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Lunds Akademiska GK – mitt i naturreservatet Kungsmarken

– Det är en mycket speciell anläggning i 
och med att området ligger i ett naturre-
servat. Och sedan några år tillbaka är om-
rådet också klassat som Natura 2000 vilket 
innebär vissa restriktioner, till exempel att 
vi inte får använda kemiska bekämpnings-

”Få städer har ett så fördelaktigt läge för en golfbana som Lund”. 
Så beskrevs LAGK, Lunds Akademiska Golfklubb, i en informationsfolder som gavs ut 1937. 

Beskrivningen har inte blivit mindre aktuell sedan dess eftersom golfbanan bara ligger 6 km från 
stadens centrum. Men andra faktorer har påverkat banan under årens lopp.

medel, säger nytillträdde banchefen Vik-
tor Sjöö.

Golfbanan ligger på området Kungsmar-
ken strax öster om Lund. 1974 klassifice-
rades det som naturreservat och 30 år se-
nare, år 2004, förändrades förutsättningar-

na ännu mer då EU förklarade marken som 
Natura 2000-område. 

Vad innebär Natura 2000?
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade om-
råden i hela EU. Bland Natura 2000-områ-

Kanske är detta några studenter från Lunds universitet? Redan från början 
skapade klubben ett medlemsskap för att främja studenters friluftsliv.

Golf har spelats på Kungsmarken sedan 1910-talet.
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den finns till exempel korkekslundar i Spa-
nien, ödehedar i England och blommande 
alpängar i Österrike. I Sverige finns det runt 
4 000 Natura 2000-områden på en sam-
manlagd yta av sju miljoner hektar spridda 
över hela landet. 

Områdena omfattar bland annat alvar-
markerna på Öland, bohusländska fjor-
dar, ödsliga myrar i Norrbotten, Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Och 
även Kungsmarkens naturreservat där 
LAGK är placerat. 

Floran i området är mycket rik. Över 
440 arter kärlväxter har påträffats, vilket 
bland annat beror på den kalkrika moränen. 
Kungsmarken rymmer också ett rikt fågel-
liv, bland annat syns här storspov, brand-
kronad kungsfågel, tornfalk och glada. Allt 
detta gör att klubben för en ständig dialog 
med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 
Bland annat så får ruffen bara klippas en 
gång per år. 

– Enligt skötselplanen så får vissa delar 
av golfbanan inte klippas förrän i början av 

juli, fortsätter Viktor. Anledningen är att 
växterna då blommat färdigt och hunnit 
fröa av sig. 

Klubbens historia
Golf har spelats på Kungsmarken sedan 
1910-talet. Föregångaren, Lunds Golfklubb, 
bildades 1925 men efter några års uppehåll 
mellan 1929 och 1936 grundades klubben 
som idag bär namnet Lunds Akademiska 
Golfklubb. 

Intresset för den nya golfklubben var 
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Banan, som kan beskrivas som klassisk, kort, strategisk och tuff, utvidgades till 18 hål år 1956.



så stort att den dåtida järnvägen anlade en 
hållplats vid golfbanan! Ett klubbhus bygg-
des som stod klart 1937 och invigningen 
bestod av att dåvarande kronprinsen Gustaf 
Adolf gick en runda.

Redan från början skapade klubben ett 
medlemsskap särskilt för Lunds studenter. 
Ett av syftena var att främja friluftsliv i gol-
fens form för studenterna, och Lunds uni-
versitet har fortfarande en representant i 
styrelsen för LAGK. Banan, som kan be-
skrivas som klassisk, kort, strategisk och 
tuff, utvidgades till 18 hål år 1956.

Ny banchef 
Viktor Sjöö är ny banchef sedan början av 
juni men har tidigare varit banarbetare på 
LAGK. Innan återkomsten till klubben job-
bade han bland annat på Ljunghusens Golf-
klubb nära Skanör-Falsterbo, men är som 
sagt nu tillbaka på LAGK.

– Det här är mitt första jobb som banchef 
vilket är riktigt spännande, säger han. 

På banan arbetar tre personer året runt. 
Det är Viktor plus en mekaniker och en 

vaktmästare. Under högsäsong är det tre till 
fyra personer till. 
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Viktor Sjöö är nytillträdd banchef på Lunds Akademiska Golfklubb.
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