
 
 
 

 
 

Kommande åtgärder 
2022 
Uppsättning av hängrännor och stuprör på ladan för insamling av vatten, 
 
Grävning för nedläggning av rör för regnvattnet från ladan till reservoaren. 
Färdigställande av vattenreservoaren, pumpstation och koppling av rören till 
dammen. 
 
Blomsterängen på gamla green 1 var en test, men ligger i spelfältet med mycket boll 
letande och flyttas. En blomsteräng planeras på annan plats vid banan. 
 
Slagning med slåtterbalk för att skapa slåtterängar på flera ytor runt banan. 
 
Fortsatta inventeringar av humlor, bin, fjärilar, orkidéer och andra växter. 
 
Utökning av rabatterna med fjärilsbuskar vid hålen 2-4. 
 
Informationstavlor ska sättas upp. 
 
Vid hål 4 finns en stor fairway bunker där en del växter kan planteras och i bunkern 
kan också sandbin ha sina bon. 
 
Utställningen vid kansliet ska kompletteras.  
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Humleprojektet med LONA 

(Lokalt Naturvårdsprojekt) 
 
Mer information om Humleprojektet finns på 
klubbens hemsida och på en utställning vid 
klubbens kansli vid golfbanan. 
 
2018 startade Byxelkroks Golf ett projekt som vi 
kallar Humleprojektet. Projektet löpte till en 
början under tre år med förhoppningen att det ska 
bli en permanent del av banans utveckling. 
 
Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag för 
projektet från: 
1. Ölandsklubben Stockholm, 5 000 kr 
2. Sparbanksstiftelsen Öland, 15 000 kr 
3. LONA - Lokalt Naturvårdsprojekt, 148 000 kr 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
medfinansierar genomförande av detta 
projekt.  
I december 2018 beviljades vår ansökan, men 
i januari 2019 stoppades LONA genom ett 
regerings-beslut. I december 2019 blev det 
åter godkänt. Klubben och banägaren bidrar 
med lika mycket av ovanstående bidrag. 

 
Projektet har tre syften: 
• Att vidareutveckla banan till en levande 

naturbana som bevarar natur, djur och insekter 
– humlor, bin, fjärilar m.fl. 

• Insamling regnvatten. 
• Information och rekreation. Att föra vidare 

kunskap om biologisk mångfald och ge 
möjligheter till rekreation för besökande gäster 
 
 

I LONA bidraget ingår bl.a. material och 
utrustning för att samla regnvatten från ladans tak 
till en reservoar på dammens botten för bevattning 
av växter runt banan. (Reservoaren läcker inte 
vatten som dammen gör.) 
 

 
Under 2018 planterade vi 
fjärilsbuskar. Det var under torråret, 
men det var ohållbart att manuellt 
bevattna dessa ytor, så fjärilsbuskarna 
får klara sig med regnvattnet som 
faller. Sedan 2018 har vi en tävling 
för att uppmärksamma projektet. 
 
Sedan 2018 har ett flertal 
inventeringar gjorts runt banan av 
humlor, bin, fjärilar, övriga insekter, 
orkidéer, övriga växter, träd och 
buskar. 
 
Efter stoppet av LONA i januari 2019 
lades projektet med insamling 
regnvatten tillfälligt ned, men fortsatte 
med en del redan beslutade åtgärder. 
 
Under 2019 planterade vi ca. 90 
fjärilsbuskar på två områden vid 
nuvarande hålen 2 - 4, där vi kunde 
använda det befintliga bevattnings-
systemet. 
 
Informationstavlor ska sättas upp runt 
banan med uppgifter vad som finns 
vid hålen 
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