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Klart för ny golfbana i Lund
BANBRYTARE Lund
kommer att få en
ny golfbana. Det är
Håkan Rasmusson, som
idag driver Värpinge
GK, som äntligen fått
klartecken från myndigheterna att bygga
en 18-hålsbana i norra
Lund.
i åtta år för
det här, säger Håkan Rasmusson till tidningen
Svensk Golf. Nu har detaljplanen äntligen vunnit laga
kraft och vi kan sätta spaden
i marken.
– Jag är övertygad om
att Lund, där det finns cirka 7 000 golfare, behöver
en ny bana. Sankt Hans GK
kommer dessutom att ligga
stadsnära i den norra delen
av kommunen. Alla, unga
och gamla, kan lätt ta sig dit
både med buss och med cykel, fortsätter han.
Banan kommer att ritas av
Forrest Richardson, en amerikansk banarkitekt, som

– VI HAR KÄMPAT

nyttjanderättsavtal med
Värpinge Golfbana då vi
har gott om plats på banan,
meddelar Håkan Rasmusson.
Detaljplanen vann nyligen laga kraft, när den nya
banan kommer att stå klart
är dock fortfarande osäkert.
– Nu går vi igång med
det praktiska, bygglov och
finansiering. Kanske bygger
vi alla hålen på en gång, eller
så tar vi det i etapper. Hur
som helst är jag nog ganska
ensam om att planera att
bygga en golfbana i Sverige
i dag, säger Håkan Rasmusson i intervjun med Svensk
Golf. Han är är inte rädd för
Efter åtta års pappersexercis har detaljplanen för den nya golfbanan i Lund änligen antagits och byggstart är möjlig.
att gå sin egen väg och testa nya idéer. Ett exempel på
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har ritat flera ansedda banor ritat banan Olivas Links i layout-förslag som du kan Värpinge GK har de två detta är ruff- och fairwayVentura i Kalifornien, som se i klubbhuset på Värpinge, klubbarna runt 1 000 med- klipparna på Värpinge som
i bland annat USA.
är ganska unika i sitt slag.
– Jag ser den som en ro- rankas som den tionde bästa skriver Håkan Rasmusson lemmar.
lig och snabbspelad bana. Public Course i hela USA.
vidare på Värpinge golf- – Vi vet erfarenhetsmässigt Det är nämligen en betande
Miljön är öppen och vin- – Vi gör bedömningen klubbs hemsida.
att det tar flera år att ”fyl- flock får som sköter grönyden kommer att föränd- att han kommer att kunla” en klubb med medlem- torna.
ra karaktären på banan, sä- na bidra oerhört mycket till KLUBBEN SOM kommer att mar och har därför redan
ger Håkan Rasmusson till projektet med sin långa och husera på den nya anläg- startat S:t Hans Golfk lubb;
Svensk Golf. Forrest Ric- breda erfarenhet. Han har gningen heter Sankt Hans en SGF-ansluten klubb, vilANN-LOUISE LARSSON
hardson har bland annat gjort ett mycket intressant GK. Tillsammans med ken har ett traditionellt ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64
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Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert
har i ord och bild
dokumenterat tolv av
Sveriges ekoparker.
Slutresultatet heter
Ekoparksresan.
”DE SVENSKA EKOPARKERNA ÄR
EKOLOGISKA pärlor. Här förenas produktion med förstärkt naturvård så att gråspettar, kungsörnar, tjädrar
och sällsynta lavar kan överleva in i framtidens skogar.
De är en fristad för skogens
alla spännande organismer,
men också för alla de människor som bär naturen nära
sitt hjärta.” skriver förlaget.
– Det här är den första boken som skrivits om ekoparkerna och intresset för deras spännande natur är stort.
Varje ekopark har en unik
ekologisk själ som bara väntar på att få komma ut, säger
Bleckert i en intervju på Sveaskogs hemsida.

naturfotograf som arbetar
som naturvårdschef på Sveaskog och i och med detta är
ansvarig för parkernas tillkomst, skötsel och framtid.
Ekoparksresan går från Bödas blommande ängstallBOKEN TAR UPP TOLV AV lan- skogar på Öland via gamdets totalt 36 ekoparker. meltallar och havsöringslek
Författare och fotograf är i Hornslandet till Vuollerim
Stefan Bleckert, ekolog och i norr ”där älvarna mötas”.

Torgeir Hvidsten, forskarassistent på institutionen för fysiologisk botanik, Umeå
universitet, som tilldelats ett forskningsanslag på nästan två miljoner kronor från
Vetenskapsrådet för projektet ”Vad gör ett träd till ett träd?”
Förklara enkelt vad
du ska göra?

Kung Carl XVI Gustaf har
skrivit förordet till boken
som kom ut i augusti. Ekoparksresan finns även i engelsk utgåva och heter då An
Ecopark Odyssey.
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– Jag är en datavetare som
jobbar med att analysera biologiska data. När
man började kartlägga den
mänskliga arvsmassan ville man förstå funktionen
för varje gen. Nu vet man att
biologiska system är ett resultat av gener som samverkar i nätverk och att en gens
funktion är beroende av det
sammanhang som den förekommer i. I det här projektet ska jag jämföra gennätverk från asp och gran med
varandra och med nätverk
från andra växter för att se
vilka delar av nätverket som
är lika och vilka som skiljer.

Jag kommer även att slå av
och på gener för att se hur
det påverkar nätverket.
Varför är den här
forskningen viktig?

– Den här forskningen representerar en ny typ av biologi, systembiologi, där man
studerar system i stället för
individuella gener. Gennätverk kan förklara hur olika
egenskaper hos växter uppstår från många samverkande gener, och hur växter skiljer sig åt, inte genom
att ha olika gener, utan genom att använda generna
olika. Förhoppningsvis kan
resultatet hjälpa de ”riktiga”
biologerna att planera sina

experiment på ett mer målinriktat och effektivt sätt.
Vad kan den här
forskningen leda fram till?

– Det här är grundforskning, eller ”nyfikenhetsstyrd
forskning” som går ut på att
få ökad förståelse för hur naturen fungerar. Samhällsnyttan är inte alltid uppenbar, men historiskt sett har
grundforskning ofta lett till
stor samhällsnytta. I slutänden leder ökad förståelse
av biologin förhoppningsvis till ökad produktivitet i
skogsbruket.
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