
 
 

 
 

 
Ny adress: Bergums Lyckeväg 1,  424 91  OLOFSTORP (Göteborg) Org.nr.: 650918-4013 
Bg. 5115-3344 Godkänd för F-Skattsedel Sida 1 

 

Bergum,	  torsdag	  9	  januari	  2014	  
	  
	  
	  

Växtval	  och	  skötselråd	  
	  
	  
Bakgrund	  
Kungsbacka	  golfklubb	  och	  Elsa	  Rosenblad	  kontaktade	  undertecknad	  för	  konsultation	  om	  
golfbanans	  växtval.	  Ett	  besök	  på	  plats	  gjordes	  måndagen	  den	  2	  december	  2013.	  Under	  
besöket	  var	  förutom	  Elsa	  Rosenblad	  och	  undertecknad	  närvarande	  även	  Håkan	  namn	  och	  
Anders	  namn.	  
Under	  mötet	  diskuterades	  bakgrund,	  förutsättningar,	  klimat,	  växtområden	  mm.	  Därefter	  
gjordes	  en	  rundvandring	  på	  golfbanan.	  
	  
Objekt	  
Kungsbacka	  golfklubbs	  18-‐hålsbana,	  belägen	  utmed	  riksväg	  158	  vid	  Hamravägen,	  i	  
Kungsbacka	  kommun.	  Banans	  växtområden	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  olika	  delar:	  

1) Park/Skogsnära	  
2) Öppen	  mark/gräs	  
3) Strandnära	  (även	  kallat	  Seaside)	  

	  
Områdena	  kan	  grovt	  delas	  efter	  banans	  olika	  hål:	  

1) Park/Skogsnära:	  Hål	  nr	  5,	  6,	  12-‐16	  
2) Öppen	  mark/gräs:	  Hål	  nr	  1-‐4,	  17-‐18	  
3) Strandnära:	  Hål	  nr	  7-‐11	  

	  
Dessa	  områden	  har	  olika	  karakteristik:	  

1) Park/Skogsnära:	  Vandrande	  sol	  och	  skugga,	  skogsbrynen	  med	  mindre	  träd	  i	  brynen	  
eller	  äldre	  träd	  med	  marknära	  krona.	  Relativt	  vindskyddat	  område.	  

2) Öppen	  mark/gräs:	  Öppen	  gräsyta.	  Vindutsatt,	  solig	  miljö.	  
3) Strandnära:	  Öppen	  yta	  nära	  hav,	  extrem	  vindpåverkan,	  soligt	  och	  stundtals	  

översvämmat	  av	  salt	  havsvatten.	  
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Önskemål	  
Under	  mötet	  framkom	  några	  önskemål:	  
A.	  Inhemska	  arter	  föredras	  
B.	  Lämpliga	  växtval	  för	  respektive	  område.	  
	  
Problembeskrivning	  
Långsiktig	  plan	  för	  växtval	  för	  golfbanans	  olika	  områden	  saknas.	  Nyetablering,	  skötsel	  mm	  
kan	  förbättras.	  
	  
Många	  träd	  i	  eller	  i	  närheten	  av	  banornas	  spelområde	  är	  utsatta	  för	  träffar	  från	  bollar.	  Detta	  
leder	  till	  en	  lokal	  men	  allvarlig	  barkskada	  där	  barken	  dör	  (barknekros)	  i	  ett	  område	  runt	  
träffpunkten.	  Denna	  skada	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  ökas	  risk	  för	  angrepp	  av	  svamp,	  insekter	  mm.	  
	  
Åtgärdsförslag	  
Växtval	  presenteras	  nedan	  under	  rubriken	  Växtråd.	  Här	  ges	  flera	  olika	  förslag	  på	  träd	  och	  
buskar	  för	  respektive	  område.	  
	  
Utveckla	  ett	  enkel	  och	  billig,	  mekaniskt	  skydd	  mot	  träff	  av	  bollar	  på	  stam.	  
	  
Växtråd	  
En	  enkel	  och	  relativt	  billig	  metod	  är	  att	  omplantering	  befintliga	  träd	  i	  omgivningen.	  Då	  kan	  
fler	  plantor	  omplanteras	  för	  ökad	  chans	  till	  etablering.	  Senare	  kan	  de	  exemplar	  som	  inte	  
önskas	  gallras	  bort.	  Dessutom	  är	  träden	  härdiga	  och	  lämpliga	  för	  rådande	  mikroklimat.	  
	  
