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Rättsenheten 
 

 
 

ANSÖKAN 
............................. 
Datum 
 
 

 
 

Dnr  
...........................................
Hägnnr 
   
    05  - ............. - ............ 
Länskod   Kommunkod Besättningsnr 

 
 

 
  Länsstyrelsen Östergötland 

Ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
 

Denna ansökan avser tillstånd att 
 uppföra vilthägn (12 kap 11 § miljöbalken) 
 hålla vilt i hägn (41a § jaktförordningen och 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga 
skador av hare;NFS 2002:20) 
 
Sökande (Hägnägare): 
Namn .................................................................... Tel. bostad .................................... 
Adress .................................................................. Fax ............................................... 
Postadress ............................................................ Tel. arbete .................................... 
E-postadress…………………….  
 
Annan kontaktperson: 
Namn ................................................................... Tel. bostad .................................... 
Adress .................................................................. Fax ............................................... 
Postadress ............................................................ Tel arbete ..................................... 
E-postadress.................................. 
 
Uppgifter om hägnet 
(Ekonomisk karta i skala 1:10 000 eller 1:20 000 med hägnet, stättor och genomgångar 
för allmänhetens tillträde markerat bör bifogas) 
 
Fastighetsbeteckning för fastighet/-er där hägnet är beläget 
...................................................................................................................................... 
 
Församling/ar ......................................................    Kommun/er.................................... 
Hägnets byggnadsår ............................................ 
Hägnets utbyggnadsår ......................................... 
 Hägnet under uppförande     Hägnet tomt på vilt 
 Hägnet under utbyggnad     Avser att återbesätta hägnet 
   med vilt, datum....................... 
 Hägnet inte byggt          
 Hägnet avvecklat     Avser ej att återbesätta hägnet 
   med vilt, stängslet skall...........       
Hägnets totala areal i hektar .............................. 
Vegetationstyper (ägoslag) med fördelning i % 
skogsmark .....................................................% 
öppen mark ...................................................% 
Annan (ange vad)...........................................% 
Annan (ange vad)...........................................% 

mailto:Ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se


Stängslet består av 
 nätstängsel runt hela hägnet   Anm .......................................................................... 
 nätstängsel 2 m högt  Annan höjd, ange i cm ........................................................... 
 ej stängsel runt hela hägnet (ex ö/halvö)
Anm ................................................................................................................................................. 
 nätstängsel kompletterat med elstängsel finns Anm ................................................. 
 annat stängsel: ............................................................................................................ 

Utförande och material: 
 rostskyddsbehandlat metalltrådsnät, lägsta höjd .......................cm 
  annat material .................................................. med en lägsta höjd av ................. cm. 
- Höjd från nedersta tråd ..............mm, största avstånd mellan trådarna ...................mm 
- Avståndet mellan nätets nedre del och fast mark är högst ................mm och i lös mark       
(kärrmark el dyl) är nätet/annan anordning försänkt i marken med minst ............... mm. 
 I vatten är stängslet satt till minst 2 decimeters djup
- Stolpar är tillverkade av

   tryckimpregnerat rundvirke med diameter ...............mm och höjd ................cm 
- följande material............................................ och höjd ........................................ 

- stolparnas inbördes avstånd är högst ...................m 
 grindar är tillverkade av samma material och med samma storlek som nät
   och stolpar  Anm .................................................................................................... 

Övrigt 
 Stättor - genomgångar för allmänhetens tillträde, färister och grindar har markerats
på bifogad karta. Antal .................................................................................................. 
Övriga upplysningar (om t ex stagning) ......................................................................... 
 Fast fångstanordning för förrymda djur finns.   Anm .................................................. 
Hanteringsanläggning för undersökning/vaccinering/märkning av djur finns
Anm ............................................................................................................................. 
  Gårdsslakteri i anslutning till hägnet finns.   Anm ....................................................... 

Uppgift om viltart och antal djur (max antal) som ansökan avser 
Arter, antal och kön (avser vilt över ett års ålder) 

Art....................................... antal  handjur..............antal hondjur..............S:a............... 
Art....................................... antal  handjur..............antal hondjur..............S:a............... 
Art....................................... antal  handjur..............antal hondjur..............S:a............... 
Art....................................... antal  handjur..............antal hondjur..............S:a............... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

Ansluten till tuberkuloskontrollen       Ja       Aktivt       Passivt       Nej 
Avser ansluta till        "-                       Ja       Aktivt       Passivt       Nej 

Övrigt ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 Ansökan enligt djurskyddsförordningen (SFS 2019:66) om förprövning av hägn har 
ingivits samtidigt 

Datum....................................... Underskrift .......................................................... 
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