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Bedömningsmatris 

Betesmark Åkermark 

Normala värden Höga värden Normala värden Höga värden 

Markbundna faktorer 

Jordart 
Morän och isälvs- 

sediment 

Sten- och grusfattiga 

moränjordar, lerjordar 

Storlek på fält Mindre fält Större fält   Mindre fält  Större fält 

Omkringliggande 

marker 

Sammanhängande 

jordbruksområde 

Större sammanhäng-

ande jordbruksområde 

Sammanhängande 

jordbruksområde 

Större sammanhäng-

ande jordbruksområde 

Fältform Oregelbunden Regelbunden 

Naturlig markavvattning 
Platta fält, jordart med 

låg genomsläpplighet 
Självdränerande 

Närhet till vatten 
Ej tillgång till naturlig 

vattenkälla 

Tillgång till naturlig 

vattenkälla 

Ej tillgång till naturlig vat-

tenkälla 

Tillgång till naturlig 

vattenkälla 

Natur-/ kulturvärden 
Mark med allmänna 

värden 

Mark med särskilda 

värden 

Mark med biotopskydd 

såsom åkerholmar och 

stenmurar 

Ekosystemtjänster - stödjande, reglerande, försörjande och kulturella 

Biologisk mångfald 

Betesmark med  

allmänna värden, del av 

grön korridor 

Slåtteräng, mosaikbetes-

marker, biotop- 

skyddade strukturer, ekar 

Del av grön korridor 
Variation/ mångfald av 

grödor 

Pollinering 

Klöver eller olika blom-

mande träd och buskar i 

landskapet  

Örtängar, betesmark 

med särskilda värden 

Insådd av grödor som 

gynnar pollinerare,  

exempelvis raps. 

Fruktodling 

Rening/ reglering av 

vatten 
Självdränerande 

Självdränerande, större 

sammanhängande  

jordbruksområde 

Självdränerande 

Självdränerande, större 

sammanhängande  

jordbruksområde 

Matförsörjning Produktion av livsmedel Produktion av livsmedel 

Mentalt välbefinnande 

Betesmark i nära  

anslutning till bebyg-

gelse (500 meter) 

Ostörda miljöer med 

möjlighet till naturliga 

ljud, aspekter som 

bidrar till historiska arv 

Öppet landskap, natur-

liga strukturer som  

knyter an till  

landskapets identitet 

Öppet landskap, natur-

liga strukturer som  

knyter an till  

landskapets identitet 

Aktuell markanvändning 

Markavvattning 
Befintlig markavvattning 

i gott skick 

Täckdikning i gott skick, 

självdränerande marker 

Omsättning  Aktiv produktion 
Mycket aktiv 

produktion 
Aktiv produktion 

Mycket aktiv 

produktion 

Produktionscentrum 
Fält i direkt anslutning till 

produktionscentrum 

Fält i direkt anslutning till 

produktionscentrum 

Miljöstöd för slåtter/ 

betesmark 

Mark med allmänna 

värden 

Mark med särskilda 

värden 
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