På	  grund	  av	  kommande	  klimatpåverkan	  med	  nya	  förutsättningar	  för	  insekter,	  svampar	  mm,	  
bör	  variationen	  av	  arter	  vara	  stor.	  Sprid	  riskerna	  mot	  epidemier	  och	  angrepp	  genom	  en	  
större	  variation.	  
	  
Omgivande	  naturreservat	  och	  andra	  marker	  har	  historiskt	  sett	  haft	  en	  viss	  fauna.	  För	  att	  
bibehålla	  denna	  biologiska	  tradition	  bör	  inhemska	  arter	  föredras	  framför	  exoter.	  
	  

A. Park	  
Ek	  (Quercus	  robur),	  Bok	  (Fagus	  sylvatica),	  Avenbok	  (Carpinus	  betula),	  Björk	  (Betula	  
pendula,	  Betula	  pubens)	  Ornäsbjörk	  (Betula	  pendula	  Dalicarlia),	  Lind	  (Tilia	  cordata	  
och	  andra	  sorter	  av	  lind)	  
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B. Öppen	  mark/gräs	  
Liknande	  området	  Park	  men	  även	  Oxel	  (Sorbus	  intermedia)	  och	  Äppleträd	  (Malus)	  
Halländska	  sorter	  finns.	  

C. Strandnära	  
Havtorn	  (Hippophae	  rhamnoides),	  Hagtorn;	  flera	  olika	  sorter	  finns,	  t	  ex	  Trubbhagtorn	  
(Crateagus	  monogyna),	  Oxel	  (Sorbus	  intermedia),	  Slånbär	  (Prunus	  spinosa),	  Rönn	  
(Sorbus	  aucuparia),	  Hägg,	  Prunus	  padus),	  Äppleträd	  (Malus)	  Halländska	  sorter	  finns.	  
Vresros	  (Rosa	  rugosa),	  Hallands	  landskapsblomma:	  Hårginst	  (Genista	  pilosa),	  
Hartsros/Plommonros	  (Rosa	  villósa),	  Ärttörna	  (Ulex	  europaeus)	  med	  flera.	  
	  

Skötsel	  
För	  att	  inte	  bli	  för	  omfattande	  lämnas	  här	  endast	  några	  få,	  kortfattande	  råd.	  
	  
Viltskydd	  bör	  användas	  för	  nyplanterade	  träd	  och	  buskar.	  Skyddet	  skall	  motstå	  såväl	  
barkgnag,	  betesskador	  som	  fejning	  från	  hornbärande	  djur.	  
Bevattning	  är	  viktigt	  under	  de	  första	  åren.	  Det	  är	  viktigt	  att	  få	  en	  djupverkande	  bevattning	  så	  
att	  hela	  rotklumpen	  blir	  fuktig.	  Som	  exempel	  kan	  nämnas	  att	  Park-‐	  och	  Naturförvaltningen	  i	  
Göteborg	  vattnar	  ca	  200	  l/giva	  en	  gång/vecka.	  Trädets	  storlek	  påverkar	  dock	  nödvändig	  
vattenmängd.	  
	  
Är	  vindförhållandena	  allt	  för	  svåra	  kan	  det	  krävas	  ett	  tillfälligt	  vindskydd	  i	  form	  av	  
jutesäcksväv.	  Detta	  för	  att	  på	  så	  sätt	  underlätta	  etableringen	  av	  växten.	  När	  väl	  den	  har	  god	  
tillväxt	  kan	  man	  ta	  bort	  skyddet.	  
	  
Hamling	  (regelbunden	  kapning	  av	  hela	  kronan,	  vart	  3:e	  –	  6:e	  år),	  kan	  vara	  en	  lämplig	  
skötselmetod.	  Börjar	  man	  med	  hamling	  skall	  denna	  fortsätta.	  Om	  hamlingstraditionen	  
avbryts	  skapas	  träd	  med	  förhöjd	  risk	  för	  gren-‐	  eller	  stambrott	  och/eller	  omkullblåsning.	  
	  
Arter	  som	  Hägg,	  Slån,	  Havtorn,	  Gråal,	  Asp	  m.fl.	  slår	  upp	  rotskott.	  Dessa	  utgör	  inget	  problem	  
om	  omkringliggande	  ytor	  klipps	  regelbundet	  men	  egenskapen	  bör	  ändå	  tas	  med	  i	  
planeringen.	  
	  
	  
Anders	  Green,	  
certifierad	  arborist.	  


