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Ljunghusens Golfklubb först igen med förnyat GEO miljöcertifikat.
I juni 2009 blev Ljunghusens GK, Höllviken, den första klubben att certifieras enligt det globala
miljömärket för golf, GEO Certified®, som administreras av Golf Environment Organisation
Foundation, medlem av ISEAL, International Social and Environmental Accreditation and Labeling,
och en icke vinstdrivande organisation som arbetar med hållbarhet inom golfverksamheten. Nu 9 år
senare i augusti 2018 har vi blivit den första klubben att förnya certifikatet för tredje gången.
Ljunghusen, en av de äldsta golfklubbar i Sverige, och den första att ha 27 hål, grundades 1932 och är
en av de få linksbanor som finns i Sverige. Klubben ligger i ett naturreservat och ligger bara några
meter från Östersjöns vita sandstränder.
GEO Certified®, är golfens globala miljöprogram med oberoende verifiering och offentliga rapporter
och standard certifierar klubbar som visar miljövård, resurseffektivitet och socialt ansvar och
engagemang. Standarden kräver förnyelse vart tredje år och utförs av en oberoende kontrollant.
Klubben ska inte enbart visa fortsatt engagemang för sina hållbara metoder utan förbättra och
utveckla ett hållbart miljöarbete. Ljunghusen Golfklubb var första klubb att förnya certifikatet i juli
2012 och 2015 och 2018 var det dags igen vilket skedde i juli och innebär att Ljunghusen är den
första klubben i världen att ha omcertifierats tre gånger.

Ljunghusen har visat engagemang och verksamhet för att genomföra en hållbar verksamhet i hela
anläggningen under många år. Ett stort projekt har varit renoveringen av klubbhuset under 2008.
Stor hänsyn till resurseffektivitet vid planering och genomförande av ombyggnaden ledde till
konstruktionslösningar och med fokus på förnybar energi. Även om klubbhuset ökade i storlek i
samband med ombyggnaden har energiförbrukningen reducerats väsentligt framförallt genom
installation av jordvärmeanläggning.

Magnus Jivén, Klubbchef på Ljunghusens Golfklubb säger: "Vi är stolta över att återigen, för fjärde
gången, bli uppmärksammade för vårt hållbarhetsarbete genom att uppnå GEO Certified för fjärde
gången. Vi har sett ständiga förmåner från att uppnå detta eftertraktade standard. Dessutom har
GEO: s nya och förbättrade OnCourse® program gjort det lättare att prioritera och samarbeta. Vi kan
också se ekonomiska fördelar med att genomgå processen att miljöcertifiera. Vi är stolta över att
vara en del av programmet och kommer att fortsätta att fokusera för en hållbar, miljömässig
utveckling i Ljunghusen GK. "
Stefan Lindvall, ordförande i Ljunghusen GK säger: "Vi är mycket stolta över att än en gång uppnått
GEO Certified® standard. Vårt dagliga mål är att uppmuntra och göra det möjligt för våra
medlemmar, gäster och personal att agera på ett mer hållbart sätt och att visa för kommande
generationer att vi har tagit hand om våra unika linksbana. "
Peter Edman, Svenska Golfförbundets bankonsulent: Hållbar miljö är ett av de viktigaste områdena
för en golfanläggning idag. Ett stort grattis till Ljunghusen som återigen ligger i framkant när de
recertifierar sig som den första klubben i det nya GEO OnCourse® programmet. Deras erfarenhet och
kunskap kan hjälpa och inspirera andra klubbar att jobba med miljöfrågor och ansluta sig till de ca 75
svenska klubbar som idag är registrerade och jobbar i det svenska OnCourse® programmet”.

Jonathan Smith, VD för GEO: "GEO är mycket stolta över att ha varit associerade med Ljunghusen i
många år och gratulerar alla på klubben för den senaste prestationen. Klubben har vid varje steg
funnit sätt att förbättra och titta på enkla nya åtgärder som har medfört hållbarhetsförmåner för
klubben, lokalbefolkningen och naturen. Ljunghusen är inte bara en inspiration i Sverige utan
internationellt för sitt engagemang, drivkraft och attityd. "
Den fullständiga rapporten för Ljunghusens Golfklubbs certifieringar hittar du här:
https://sustainable.golf/directory/104_ljunghusen_golf_club

Om Ljunghusens Golfklubb
Ljunghusens GK, som grundades 1932, 27-håls linksbana som ligger på den unika heden av
Falsterbonäset. Med det milda kustklimatet, är det i allmänhet möjligt att spela golf 12 månader om
året på ordinarie greener. Den bästa säsongen är april till november och högbelastningstid är juli och
augusti.
Ljunghusen har varit värd svenska och internationella mästerskap som European Tour PLM OPEN
1984 och 1987, Telia Tour Grand Prix 1996–2004 (European Challenge Tour) och de europeiska
herrarnas lagmästerskap 2001 för att nämna några.
Vinden blåser ofta in från Östersjön och med ett 80-tal bunkrar och tolv vattenhinder, kan
Ljunghusen vara mycket utmanande.
Förekomsten av klockljung, kråkbär, pors och vanlig ljung är riklig. Bland knippen av ljung och kråkbär
kan du hitta bland annat sällsynta klockgentianan, som blommar i juli och augusti, i synnerhet längs
sjätte, fjortonde och femtonde hålen. Porsen sprider en karakteristisk doft på och i kanten av
vattendammar kan man finna insektsätande sileshåret.
Många fåglar, varav tärna, strandskata och tofsvipa är lättast att upptäcka. Strandskatan kan ses
lägga sina ägg i mitten av fairways och i bunkrar.
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