Information om vilthägn
När man ska anlägga ett vilthägn krävs tillstånd från länsstyrelsen. Dels enligt miljöbalken för
att uppföra hägnet och dels enligt jaktförordningen för att hålla djur i det. I jaktförordningen
finns föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn och hur vilthägnet ska utformas.
Länsstyrelsen prövar lokaliseringens lämplighet med hänsyn till natur- och kulturvärdena på
platsen och hur viltstammar kan påverkas om djur tar sig in och ut ur hägnet. Området ska
dessutom vara tillgängligt för allmänheten även när vilthägnet är anlagt. Grindar, stättor och
andra genomgångar måste finnas, så att allmänhetens tillträde underlättas, men också så att
hägnet kan skötas rationellt. Om man avser att placera hägnet inom område med strandskydd
krävs särskilda skäl för lokaliseringen.
Innan länsstyrelsen kan pröva er ansökan måste en avgift på 5 700 kronor betalas. Avgiften
tas ut oavsett om tillstånd ges eller ej.
I hägnet gäller jaktlagstiftningens bestämmelser. Inom ett vilthägn, som uppfyller de krav som
Naturvårdsverket har föreskrivit, får djur av den viltart som hägnet är avsett för jagas trots
bestämmelser om fredning. Om vilda däggdjur eller fåglar ska förevisas för allmänheten krävs
även tillstånd av länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen.
Från och med 1 maj, 2003 krävs även att vilthägn förprövas enligt djurskyddsförordningen.
Vid förprövningen ska hägnet bedömas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Förprövningen
görs av länsstyrelsens lantbruksenhet i särskild ordning och en särskild avgift tas ut när
ärendet avgjorts.
Endast godkända (tuberkulintestade) djur får köpas in. Vid import av djur gäller särskilda
bestämmelser och speciellt tillstånd krävs från Jordbruksverket. Djur i hägn omfattas också av
djurskyddslagens bestämmelser. Jordbruksverket har utfärdat särskilda föreskrifter om
hållning av dovhjort och kronhjort i vilthägn. Det finns även bestämmelser om hur och när
djuren får transporteras. Även livsmedelsverkets bestämmelser om hur kött ska hanteras, krav
på slakterier m.m. gäller för vilthägn.
Lagstiftning
• 12 kap. 11 § miljöbalken (tillstånd till vilthägn)
• 41 a § jaktförordning (djur i hägn)
• 5 § djurskyddsförordningen (förprövning ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt)
• 40 § artskyddsförordning (förevisning av däggdjur och fåglar)
Mer information kan sökas på bland annat följande hemsidor: www.naturvardsverket.se
(Naturvårdsverket), www.sjv.se (Jordbruksverket) och www.slv.se (Livsmedelsverket).
Information om gällande djurskydds- och livsmedelsbestämmelser lämnas av länsveterinären.
Ytterligare information om tuberkulintestade djur kan fås hos Svenska Djurhälsovården.
En ansökan kan även, om det behövs i det enskilda fallet, behöva kompletteras med en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Besked om detta lämnas vid
prövningen.

Hur man fyller i blanketten anläggande av vilthägn
Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Texta gärna. Om du vill lämna mer information än vad
som får plats på blanketten går det bra att lämna den på separat papper.
Uppgifter om dig som sökanden och djurhållare.
Kryssa i om ni har möjlighet att ta emot begäran om avgift
och kompletteringar samt beslut via e-post.

Redogör för hur ni uppfyller miljöbalkens hänsynsregler
(2 kapitlet miljöbalken). Kan bifogas på separat papper om
det inte får plats här.

Om sökanden inte äger fastigheten ska uppgifter om
markägaren fyllas i här. Har markägaren godkänt det
planerade vilthägnet eller inte?

Kommer det planerade vilthägnet att ligga inom
strandskyddat område (i anslutning till hav, sjöar och
vattendrag). Om ni svarat ja, ska ansökan även omfatta en
redovisning av de särskilda skäl som motiverar att hägnet
anläggs inom strandskyddat område.

Information om vilhägnets placering. Ange
fastighetsbeteckning och kommun.

Ange om det finns andra tillstånd för det aktuella området.

Uppgifter om hägnets storlek och stängslets utformning.
Här fylls också i det totala antalet djur och vilka arter som
hägnet ska användas till. Fyll också i hur många djur av
respektive art och kön som kommer att hållas i hägnet. Om
informationen inte får plats här går det bra att bifoga på
separat papper.

Ange när anläggandet beräknas sätta igång och om du har
några miljöstöd idag på samma område t ex
tilläggsersättning.

Ange vilken typ av mark det är där vilthägnet ska anläggas.
Flera alternativ kan kryssas för. Om ”annat” kryssas för glöm inte att definiera vad ”annat” är.

Om du har någon mer information som du tycker att
länsstyrelsen behöver ta del av kan du antingen skriva den
här eller bifoga på separat papper.

Kort textbeskrivning av naturen i området, med en
bedömning av hur stor betydelse området har för
friluftslivet.

För att ansökan ska anses komplett och länsstyrelsen ska
kunna handlägga ärendet måste denna information bifogas.
Om du bifogar fotografier så bifoga även en beskrivning på
varåt och varifrån de är tagna eller rita ut fotovinklar på en
bifogad karta.

Ange vilken typ av mark eller dylikt vilthägnet kommer att
gränsa till. Flera alternativ kan kryssas för. Om ”annat”
kryssas för - glöm inte att definiera vad ”annat” är.

Glöm inte att skriva under blanketten.

Ange om hägnets placering eller själva arbetet kommer att
beröra några natur- och/eller kulturvärden. Flera alternativ
kan kryssas för.

Ansökan om tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 §
miljöbalken
Uppgifter markerade med fet stil är obligatoriska

Djurhållarens namn

Tel bost.

Adress

Tel arb.

Postadress

Mobil

E-postadress

Beslut och kompletteringar kan
tas emot via e-post.

Markägarens namn

Tel bost.

Adress

Tel arb.

Postadress

Mobil

Markägaren har godkänt planerat vilthägn:

ja

Berörd/a fastighet/er:

nej
Kommun:

Uppgifter om hägnet:
Hägnets areal
ha
Totala antalet djur

st

Djurslag
Antalet djur av respektive art och kön
Stängslets utformning:

Nuvarande markanvändning:
åker/vall
kultur-/naturbetesmark
barrskog
lövskog
Natur- och friluftslivsbeskrivning:

öppen vattenyta
blandskog

öppet dike/bäck
annat

kärr

Anläggningen gränsar till:
åker/vall
skog

kultur-/naturbetesmark
tomt

Åtgärden berör följande natur-/kulturvärden:
allé
odlingsröse
stenmur
småvatten
öppet dike
lertag

sjö/vattendrag/damm
väg

kärr/myr
annat

åkerholme
pilevall
kvarnlämning eller fornlämning

källa

Miljöbalkens allmänna hänssynsregler:

Inom strandskyddat område:
ja
nej
Särskilda skäl:
området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast
strandlinjen.
området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området.
området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Tidigare tillstånd:
för vilthägn

annan verksamhet

Beräknad tidpunkt för igångsättandet:
Miljöstöd som erhålles inom den aktuella ytan:
Kompletterande information:

Till anmälan ska bifogas:
 Karta med hägnet, eventuell fållindelning, grindar, stängselövergångar och utfodringsplatser inritade på
ekonomiska kartan eller annan likvärdig karta.
 Skala och norrpil
 Gärna fotografier
Ort och datum
Sökandens underskrift

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger
handläggningstiden.
Anmälan sänds till: Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 KALMAR

