoper som gynnar växter och djur som är beroende av öppna marker för sin 

fortlevnad. Sällsynta växter  kräver skydd av sina växtplatser mot igenväxning och användning av 

marken för andra ändamål. 

 

Projektets långsiktiga effekter 

Främja biologisk mångfald, främst blommande växter och pollinerande insekter. Bevara sällsynta 
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