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Pleje og anlæg for sammenhæng  
mellem vandhuller på golfbane 
 
Faaborg Golfbane og Skov- og Naturstyrelsen 
 
Udført projekt 
 
Baggrund 
Faaborg golfbane ligger smukt placeret i tilknytning til Svanninge bakker på Sydfyn. 
Golfbanen er anlagt først i 1990’erne.  
I golfbanens mange søer lever en række paddearter. Padder kræver både vandhuller, 
spredningskorridorer mellem vandhuller, steder, hvor de kan leve på land efter 
yngleperioden samt områder, hvor de kan overvintre i højt græs eller i skovbund.  
 
Formål 
For Faaborg golfbane er der udarbejdet retningslinier mellem golfklubben og Skov- og 
Naturstyrelsen for pleje af vandhullerne, så der skabes gode levevilkår for områdets 
padder, samt at der skabes sammenhæng mellem vandhullerne. Faaborg golfklub er 
således forpligtiget til at tage hensyn til naturen i den daglige drift. 
 
Teknisk udførelse 
Golfbanen er anlagt, så der er spredningskorridorer i form af højt græs (”rough”), levende 
hegn og småbeplantninger imellem vandhullerne. Der er ligeledes færre klipninger i 
området omkring vandhullerne og der gødskes ikke i de tilstødende områder. 
 

 
Figur 1: Vandhul på Faaborg Golfbane beliggende med tilstødende højt græs og skov til gavn  
for områdets mange padder.
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Dermed er der spredningsmuligheder fra vandhul til vandhul og fra vandhul til 
overvintringssteder i krat og skov. 
 
For at skåne bundvegetationen bliver der ikke brugt store net til at samle bolde op, der er 
havnet i vandhullerne. 
  
Naturtype 
Vandhuller, levende hegn, småbeplantninger 
 
Arter  
Padder som f.eks. springfrø, butsnudet frø, stor 
vandsalamander.  
Desuden forefindes hugorm, markfirben,  
almindeligt firben og stålorm, som ligeledes har gavn af 
korridorerne. 
 
 
Opdragsgiver:  
Faaborg golfklub og 
 
Fyns Statsskovdistrikt 
Sollerup 
Sollerupvej 22 
5600   Faaborg  
Naturvejleder Jesper Vagn Christensen eller Biolog Annita Svendsen 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Vandhullerne er omfattet at Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Skala 
Lokal 
 
Virkning på flora/fauna 
Golfbanens arealer fremstår med en varieret natur. Vandhullerne er forbundet med 
naturområder og padderne trives og yngler. 
I det høje græs - ”roughen” - findes en større variation af plantearter, end der normalt er på 
sådanne områder på golfbaner. 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Ingen 

Figur 2: Butsnudet frø er en af 
flere paddearter der findes i 
paddehullerne på Faaborg 
Golfbane 


