
 

7.1. Stöd till stängsel mot rovdjur  
(delåtgärd 4.4 fokusområde 4a) 

 

7.1.1. Övergripande prioriteringar 

De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Detta är ett stöd till 

miljöinvestering för stängsel mot rovdjur (delåtgärd 4.4 och fokusområde 4a). 

Syftet är att betesmarker och betesvallar även fortsatt ska kunna hävdas i områden 

där det finns risk för angrepp av rovdjur.  

 

7.1.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 

Rovdjurstrycket är lokalt mycket högt i Västra Götaland, medan det inkommer få 

rapporter om rovdjur i andra områden. Länet angränsar till två andra län med hög 

täthet av varg och är en spridningszon för varg vidare söderut och österut. 

Angrepp på tamdjur i länet sker främst av varg och lodjur. Antalet angrepp och 

skador skiljer sig åt mellan olika år, men också mellan olika rovdjur och individer. 

Det är djurslagen får och get som är värst drabbade.  

Med en ökande rovdjursstam, vilket är fallet i Västra Götaland, uppstår ofta 

konflikter kring de stora rovdjuren. Då landsbygdsprogrammet i Västra Götaland 

syftar till att bevara och öka betande djur i landskapet finns behov av att erbjuda 

stöd till rovdjursstängsel i hela länet, såväl i rovdjursrevir som i områden som 

idag saknar rovdjur. Att ge stöd kan öka acceptansen för de vargetableringar som 

idag finns i länet, samt för en spridning av djuren. På grund av en ökat risk och 

utsatthet kommer stängsel för att skydda får och get ges högre poäng än kalvar av 

nöt och övriga djurslag. 

 

 

7.1.3. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 

Länsstyrelsen har för detta insatsområde en öppen budget, alla ansökningar som 

överstiger miniminivån 400 poäng kommer att få bifall. Det finns ett behov av att 

kunna fatta snabba beslut. Av den anledningen kommer vi att tillämpa löpande 

beslut istället för beslutsomgångar.  

 

7.1.4. Urvalskriterier 

(Delåtgärd 4.4, fokusområde 4a) 

Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra 

ansökningar.  

Nationella urvalskriterier 

För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterier. 

 

 

 



Regionala urvalskriterier 

Alla som klarar stödvillkoren och kommer över lägstanivån kan få stöd. Lägsta 

poängnivå för att få stöd med nuvarande prioriteringar är 400 poäng. Det innebär 

att djurhållare som inte har får eller get, det vill säga har nöt eller övriga djurslag, 

inte kommer få beviljat stöd. Poängsättning görs med hjälp av de regionala 

urvalskriterierna.  

 

Regionala urvalskriterier Poängsättning  Viktning 

1. Investeringen görs i ett 

område där risk för 

rovdjursangrepp är 

påtagligt 

5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir alternativt 

har besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur 

 

3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på 

en plats med risk för rovdjursangrepp 

 

30 

2. 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 

 

2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 

 

1 poäng: Stängsel runt betesvall 

   

10 

3. 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. 

 

60 

Summa   100 

Bedömningsgrunder 

Regionala bedömningsgrunder 

1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtaglig 
5 poäng: Jordbruksmarken ligger inom ett rovdjursrevir alternativt har 

besättningen tidigare haft angrepp av rovdjur. 

3 poäng: Jordbruksmarken ligger i anslutning till ett revir eller på en plats med 

risk för rovdjursangrepp. 

Vargrevir förändras över tid. Även hur rovdjuren rör sig i länet förändras. För att 

göra en korrekt bedömning av vilka revir som är aktuella, var angrepp skett eller 

var rovdjuren rör sig, ska samverkan med rovdjurshandläggare på Naturvård ske 

för att få den aktuella bilden över rovdjurssituationen. Angrepp av rovdjur ska 

vara konstaterat av Länsstyrelsens besiktningsman. 

2. 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 kvaliteter 

2 poäng: Stängsel runt betesmark med allmänna värden. 

1 poäng: Stängsel runt betesvall 



Typ av mark och åtaganden kontrolleras genom Multikuben och övriga 

handläggarsystem. En förutsättning är att marken uppfyller definitionen av 

jordbruksmark och därmed är berättigad till gårdsstöd eller miljöersättning. Även 

slåtteräng med efterbete godkänns som mark med höga naturvärden.  

3. Investeringen gynnar prioriterade djurslag 
5 poäng: Får och get är det djurslag som löper störst risk för rovdjursangrepp. 

Ersättning ges till de som har en besättning av minst 10 tackor/hondjur. Även de 

med besättning under uppbyggnad ska få ersättning. Detta på grund av att 

lantbrukare i rovdjurstäta områden inte vågar skaffa djur om det inte finns 

rovdjursavvisande stängsel. Senast vid slutbesiktningstillfället ska besättningen ha 

tillräckligt många djur.  Mindre besättningar (färre än 10 tackor/hondjur) med 

hotade husdjursraser av får eller get berättigar också till stöd. Godkända raser 

kontrolleras mot gällande förteckningar av godkända djur. 

2 poäng: Utegående kalvar av nöt utan sällskap av vuxna djur. 

1 poäng: Andra djurslag eller besättningar med för få djur och där besättningen 

inte planeras att växa. Även får- och getbesättningar med mindre än 10 

tackor/hondjur. 

 

7.1.5. 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. 

 


