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 Antal point Dine point 

Store træer og dødt ved MAX 14  

Min. 1 stort træ – min. 50 cm i stammediameter 2  

Min. 1 veterantræ, dvs. gammelt træ med døde grene og huller, min. 40 cm i diam. 4  

Min. 1 levende løvtræ med råd og hulhed i stammen 4  

Min. 1 død liggende/stående stamme, min. 2 meter lang og 40 cm i stammediameter 4  

Urter og græsland MAX 13  

Blomsterbed: Min. 30 m2 med min. 10 arter af insektbestøvede planter 2  

Uslået hjørne: Min. 30 m2 med min. 10 arter af danske planter, slås max 2 gange årligt 2  

Artsrig plæne: Min. 50 m2, med min. 10 arter af danske planter 2  

Grønt tag med planter: min. 10 m2 1  

Grønt tag med planter: min. 100 m2 1  

Min. 30 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter 2  

Min. 100 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter 3  

Eng og vandhul MAX 8  

Fugtige/våde områder med eng- og moseplanter, min. 20 m2 4  

Vandhul/havedam 2  

Vandhul/havedam, uden fisk 2  

Krat og hegn MAX 8  

En kvasbunke hele året rundt 2  

Min. 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer 2  

Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn 1  

Min. 5 forskellige insektbestøvede buske og træer 1  

Uforstyrret jordbund og blade under flerårige buske og træer 2  

Mineraljord, diger og volde MAX 5  

Næringsfattig mineraljord, min. 30 m2 grus, sand, småsten eller brosten 1  

Stendige, min. 50 cm højt, 4 meter langt 2  

Jordvold eller skrænt, min. 50 cm høj, 4 meter lang 1  

Jordhøj eller bunke med sten eller næringsfattig jord, min. 50 cm høj og 5 m2 1  

Gift og gødning – Ved du ikke om der er sprøjtet eller gødet skal du give 0 point MAX 7  

Ingen brug af kunstgødning 2  

Ingen brug af sprøjtegifte 5  

Husly til fugle, egern og flagermus MAX 5  

Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende hulrugende fugle 2  

Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende pattedyr (fx flagermus) 3  

 


