
Fakta om GEO On Course.

De Svenska Miljömålen:  
Är baserade på de 16 av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och ligger samlade i fem grupper (för 
riksdagens miljömål se http://www.miljomal.se/)

• God bebyggd miljö och god hälsa.
• Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
• Ingen övergödning samt giftfri miljö
• Grundvatten av god kvalitet
• Begränsad klimatpåverkan och frisk luft 

Miljöcertifieringen hjälper anläggningen att uppfylla en del av ovanstående miljömål. För detta behövs 
kunskap och metoder, genom miljöträffarna hoppas vi kunna ge klubbarna stöd i detta. Många klubbar 
som redan kommit igång och kan också ge inspiration till just din klubbs arbete. 

 
Många vinster
Många medlemmar och gäster är idag mycket miljömedvetna och efterfrågar att anläggningen sköts på 
ett miljömässigt hållbart sätt. 
 
En väl genomarbetad analys av hur anläggningen drivs kan också ge stora ekonomiska besparingar i 
form av minskade kostnader för bl.a. energi, vatten och insatsmedel. Samtidigt kan klubben får ett bra 
dokument för uppföljning av inköps- och konsumtionsmönster. 
Det kanske viktigaste är att ha en ordnad miljödokumentationen som är samlad i ett dokument, det ger 
förtroende och respekt hos myndigheter och allmänhet. 
Ett gott miljöarbete som kommuniceras till allmänhet och myndigheter, t.ex. via lokala media, ger stora 
vinster. 

 
Så här genomförs Miljöträffarna 2021 -2022
Planen är att efter inledande träff där vi gick igenom de moment som kommer att behandlas. Vid 
följande möten träffas deltagarna för att ev. lyssna till inspirerande föreläsare och för att redovisa och 
diskutera de uppgifter klubbarna arbetat med under tiden mellan träffarna. 

Ert arbete dokumenteras digitalt i GEO On Course och blir en årlig dokumentation över anläggningens 
miljöarbete. Målet är att klubben efter utfört arbete i programmet certifierar sig enligt GEO. En Speciell 
certifierare gör certifieringen och normalt kommer re certifiering att ske vart 3 år. GEO-diplomet 
kommer direkt från GEO i Skottland efter godkänd revision. 
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