Aftale mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes
Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i
golfklubber.
Formål og område
1. Aftalens formål er at begrænse risikoen for grundvandsforurening og at beskytte naturen ved
at afvikle brugen af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Det er delmålet at nå en
75 procents reduktion i forbruget senest med udgangen af i 2008.
2. Aftalen omfatter kemiske plantebeskyttelsesmidler til beskyttelse, bekæmpelse og
regulering af plantevækst samt midler til bekæmpelse eller afværgning af hvirveldyr.
Aftalen omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler om økologisk jordbrugsproduktion.
3. Aftalen vedrører arealer, der drives eller vedligeholdes af golfklubber, der er medlemmer af
Dansk Golf Union – uanset om de er beliggende på offentligt eller privat ejet jord.
Principiel afvikling
4. Fra 1. januar 2006 må golfklubber, der er med i Dansk Golf Union, ikke længere anvende
plantebeskyttelsesmidler, med mindre det sker i henhold til nedenfor nævnte retningslinier,
jf. dog pkt. 5.
5. For golfklubber beliggende på offentligt ejet jord, kan den offentlige myndighed, der ejer
arealet, vælge:
−
−

at fastholde eksisterende mere begrænsende aftaler om udfasning af
plantebeskyttelsesmidler på jorden, eller
vælge at lempe eksisterende aftaler, således at et begrænset forbrug tillades i
overensstemmelse med nedenfor nævnte retningslinier.

Ved anlæg af nye golfbaner gælder tilsvarende.
Retningslinier for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
6. I følgende tilfælde kan der anvendes plantebeskyttelsesmidler, under forudsætning af at
forbruget minimeres mest muligt:



På greens og tee-steder til bekæmpelse af konkrete svampeangreb og skadelige insektangreb.
Dansk Golf Union forpligter sig til at udsende en vejledning til alle golfklubber om, i hvilke
tilfælde en begrænset brug af plantebeskyttelsesmidler kan være nødvendig.
På fairways mod ukrudt første år efter anlæg af en golfbane, i forbindelse med omlægning af en
eksisterende bane, eller undtagelsesvist som pletvis behandling af ukrudt på golfbanen.
Betingelsen for pletvis behandling er, at golfklubberne årligt indberetter forbrug og




arealstørrelser til Dansk Golf Union, og at konsulenter ved gennemgang af banerne mindst hvert
5. år får dokumentation for at der er foretaget de anbefalede plejeoperationer i form af
mekaniske behandlinger af fairwayen.
Ved nyanlæg og ved renovering af eksisterende asfaltveje og –stier.
Til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i overensstemmelse med de retningslinier, som tidligere er
sendt til kommuner, amter og statsinstitutioner.

Udvikling, grønne regnskaber og afrapportering.
7. Dansk Golf Union forpligter sig til – i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner – at
arbejde videre med alternative metoder til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr.
8. Dansk Golf Union forpligter sig til at støtte golfklubberne i udarbejdelse af grønne regnskaber,
samt at sørge for at udvikle de natur- og miljømæssige kompetencer i klubberne. Dansk Golf
Union forpligter sig ligeledes til at fremme vidensdeling golfklubberne imellem hvad angår
anvendelse af alternative metoder til bekæmpelse af skadevoldere.
9. Med virkning fra 1. januar 2006 skal golfklubberne årligt indberette forbruget af
plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m., idet aftaleparterne aftaler det nærmere indhold af
klubbernes indberetning. Dansk Golf Union sørger for, at Miljøstyrelsen årligt modtager en
opgørelse over det samlede forbrug af plantebeskyttelsesmidler i golfklubberne.
10. Hvert 3. år sender Dansk Golf Union en samlet afrapportering til Miljøstyrelsen. Parterne
drøfter på den baggrund behovet for yderligere tiltag for at fastholde målet i aftalen.
Aftalen træder i kraft ved undertegnelsen.
København, den 21. juni 2005
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