Golfklúbbur Mosfellsbæjar

Mosfellsbær, 5. október 2022

Efni: Landnýting og öryggismál á Hlíðavelli

Golfklúbbur Mosfellsbæjar er ört stækkandi íþróttafélag og hefur rekstur klúbbsins breyst
mikið á síðastliðnum árum. Í dag eru meðlimir Golfklúbbs Mosfellsbæjar 2037 talsins,
samanborið við 1133 meðlimi árið 2018.
Okkar starf hefur tekið stakkaskiptum undanfarin ár og var bygging Íþróttamiðstöðvarinnar
Kletts mikið framfaraskref sem hefur skilað sér í stórbættu starfi hjá okkur. Núna getum við
stundað golf á ársgrundvelli við virkilega góðar aðstæður.
Rekstur GM hefur gengið virkilega vel undanfarin ár og er óhætt að fullyrða að reksturinn sé
orðinn stöndugur og fjárhagsstaða klúbbsins viðunandi.
Við erum á þeirri skoðun að Golfklúbbur Mosfellsbæjar sé mikilvægur hlekkur í heilsueflandi
samfélagi sem Mosfellsbær er. Eins og fram hefur komið þá er golf virkilega góð hreyfing
fyrir alla aldurshópa og við tökum okkar hlutverk sem íþróttafélag alvarlega og leggjum
okkur fram við það að þjóna öllum aldurshópum af sama metnaði.
Með þessari miklu aukningu í félagatali er okkur orðið ljóst að við þurfum að fara að huga að
því að auka við gæði vallarins á Hlíðavelli og þá þjónustu/afþreyingar möguleika sem þar eru
í boði.
Einnig er farið að þrengja verulega að gamla hluta vallarins með byggð og þar stafar talsverð
hætta af kylfingum við leik þar sem hættan á því að slá í hús hefur aukist verulega. Það hefur
reynt verulega á þetta núna í sumar og höfum við fengið kvartanir frá íbúum í Súluhöfða. Í
byrjun þessarar viku fengum við svo bréf frá lögmannsstofunni Lagarök varðandi þá hættu
sem stafar af nálægt húsanna við golfvöllinn. Afrit af þessu bréfi var sent á Höllu Karen
Kristjánsdóttur, formann bæjarráðs, sem og Valdimar Birgisson, formann skipulagsnefndar.
Haustið 2019 unnu GM og Mosfellsbær saman að lausn til að draga strax úr hættu sem
augljóslega skapaðist vegna nýrra lóða og húsa við Súluhöfða. Stærstur hluti þeirra breytinga
var tekinn í gagnið nú síðsumars, en við þróun þeirrar lausnar lá ávallt fyrir að hún yrði til
skemmri tíma og að varanleg lausn fælist í endurskipulagningu og einskonar viðsnúningi
þessa eldri hluta Hlíðavallar, með einhverju viðbótarlandi til austurs. Hið jákvæða er að
skammtímalausnin var unnin í takt við líklegt framtíðarskipulag, þannig að ekki yrði um
tvíverknað að ræða.
Ásamt þeirri hættu sem upp er kominn gagnvart húsum í Súluhöfða þá er gamli hlutinn því
miður þannig upp settur að hann uppfyllir ekki nútímakröfur. Ásamt því að vera ekki
nægilega langur þá eru þar of mörg hættusvæði þar sem kylfingar mætast og því aukin hætta
á því að fá í sig golfbolta. Einnig eru of mörg blind golfhögg sem skapa ávallt mikla hættu.
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Þann 16. september sl. var tilkynnt um friðlýsingu á Blikastaðakró-Leiruvogi. Við það tilefni,
á degi íslenskrar náttúru, minntumst við þess þegar Golfklúbbur Mosfellsbæjar hafði
frumkvæði að mótun sameiginlegrar tillögu að útivistarsvæði á Blikastaðanesi, sem fulltrúar
hesta- og stangveiðifólks komu einnig að. Þessi tillaga varð til þess að fyrirhuguð byggð
færðist frá Blikastaðanesi og á það svæði sem hún er nú skipulögð, með skiptum á landi milli
Mosfellsbæjar og ÍAV. Þannig tók golfklúbburinn forystu um það að varðveita
strandlengjuna og gera þannig nýlega friðlýsingu raunhæfa.
Það er Golfklúbbi Mosfellsbæjar mikilvægt að starfa í sátt og samlyndi við náttúruna sem og
alla bæjarbúa. Við viljum að litið sé á okkar vallarsvæði sem útivistarsvæði þar sem allir eru
velkomnir. Hér séu gönguleiðir úr hverfum bæjarins í gegnum golfvöllinn og niður að
strandlengjunni, hestamenn ríði á góðum reiðstígum meðfram golfvöllunum og ýmislegt
annað. Það þekkist t.d. víða erlendis að dýr séu innan girðinga í nálægð við golvelli eða
jafnvel á golfvöllum. Í sumar fékk GM umhverfisvottun, sem gefin er út af GEO Foundation
for Sustainable Golf. GEO eru umhverfissamtök sem starfrækir vottunarkerfi fyrir golfvelli.
Samtökin njóta víðtæks stuðnings innan golfhreyfingarinnar á heimsvísu og vinna náið með
aðilum utan golfheimsins líkt og UNEP, umhverfisáætlun Sameinuðu þjóðanna, og eru aðilar
að ISEAL, alþjóðlegum samtökum umhverfismerkja.
Á liðnum árum hefur Golfklúbbur Mosfellsbæjar stigið ýmis framfaraskref í þágu
umhverfisverndar og sjálfbærni, sem felur jafnframt í sér aukin gæði og hagræðingu í rekstri.
Allt er þetta í anda hugmyndafræðinnar um sjálfbærni og sjálfbæra þróun, sem klúbburinn
hefur einsett sér að starfa eftir í framtíðinni. Með þessu hefur GM sýnt fram á að við getum
fóstrað land og boðið öðrum að nota það með okkur, hvort sem það er fólk í göngutúr,
hjólreiðafólk eða fólk í útreiðatúr.
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Þetta er aðeins brot af því sem við teljum okkur standa fyrir. Við erum íþróttafélag í
Mosfellsbæ, en teljum okkur einnig gegna mun víðtækara hlutverki. Sjálfbærnivottun okkar
tekur ekki aðeins á umhverfislegum þáttum, eins og kolefnisbindingu sem hefur til þessa
verið vanmetin í tilfelli sleginna grassvæða, heldur einnig félagslegum eins og ferðaþjónustu,
samnýtingu útivistarinnviða, endurskilgreiningu á golfskála sem íþrótta- og útivistarmiðstöð
og lýðheilsu. Þetta er allt aukaafurðir starfsemi okkar. Þetta fjölþætta framlag til
samfélagsins, sem hér hefur verið lýst, smellpassar við heimsmarkmiðin.
Golfklúbbur Mosfellsbæjar er aðili að Golfsambandi Íslands, sem hefur nýlega greint
heimsmarkmiðin og flokkað þau eftir möguleikum golfhreyfingarinnar og golfvalla til áhrifa.
GM er þar á meðal nokkurra golfklúbba sem gengið hafa til samstarfs við Klappir um
mælingu á losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi sinni. Einnig er GM þátttakandi í
rannsóknarverkefninu Carbon Par, sem mælir kolefnisstöðu landsins sem við notum, en
ágætar líkur virðast vera á því að þar bindist kolefni í jarðvegi til jafnvægis við þá
lágmarkslosun sem frá okkur kemur þegar við höfum dregið sem mest úr henni.

