Stöd till stängsel mot rovdjur
Nationella urvalskriterier
För miljöinvesteringar finns bara regionala urvalskriterer.
Regionala urvalskriterier
Poängbeskrivningar Bedömningsgrunder se bilaga 11

Viktning

Investeringen görs i ett
område där risk för
rovdjursangrepp är påtagligt

5 poäng

20

2 poäng

Av Länsstyrelsen dokumenterat vargangrepp innevarande
eller föregående år i aktuell besättning
Av Länsstyrelsen dokumenterat vargangrepp innevarande
eller föregående år inom 20 km avstånd på aktuellt
djurslag

2.

Investeringen gynnar
prioriterade djurslag

3 poäng
+1 poäng
+2 poäng

Stängslet ska skydda får eller getter
Får-/getbesättning med 20 tackor/hondjur eller fler
Får-/getbesättning med 50 tackor/hondjur eller fler

50

3.

Investeringen gynnar
geografiskt utpekade
områden

5 poäng
4 poäng
2 poäng

Stängsel runt i huvudsak naturbetesmark
Stängsel runt både naturbetesmark och betesvall på åker
Stängsel runt i huvudsak betesvall på åker

30

Regionala urvalskriterier
1.

Summa regional viktning

100

Bilaga 11: Bedömningsgrunder för stöd till stängsel mot rovdjur (delåtgärd
4.4 fokusområde 4a)
1. Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt
I Örebro län har inga geografiska områden pekats ut som särskilt prioriterade. Varg
förekommer i hela länet. Prioritering görs med hänsyn till tidigare angrepp.
5 poäng: Sökanden har haft angrepp av varg i den djurbesättning som ansökan avser.
Angreppet ska vara konstaterat och dokumenterat av Länsstyrelsen och skett samma år eller
året före det att ansökan om stöd lämnas in.
2 poäng: Angrepp av varg har skett på samma djurslag som ansökan avser, inom 20 km från
den mark som ansökan avser. Angreppet ska vara konstaterat och dokumenterat av
Länsstyrelsen och skett samma år eller året före det att ansökan om stöd lämnas in.
2. Investeringen gynnar prioriterade djurslag
Mot bakgrund av risken för angrepp prioriteras djurslagen får och get.
3 poäng: Stängslet ska skydda får eller getter, alternativt mark med växelbete där får eller get
ingår.
+ 1 poäng: Sökanden har i medeltal minst 20 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året.
+ 2 poäng: Sökanden har i medeltal minst 50 tackor/getter (hondjur) i medeltal över året.

3. Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden
Stängsel runt bete på naturbetesmarker prioriteras före stängsel runt betesvall på åkermark för
att det i större grad gynnar den biologiska mångfalden. Med naturbetesmark menas betesmark
som skulle kunna berättiga till miljöersättning för betesmark alternativt stöd för restaurering
av betesmark. Viss areal övrig mark kan accepteras.

5 poäng: Stängslet planeras runt i huvudsak naturbetesmark.
4 poäng: Stängslet planeras runt både naturbetesmark och betesvall på åker, likvärdig areal av
båda markslagen.
2 poäng: Stängsel runt i huvudsak betesvall på åker

