
Regionala urvalskriterier 

 
Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 

Investeringen görs i ett område 

där risk för rovdjursangrepp är 

påtagligt 

5 poäng: Besättningen har tidigare haft angrepp av rovdjur  

 

4 poäng: Jordbruksmarken ligger i ett vargrevir eller ett område 

med stationär förekomst av varg 

 

40 

Investeringen görs för att skydda 

besättningar av får och getter 

 

1-4 poäng: Antal djur i besättningen i medeltal över året. 

 

+1 poäng: Företagaren har särskilt skyddsvärda raser. 

15 

Investeringen gynnar geografiskt 

utpekade områden 

5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom 

eller höga kulturmiljövärden (särskilda värden, restaureringsmark, 

mosaikbete och skogsbete).  Merparten av arealen ska ha dessa 

kvalitéer 

3 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 

2 poäng: Stängsel runt betesvall 

 

30 

Investeringen gynnar 

prioriterade djurslag 

 

5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt 

besättningar med växelbete där får/get ingår 

2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 

1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av 

besättningar. 

15 

Summa viktning  100 

 

 

1.1.1.1. Bedömningsgrunder 

1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt  
 

5 poäng: Besättningen har tidigare haft angrepp av rovdjur 

4 poäng: Jordbruksmarken ligger i ett vargrevir eller ett område med stationär förekomst av 

varg 

 

 

5 poäng: Besättningen har tidigare haft angrepp av rovdjur 

Besättningen har haft ett av Länsstyrelsen bekräftat angrepp av rovdjur under innevarande 

eller föregående betessäsong. 

 

4 poäng: Jordbruksmarken ligger i ett vargrevir eller ett område med stationär 

förekomst av varg 

Jordbruksmarken ligger i ett område med av Länsstyrelsen dokumenterad förekomst av varg 

innevarande eller föregående betessäsong. 

 

2. Investeringen görs för att skydda besättningar av får och getter 
 

4 poäng: Djurhållningen bedrivs med > 200 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året. 

 

3 poäng: Djurhållningen bedrivs med 100 – 200 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året. 

  

2 poäng: Djurhållningen bedrivs med 25 - 99 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året.  

 

1 poäng: Djurhållningen bedrivs med 1 - 24 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året.  

 



+1 poäng: Företagaren har särskilt skyddsvärda raser. 

 

1-4 poäng. Besättningsstorlek 

Djurbesättningen räknas i antal tackor/getter (hondjur) i djurhållningen i medeltal över året. 

 

+1 poäng Företagaren har särskilt skyddsvärda raser av får 

Extrapoäng ges om företagaren har särskilt skyddsvärda raser av får. Med särskilt 

skyddsvärda raser avses raser som finns med på EU:s lista över husdjursraser. 

 

3. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden 
  

5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga kulturmiljövärden  

 

3 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden 

 

2 poäng: Stängsel runt betesvall 

 

5 poäng: Stängsel runt värdefull betesmark med hög artrikedom eller höga 

kulturmiljövärden  

Särskilda värden, restaureringsmark, mosaikbete och skogsbete.  Merparten av arealen ska ha 

dessa kvalitéer. Enligt Länsstyrelsens bedömning och marken ska vara godkänd i 

blockdatabasen. 

 

3 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden 

Marken ska vara godkänd i blockdatabasen. 

 

2 poäng: Stängsel runt betesvall 

Marken ska vara godkänd i blockdatabasen. 

 

4. Investeringen gynnar prioriterade djurslag 
 

5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt besättningar med växelbete där 

får/get ingår 

 

2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 

 

1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av besättningar. 

 

5 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter alternativt besättningar med växelbete där 

får/get ingår 

Eftersom fårbesättningar är mest utsatta för rovdjursangrepp prioriteras får framför andra 

djurslag. 

 

2 poäng: Stängslet ska skydda utegående kalvar av nöt 

I andra hand prioriteras kalvar av nötboskap. 

 

1 poäng: Stängslet ska skydda andra djurslag och typer av besättningar. 

Lägst poäng ges om stängslet ska skydda andra djurslag och typer av besättningar. 

 



 

1.1.2. Stödbelopp 

Den som söker stöd för stängsel mot rovdjur får 50 kronor per meter för stängsel som blir 

godkänt.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 1 000 kronor. 

 

 