Myndin hér að ofan sýnir það svæði sem um ræðir (afmarkað með rauðri línu) og GM óskar
eftir að fá þetta svæði, eða hluta af því undir nýjar golfholur. Bláa línan eru mögulegur
reiðstígur fyrir hestamenn.
Nú viljum við endurtaka frumkvæði okkar frá aldamótunum, sem bjargaði Blikastaðanesi
undan byggð, fá alla hagaðila að borðinu og móta með þeim landnýtingartillögu með
fjölþættan og gagnkvæman ávinning að leiðarljósi. Meðal hagaðila má m.a. telja
sveitarfélagið, Umhverfisstofnun og Hestmannafélagið Hörð auk þeirra sem farið geta með
hagsmuni á vettvangi fuglaskoðunar, skógræktar o.fl. Þessa vinnu teljum við eðlilegt að
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sveitarfélagið haldi utan um og fjármagni. Þess vegna gerir GM nú tillögu að því að
sérfræðivinna við að leiða þetta samstarf verði sett á fjárhagsáætlun 2023.
Hluti af þeirri framkvæmd væri svo að byggja lítinn golfvöll/æfingavöll á því svæði sem
brautir tvö og þrjú eru í dag. Þannig vellir þar sem holurnar eru einungis 30 – 60 metra langar
hafa fyrir löngu síðan sannað sitt gildi þar sem fjölmargir kylfingar stíga sín fyrstu skref þar.
Einnig viljum við opna það svæði fyrir bæjarbúum á öllum aldri og stuðla þannig að bættri
lýðheilsu hjá íbúum í Mosfellsbæ. Golfvöllur sem þessi spilar þar stórt hlutverk.
Með því að færa golfbrautir líkt og lagt er til í þessari tillögu, þá munum við hafa lágmarkað
hættuna og golfið að mestu leyti færist frá þeim húsum sem risið hafa nýverið í
Súluhöfðanum.
Með þessum breytingum yrðum við komin með golfsvæði í allra fremstu röð hér á Íslandi.
Eins og fram kom hér að ofan, óskum við eftir því að undirbúningsvinna fari af stað sem fyrst
og gert verði ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun bæjarins fyrir árið 2023.
Á fylgiskjali 1. er kostnaðaráætlun við þessa vinnu sem við leggjum til að Edwin Roald
golfvallararkitekt leiði fyrir hönd Golfklúbbs Mosfellsbæjar.

