
Engå ngsrö jning åv betesmårk 

 

Nationella urvalskriterier 
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer. 

 

Regionala urvalskriterier 

 

 

Hur poängen för din ansökan beräknas 

Poängen avgör hur en ansökan prioriteras. 

 

Poängsättning 

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför 

poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om 

det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala 

antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte 

räknas. 

 

Viktning 

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till 

att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska 

prioriteras. 

Regionala urvalskriterier Bedömningsgrunder Viktning 

 

1. Miljöinvesteringen bidrar till 

att bevara och förstärka 

biologisk mångfald  

A. +2 poäng. Röjningen förväntas gynna hotade arter enligt 

rödlistan.  

B. +3 poäng. Röjningen förväntas gynna hävdgynnade arter 

generellt. 

 

35 

2. Miljöinvesteringen bidrar till 

att synliggöra kulturmiljöer 

A. +3 poäng. Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande 

landskapselement 

B. +2 poäng. Röjningen har positiv betydelse för 

landskapsbilden.  

 

20 

3. Goda förutsättningar för 

långsiktigt god hävd 

A. 5 poäng. Det finns goda förutsättningar för långsiktig hävd 

med betesdjur. 

2 poäng. Det finns vissa förutsättningar för långsiktig hävd.  

B. 5 poäng.  Det finns goda förutsättning för långvarig 

slåtterhävd. 

2 poäng. Det finns vissa förutsättningar för långvarig 

slåtterhävd.  

 

20 

4. Regional prioritering av 

naturtyp/markslag 

A. 5 poäng. Marken som ska röjas är slåtteräng. 

 

15 

5. Miljöinvesteringen bidrar till 

rekreationsmöjligheter och 

upplevelsevärden för 

allmänheten 

A. +1 poäng. Marken ligger i anslutning till tättbebyggt område. 

B. +1 poäng. Marken ligger i ett befintligt rekreationsområde 

C. +1 poäng. Marken kan lätt nås från allmän väg 

D. +2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka 

tillgängligheten 

 

10 

Summa viktning  100 



Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras 

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. För att en ansökan ska 

prioriteras krävs följande: 

• Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i 

ansökningsprocessen. 

• Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.  

 

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet. 

 

Bedömningsgrunder för stöd till engångsröjning av betesmark 

1. Miljöinvesteringen bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald  

 

A. + 2 poäng: Marken som ska röjas ligger inom område med hotade arter enligt rödlistan 

eller arter i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet och röjningen förväntas 

gynna dessa arter. 

B. + 3 poäng: Röjningen förväntas gynna hävdgynnade arter generellt 

 

 

2.  Miljöinvesteringen bidrar till att synliggöra kulturmiljöer  

 

A. + 3 poäng: Röjningen bidrar till att synliggöra kulturbärande landskapselement, d.v.s. 

det finns sådana element på den yta som ska röjas. Även naturliga landskapselement 

kan ingå i denna bedömning.  

B. + 2 poäng: Röjning av betesmarken/slåtterängen har positiv betydelse för 

landskapsbilden och för omgivande marker (landskapsperspektivet).  

 

3.  Goda förutsättningar för långsiktigt god hävd 

 

A. 5 eller 2 poäng: 5 poäng vid goda förutsättningar och 2 poäng vid vissa förutsättningar 

för hävd med betesdjur. Här görs en bedömning ifall det finns tillgång på betesdjur 

och i vilken omfattning. Här kan också vägas in bakgrund till varför betesmarken är 

igenväxt.  

B. 5 eller 2 poäng: 5 poäng vid goda förutsättningar och 2 poäng vid vissa förutsättningar 

för hävd via slåtter. Bedömning av den sökandes förutsättningar. Man kan väga in om 

slåtterhävdade marker finns på företaget sedan tidigare och hur dessa sköts, om 

slåtterängen är rimlig att sköta i förhållande till storlek och markförhållande, tillgång 

på lämpliga maskiner för slåtterängar m.m.  

 

4.  Regional prioritering av naturtyp/markslag 

 

A. 5 poäng: Marken som ska röjas är slåtteräng.  

 

 



5. Miljöinvesteringen bidrar till rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för 

allmänheten 

A. +1 poäng: Marken ligger i anslutning till tättbebyggt område. 

B. +1 poäng: Marken ligger i ett befintligt rekreationsområde. Till rekreationsområde kan 

också räknas vandringsleder eller andra typer av besöksmål till exempel naturreservat. 

C. +1 poäng: Marken kan lätt nås från allmän eller enskild väg. Lätt att parkera och ta sig 

till marken till fots.  

+2 poäng: Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten. 

Exempel på insatser för att öka tillgänglighet kan vara stättor, fågeltorn, 

parkeringsplatser, informationsskyltar eller andra typer av informationsåtgärder.  

 

 


