
 

Tävlingsblanketten är en omarbetad version efter Rasmus Ejrnæs, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 
Aarhus Universitet, Danmark. 

Trädgårdstävling - Skövde kommuns artrikaste trädgård! 
     

Namn: 
  

Adress: 

  
     

Storlek på 

trädgård  

(ringa in vilken 

klass du tillhör): 

Klass 1 
Liten trädgård 

Klass 2 
Medelstor trädgård 

Klass 3 
Stor trädgård 

Klass 4 
Kolonilott 

1-100 m2 101-1000 m2 >1000 m2 Kolonilott 

     
Åtgärder och strukturer som ger din trädgård artrikedom! Samla så många poäng 

som du kan! Jobba hela sommaren med att göra din trädgård artrik. Kryssa i rutan 

för din klass om din trädgård uppfyller kravet. Summera sedan poängen och skicka 

in blanketten till Naturskyddsföreningen. Se adress på sista sidan.   

 
     

Struktur och åtgärd Poäng Din trädgård 

Häckar och buskage    

Öppen ris- eller komposthög året runt 2 
 

Sammanhängande snår av buskar och träd    

klass 1 3 m2 2 

 

klass 2 10 m2 2 
 

klass 3 15 m2 2 
 

klass 4 3 m2 2 
 

Tomtgräns och andra avgränsningar bestående av 

lövfällande inhemska buskar och träd 
1 

 

Insektspollinerade buskar och träd     

klass 1 2 st 1 
 

klass 2 4 st 1 
 

klass 3 6 st 1 
 

klass 4 2 st 1 
 

Ostörd jord med kvarlämnade löv under träd och buskar 2 
 

Gift och gödning 

Ingen användning av konstgödsel 2 
 

Ingen användning av bekämpningsmedel (ex round-up) 5 

 

Träd och död ved 

Minst ett stort träd med minst 50 cm i stamdiameter (vid 

brösthöjd) 
2 

 

Minst ett hålträd med minst 40 cm i stamdiameter (vid 

brösthöjd) 
4 

 

Minst 1 död, liggande eller stående trädstam, minst 2 meter 

lång/hög och 20 cm i stamdiameter 
4 

 



 

Tävlingsblanketten är en omarbetad version efter Rasmus Ejrnæs, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 
Aarhus Universitet, Danmark. 

Ört- och gräsmarker       
Blomsterplantering     

klass 1 minst 2 m2 2 
 

klass 2 minst 8 m2 2 
 

klass 3 minst 10 m2 2 
 

klass 4 minst 2 m2 2 
 

Oklippt gräsmatta (slås 1-2 gånger/år).    

klass 1 minst 5 m2 2 
 

klass 2 minst 15 m2 2 
 

klass 3 minst 30 m2 2 
 

klass 4 minst 5 m2 2 
 

Artrik gräsmatta: Gräsmatta med minst 10 inhemska arter (om den oklippta gräsmattan enligt 

ovan hyser minst 10 inhemska arter får man tillgodoräkna poäng för samma yta även under denna 

kategori.  

klass 1 minst 5 m2 2 
 

klass 2 minst 15 m2 2 
 

klass 3 minst 30 m2 2 
 

klass 4 minst 5 m2 2 
 

Grönt tak med växter     

klass 1 minst 5 m2 1 
 

klass 2 minst 10 m2 1 
 

klass 3 minst 10 m2 1 
 

klass 4 minst 5 m2 1 
 

Vatten 

Trädgårdsdamm eller liknande med eller utan fisk 2 
 

Vattenbad för fåglar eller insekter (ex dagfjärilar) 1 
 

Jord och sten         
Stenmur, minst 40 cm hög samt längd enligt klass     

klass 1 2 meter lång 2 
 

klass 2 4 meter lång 2 
 

klass 3 8 meter lång 2 
 

klass 4 2 meter lång 2 
 

Hög med sten eller näringsfattig jord 1 
 

Jordvall eller slänt  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 (ex fladdermöss) 
3  

     

Skicka in ditt tävlingsbidrag (denna ifyllda blankett) senast 31 augusti till: 
Jonas Andersson, Skövde Naturskyddsförening, 
Stenvägen 2 A, 541 32 Skövde 
Eller maila den till: 
andersson.jonas@hotmail.se 

Summa poäng 
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