
Biologisk mångfald
en: biodiversity

Biologisk mångfald är definierad som: Variationsrikedom bland levande organismer av alla 
ursprung. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Boskap
en: cattle

Boskap, boskapsdjur eller kreatur är benämningar på vissa husdjur främst nötboskap. Även 
hästar, får, getter och grisar, samt förr även höns, kan emellanåt räknas in. 

Eldstäder
en: fireplaces

En eldstad är en anläggning där kontrollerad eld kan göras upp för uppvärmning, 
matlagning och andra vardagliga sysslor.

Fridlysning och fredning
en: protection by law

Fridlysning, även fredning,[1] är en metod som används för att skydda växt- och djurarter 
som riskerar att försvinna eller på annat sätt hotas. Fridlysning kan ske från regional och 
ända upp till internationell nivå. I Sverige har Statens naturvårdsverk år 2015 fridlyst 303 
arter på riksnivå.

Förbränningsmotor
en: combustion engine

En förbränningsmotor är en motor som via förbränning ett bränsle omvandlar kemisk energi 
till arbete.

Förtöjning
en: mooring

Förtöjning är konsten att säkra en båt eller ett skepp vid en brygga eller kaj, så den inte 
sliter sig när man har lagt till.

Gröda
en: crop

Gröda är växter som man odlar. De flesta grödorna används till mat eller djurfoder. 

Nationalpark
en: national park

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett 
lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka 
naturkännedomen eller intresset för naturen. Nationalparker kan också grundas för att 
skydda kulturlandskap.

Naturreservat
en: nature reserve

Naturreservat är ett naturområde som skyddas med lagstiftning. Det kan vara ett område 
som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt 
perspektiv.

Ordlista



Nysådd
en: freshly sown

Nysådd är en fas i odling, då frön sätts i jorden.

Plantering
en: plantings

En plantering är ett jordområde med planterade växter.

Stig
en: path, trail

En stig är en smal gångväg. 

Tillträdesförbud
en: access order

Tillträdesförbud är ett förbud för att få tillträde till och vistas på en särskild plats.

Tomt
en: plot

En tomt är ett markområde som är bebyggt, eller avses att bebyggas. En tomt kan vara en 
egen fastighet eller del av en fastighet. En fastighet kan bildas via en lantmäteriförrättning 
genom avstyckning. En skogs- och jordbruksfastighet räknas inte som tomt men kan delvis 
bestå av tomtmark.

Vattendrag
en: watercourse

Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen, från 
högre belägna till lägre områden, och som vanligen mynnar ut i hav eller i en insjö.

Villebråd
en: game

Villebråd är enligt den svenska jaktlagen (1987:259) alla vilda däggdjur och fåglar.

Åker
en: field

En åker är ett stycke mark som används för odling av gröda. 

Äng
en: meadow

En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt 
örter.


