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Viktig att tänka på
• Om du inte fyller i ansökan ordentligt tar det längre 

tid att få beslut. Det beror på att länsstyrelsen i så fall 
kommer att be dig komplettera det som saknas.  
Du får inte börja bygga hägnet innan du fått de till-
stånd som krävs.

• Läs igenom lagar och förordningar innan du fyller i 
ansökan.

• Fyll i alla uppgifter så noggrant som möjligt, gärna 
med egna bilagor om allt du vill berätta inte får plats 
på  blanketten.

Ansökningsavgift
Det kostar 5 700 kronor att ansöka om vilthägn enligt 
miljöbalken (se avgiftsförordningen (1992:191) § 10 
avgiftsklass 6). 

Avgiften ska vara betald innan ansökan lämnas in. 

Betala till: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Bankgiro 5050-0651 

I meddelandefältet skriver du: 
Ansökan om vilthägn + namn på personen som 
an sökan gäller. 

1. Ansökan om vilthägn
Kryssa i de tillstånd du söker. 

2. Sökande/verksamhetsansvarig
Fyll i uppgifter om den som ansöker. Skicka med intyg 
om att markägaren har godkänt planerat vilthägn. 

3. Hägnets syfte
Det kan finnas flera syften med ett hägn. Markera vilka 
syften du ansöker om.  

Om hägnet ska användas för offentlig förevisning av 
djur krävs särskilda tillstånd enligt artskyddsförord-
ningen och djurskyddsförordningen. De tillstånden kan 

du inte få förrän du fått tillståndet att bygga hägn.  
Ansökan om godkännande av offentlig förevisning av 
djur ska göras separat. Kontakta länsstyrelsen för mer 
information.  

4. Tidplan
Fyll i datum för planerad byggstart och beräknad be-
siktning av hägnet.

5. Karta över hägnet
Skicka med en måttsatt och skalenlig karta (med höjd-
kurvor) i skala 1:5 000. 

På kartan ska följande markeras:
• topografi (höjdkurvor)

• vegetationstyper (barrskog, blandskog, lövskog, na-
turbetesmark, åker, sankmark med mera)

• stängseldragning, grindar, genomgångar, stättor och 
färister

• hanteringsfållor, sjukfållor, betesfållor med mera. 
Ange fållnummer

• vägar och stigar i och kring hägnet

• naturligt skydd eller byggda skydd

• utfodringsplatser

• vattenförsörjning, sommar- och vintertid

• sölgrop (gäller kronhjort), gyttjebad (gäller vildsvin)

6. Områdets betydelse för friluftslivet
• Beskriv områdets betydelse för friluftslivet och 

hur  hägnet kan påverka allmänhetens friluftsliv i 
 området. 

• Beskriv vilka kan ha intresse av att vara på platsen 
och vad kan ett hägn betyda för dem

• Ange om det i nuläget en stig genom området

• Beskriv hur  människor ska kunna passera genom 
hägnet 

• Resonera gärna utifrån allemansrätten. 

Hur du fyller i ansökan om vilthägn
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7. Strandskydd
Hägn ska i första hand anläggas utanför strandskydds-
område, det vill säga minst 100 meter (i vissa fall upp 
till 300 meter) från strandkanten (gäller samtliga strän-
der vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek).  
Det krävs särskilda skäl för att få anlägga hägn inom 
strandskyddat område. 

Beskriv skälen om du ansöker om hägn inom strand-
skyddsområde. 

8. Markslag i hägnet
Fyll i fakta om markslagen i hägnet. 

9. Fållor i hägnet
Fyll i fakta om fållor i hägnet. Använd samma nummer 
som på kartan.  

10. Stängsel och genomgångar 
Stängslet ska stänga inne det vilt som hägnet är avsett 
för och stänga ute vilda djur. 

Du får inte placera stängslet så att markformationer 
eller anordningar kan användas för in- eller uthopp.  
Allmänheten ska i regel kunna passera genom området, 
till exempel via grindar. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
vilthägn med mera (NFS 2002:20) kan du läsa mer om 
nät, tråd, stolpar, grindar och stängselgenomgångar.

Fyll i fakta om stängsel och genomgångar. Det här ska 
även finnas med på kartan. 

11. Skydd för väder och vind
Vilka naturliga väderskydd finns i hägnet? Fyll i  antal 
hektar där naturen kan ge tillräckligt väderskydd. 
Skicka med bilder och markera på kartan.  

Beskriv även vilka byggda skydd/byggnader som finns 
eller planeras för hägnet, till exempel:

• hyddor

• utfodringshallar

• väderskydd

• flyktskydd

• sjukfållor

Skicka med en skalenlig och måttsatt plan- och sek-
tionsritning i skala 1:100 med alla byggnader och skydd. 
De ska även finnas med på kartan (punkt 4). 

Skicka gärna med fasadritning, foto eller annan 
 beskrivning. 

12. Djurproduktion i hägn
Beskriv djurhållningen i nuläget och djurhållningen 
efter ändring. 

13. Utfodring
Markera hur stödfodring går till när det behövs.  
När du beskriver utfodringsplatserna ska du ta upp

• utrustning
• utformning
• antal
• storlek
• hur alla djur får tillgång till foder samtidigt. 

14. Vattenförsörjning
Beskriv lösningarna för vattenförsörjning 

• sommartid, till exempel utformning, antal dricks-
platser och om vatten finns naturligt eller fås via 
vattenledning

• vintertid, utformning, antal dricksplatser och frost-
skydd med mera.

