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BIODIVERSITET:  
Søndagens plant-
ning af buske og 
træer er blot et 
skridt i en større 
plan, der skal frem-
me naturoplevelser-
ne og biodiversite-
ten.

Af Søren Øhlers

SLAGELSE: Der skal både 
være plads til golfspille-
re, byens borgere og et rigt 
dyre- og planteliv på Trelle-
borg Golfklub Slagelses 120 
hektar store naturområde 
øst for Slagelse.

Derfor plantede frivillige 
søndag buske og træer på 
klubbens 9 og 18 huls bane 
søndag formiddag. Træerne 
er med til at sikre, at fugle 
og insekter kan finde føde og 
skjul, og er købt af midler fra 
medlemmerne og klubbens 
støtteforening.

- Som golfspillere opholder 
vi os meget i naturen, og vi 
vil selvfølgelig gerne passe 
godt på den. Derfor har vi 
sat fokus på det i klubben de 
seneste tre år, hvor vi blandt 
andet har plantet knap 100 
træer og bruger ikke sprøj-
temidler, siger Henrik Hal-
lig, der er tovholder på pro-
jektet og bestyrelsesmedlem 
i Trelleborg Golfklub Sla-
gelse.

- Interessen for projektet 
er faktisk så stor, at vi måt-
te lukke for tilmeldingen til 
plantningen af træerne i dag 
for at sikre, at alle kunne 
være med til at plante noget.
Plantningen af træerne og 

buskene er blot et af flere nye 
tiltag, der fremmer biodiver-
siteten og naturoplevelsen 
ved det store naturområde, 
som Trelleborg Golfklub 

Slagelse sammen med kom-
munen har ansvaret for.

Hvis alt går efter planen, 
skal der det kommende år 
blandt andet etableres nye 

vandhuller og leve- og yng-
lesteder for bier, padder og 
fugle, bunker af sten som 
skjul og levested for insekter 
og padder, etableres blom-

strende læhegn og opstilles 
informationstavler til for-
midling af, hvilken flora og 
fauna, som besøgende kan 
møde i området.

- Vi håber, at flere borgere 
vil være fristet af at gå en tur 
på stisystemet ved golfba-
nen, hvor der udover et rige-
re dyreliv og den friske na-
tur også vil være mulighed 
for at spise frugter fra nogle 
af de frugttræer, vi planter, 
siger Henrik Hallig.

Plantning af frugttræer 
vil blandt andet gavne fugle-
livet i området.

Løser udfordring
De omfattende planer ville 
få de fleste haveejere til at 
spærre øjnene op med tanke 
på, hvad de mange tiltag vil 
betyde for vandregningen. 
Et nyt regnvandsbassin, der 
er etableret ved rækkehuse 
på Holbækvej, som golfklub-
ben har fået lov til at føre et 
vandrør fra, sikrer dog, at 
der er vand nok til både at 
vande golfbanen og skabe de 
bedste rammer for planter 
og dyr.

- Det har været afgørende 
for projektet, at vi har fået 

lov til at føre et vandrør og 
har fået den nødvendige 
støtte af støtteforeningen og 
sponsorer til at lægge røret.

Løsningen er ikke kun til 
gavn for golfklubben. Den 
er samtidig med til at løse 
en udfordring hos Slagelse 
Kommune, der har udfor-
dringer med ophobning af 
overfladevand. Da de ifølge 
miljølovgivningen ikke må 
lede overfladevand direkte 
ud i å-systemet, er golfklub-
ben med til at løse kommu-
nens udfordring med at 
sikre, at kapaciteten i regn-
vandsbassinet ikke bliver 
for presset.

»Altid en undskyldning«
Går alt efter planen, er de 
mange nye biodiversitets-
fremmende tiltag ført ud i 
livet i løbet af det næste år. 
Om det lykkes, afhænger 
blandt andet af tilladelser 
fra kommunen og den fort-
satte støtte fra sponsorer, 
medlemmer og støttefor-
eningen.

Udsigten til et rigere dyre-
liv kan ifølge Henrik Hallig 
også tjene endnu et formål.

- Det fantastiske ved golf 
er, at der altid er en und-
skyldning for at ramme ved 
siden af. Det kan være sol i 
øjnene eller sidevind. Nu 
kan insekter blive den næste 
dårlige undskyldning, siger 
Henrik Hallig.

Hvor tæt insekterne kom-
mer på banen, kan kommu-
nen ende med at få indflydel-
se på. Trelleborg Golfklub 
Slagelse har nemlig planer 
om at sparre med kommu-
nen biologer om placeringen 
af nogle af de nye tiltag.

Golfklub tog første spadestik til 
stor natur- og biodiversitetsindsats

Søndag formiddag plantede frivillige buske og træer på Trelleborg Golfklubs arealer. Træerne er med til at 
sikre, at fugle og insekter kan inde føde og skjul. 

Plantningen af træerne og bu-
skene er blot et af lere nye tiltag, 
der fremmer biodiversiteten og 
naturoplevelsen ved det store 
naturområde, som Trelleborg 
Golfklub Slagelse sammen med 
kommunen har ansvaret for. 
Hvis alt går efter planen, skal der 
også blandt andet etableres nye 
vandhuller og leve- og yngleste-
der for bier, padder og fugle.

- Interessen for projektet er faktisk så stor, at vi måtte lukke for tilmeldingen til plantningen af træerne i 
dag for at sikre, at alle kunne være med til at plante noget, fortæller Henrik Hallig, der er tovholder på pro-
jektet og bestyrelsesmedlem i Trelleborg Golfklub Slagelse.   Foto: Jens Wollesen

Alle de nyplantede træer er købt af midler fra medlemmerne og klubbens støtteforening.