Með von um góðar undirtektir.

Fyrir hönd Golfklúbbs Mosfellsbæjar.

___________________________
Ágúst Jensson, framkvæmdastjóri.
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Fylgiskjal 1.

Kostnaðaráætlun.
Skref 1: Þróun landnýtingartillögu með hagaðilum þ.m.t.:













Byrjunarfundur með verkkaupa. Fara yfir gildandi aðalskipulag, eldri uppdrætti, fá
upplýsingar um síðustu samskipti við sveitarfélag og aðra hagaðila. Ákveða og
tímasetja næstu skref. Lítils háttar undirbúningur, með nokkrum glærum.
Fundir með hagaðilum, s.s. sveitarfélagi, íbúasamtökum, skógræktarfélagi,
hestamannafélagi og fuglaskoðunarfólki. Reiknað með fimm fundum með
jafnmörgum aðilum. Gert ráð fyrir lítils háttar undirbúningi fyrir flesta fundi, með
nokkrum glærum o.þ.h.
Þróa drög að landnýtingartillögu út frá efni funda með hagaðilum og senda GM
til rýni.
Fundur með GM til að ræða landnýtingartillögu. Endurskoða landnýtingartillögu,
senda GM til staðfestingar og senda samþykkta útgáfu til hagaðila, til rýni.
Rýni hagaðila. Stöku fyrirspurnum svarað, í tölvupósti með fulltrúa GM í cc.
Taka saman ábendingar, ræða þær við GM og endurskoða drög að
landnýtingartillögu, ef með þarf. Fundur með GM. Senda hagaðilum
endurskoðaða útgáfu, samþykkta af GM.
Klára og senda hagaðilum, þ.m.t. sveitarfélagi, endurskoðaða útgáfu, samþykkta af
GM.
Kynning, t.d. fyrir félögum GM, með undirbúningi.

Áætlaður kostnaður við skref 1 = 2 milljónir króna.
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Skref 2: Vinna golfvallahönnuðar og arkitekts/landslagsarkitekts við deiliskipulag
og breytingu á aðalskipulagi, þ.m.t.:








Skipulagslýsing
Drög að deiliskipulagsstillögu
Kynningar og áframhaldandi samráð
Þróun og frágangur deiliskipulagsstillögu til innsendingar
Ráðgjöf um viðbrögð við innsendum umsögnum og athugasemdum
Endurskoðun m.t.t. umsagna og athugasemda

Áætlaður kostnaður við skref 2 = 10 milljónir króna.

Alls áætlaður kostnaður árið 2023: 12 milljónir króna.

