
GIFT OCH GÖDNING

Ingen användning av konstgödsel                                                                                        2                   
Ingen användning av bekämpningsmedel                                                                           5                   
HÄCKAR OCH BUSKAGE

Öppen ris- eller komposthög året runt                                                                                 2                   
Minst 5x5 meter av sammanhängande snår av buskar/träd                                               2                   
Tomtgräns och andra avgränsningar bestående av 
lövfällande inhemska buskar och träd                                                                                  1                   
Minst 5 olika sorters insektspollinerade buskar och träd                                                    1                   
Ostörd jord med kvarlämnade löv under träd och buskar                                                  2                   
STORA TRÄD OCH DÖD VED

Minst 1 stort träd med minst 50 cm i stamdiameter                                                           2                   
Minst 1 gammalt träd med döda grenar och hål i stammen, 
min 40 cm i stamdiameter                                                                                                    4                   
Minst 1 levande lövträd med röta och håligheter i stammen                                             4                   
Minst 1 död, liggande eller stående trädstam, minst 2 meter 
lång och 40 cm i stamdiameter                                                                                            4                   
ÖRT- OCH GRÄSMARKER

Blomsterplantering: Minst 30 m2 med minst 10 insektspollinerade arter                        2                   
Oklippt gräsmatta: Minst 30 m2 med minst 10 inhemska arter, slås max 2 ggr/år          2                   
Artrik gräsmatta: Minst 50 m2 med minst 10 inhemska arter                                            2                   
Grönt tak med växter: Minst 10 m2                                                                                      1                   
Grönt tak med växter: Minst 100 m2                                                                                   1                   
Minst 30 m2 blomsteräng, grönt tak eller grusyta med minst 20 inhemska arter            2                   
Minst 100 m2 blomsteräng, grönt tak eller grusyta med minst 20 inhemska arter          3                   
VÅTÄNG OCH VATTEN

Fuktiga/våta områden med ängs- och kärrväxter, minst 20 m2                                         4                   
Trädgårdsdamm eller liknande                                                                                             2                   
Trädgårdsdamm eller liknande utan fisk                                                                              2                   
JORD OCH VALLAR

Näringsfattig mineraljord, minst 30 m2 sand, småsten eller större stenar                       1                   
Stenmur, minst 50 cm hög och 4 meter lång                                                                       2                   
Jordvall eller slänt, minst 50 cm hög och 4 meter lång                                                       1                   
Hög med med sten eller näringsfattig jord, minst 50 cm hög och 5 m2                           1                   
BON TILL FÅGLAR OCH DÄGGDJUR

Byggnader, gamla träd eller holkar med häckande fåglar                                                    2                   
Byggnader, gamla träd eller holkar där däggdjur 
föder sina ungar (till exempel fladdermöss)                                                                        3                   

Poängtabellen är framtagen av seniorforskare Rasmus Ejrnæs, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Danmark.
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