15. Daglig tillsyn
Beskriv hur du löser den dagliga tillsynen. 

16. Hantering vid sjuka eller skadade djur
Beskriv hanteringen av sjuka eller skadade djur. 

17. Hantering vid avlivning av djur
Beskriv hanteringen vid avlivning av djur.

18. Smittskydd
Beskriv journalföring med mera. 

19. Övrigt 
Plats för övriga uppgifter som du vill berätta och som 
annars inte kommer fram i ansökan. 

20. Bevarande och rehabilitering
Beskriv verksamheten och skicka med en skiss över 
utrymmen/voljärer. Gör en lista på djurarterna. 

Beskriv även 
• rehabiliterarens utbildning och erfarenhet

• rutiner för smittskydd.

Skicka in ansökan
Skicka via e-post: 
vasternorrland@lansstyrelsen.se

eller

Skicka med post: 
Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand
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Skicka in ansökan
Skicka via e-post: 
vasternorrland@lansstyrelsen.se

eller

Skicka med post: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand
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Du hittar information om hur länsstyrelsen
behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ansökan om vilthägn

1. Typ av tillstånd
Ansökan om tillstånd till anläggning av vilthägn där allmänheten kan färdas fritt 
 (12 kapitlet 11 § miljöbalken).

Ansökan om tillstånd att hålla vilt i hägn (41a § jaktförordningen)

Ansökan om förprövning av hägn (5 § djurskyddsförordningen).

2. Sökande/verksamhetsansvarig
Namn/företag Organisations-/personnummer

Postadress Postnummer Postort

E-postadress Telefonnummer (dagtid) Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning (för hägnet) Kommun

Markägare (om annan än sökanden) Har markägaren godkänt planerat vilthägn?

 Ja       Nej

3. Hägnets syfte
Fyll i sidorna

 Jakt 1 – 6

 Produktion av avelsdjur, kött, ull, pälsar och skinn 1 – 6

 Sällskap/hobby 1 – 6

 Hägn för fasan, rapphöna eller gräsand för utsättning/jakt 1 – 6

 Hägn för grävling/hare/vildsvin för jakthundsträning 1 – 6

 Voljärer/hägn för bevarande eller rehabilitering 1, 6

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Diarienummer Till och med Hägnnummer

Finns tidigare tillstånd till vilthägn  Ja   Nej

Finns tidigare beslut om förprövning  Ja   Nej

Finns tidigare godkännande för offentlig förevisning  Ja   Nej

4. Tidplan
Fyll i datum för beräknad byggstart Fyll i datum för beräknad besiktning

5. Karta över hägnet

 Karta bifogas (obligatorisk)

6. Områdets betydelse för friluftslivet
Beskriv områdets betydelse för friluftslivet. Finns det till exempel en stig så att man måste ta sig över stängslet och genom hägnet?

7. Strandskydd

Ligger anläggningen inom strandskyddad zon?         Ja       Nej

Om ja, beskriv särskilda skäl

8. Markslag i hägnet
Antal hektar Skogens ålder Ingående trädslag Markbeskaffenhet till exempel jordart, fuktighet

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Åker

Naturbetesmark

Övrig mark 

Totalt antal hektar
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9. Fållor i hägnet
Fållnummer  
(anges på kartan)

Fållans syfte, till exempel sjukfålla, betesfålla Storlek hektar

1

2

3

4

  Vid fler än 4 fållor anges ovanstående uppgifter som bifogad bilaga nr:

10. Stängsel och genomgångar
Stängsel. Ange typ, höjd, maskstorlek, eventuell eltråd (in-, utsida, höjd över mark)

Stolpar. Ange material, höjd, grovlek, avstånd

Eltrådar. Ange höjd, larmanordning

Grindar. Ange typ, antal

Stöttor/genomgångar. Ange typ, antal

Färister. Ange typ, antal 

  Bifogad bilaga nummer

11. Skydd för väder och vind
Beskriv vegetationen och naturliga väderskydd, till exempel tät granskog i sydvästra hörnet

Beskriv byggda väderskydd, antal, befintlig plats, typ av byggnad, samt underlag och strömedel

  Bifogad bilaga nummer
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12. Djurproduktion i hägn
Nuvarande djurhållning 
Art

Antal totalt Antal  
handjur

Antal
hondjur

Antal ungdjur 
< 1 år

Finns i hägn/
fålla nummer

Djurhållning efter ändring 
Art

Antal totalt Antal 
handjur

Antal 
hondjur

Antal ungdjur 
< 1 år

Finns i hägn/
fålla nummer

 Bifogad bilaga nummer

13. Utfodring
Ange typ av stödutfodring

 Foderstationer

 Fri tillgång på foder

 Utfodring i foderhäck/-tråg

 Samtliga djur kan äta samtidigt

Beskriv utfodringsplatser

Ange utrymme vid foderplats, löpmeter/djur:

 Bifogad bilaga nummer

14. Vattenförsörjning
Vattenförsörjning sommartid (ange utformning, antal dricksplatser, om vatten fås naturligt eller via vattenledning med mera)  

Vattenförsörjning vintertid (ange utformning, antal dricksplatser, frostskydd med mera)

 Bifogad bilaga nummer
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15. Daglig tillsyn
Beskriv hur du löser den dagliga tillsynen

 Bifogad bilaga nummer

16. Hantering av sjuka eller skadade djur
Beskriv hanteringen av sjuka eller skadade djur

Sjukfålla/bur finns  Ja       Nej

 Bifogad bilaga nummer

17. Hantering vid avlivning av djur
Beskriv hanteringen vid avlivning av djur

Särkild avlivningspalts finns  Ja       Nej

 Bifogad bilaga nummer

18. Smittskydd
Beskriv journalföring med mera

 Bifogad bilaga nummer

19. Övrigt
 Fyll i övriga upplysningar som annars inte kommer fram i ansökan

 Bifogad bilaga nummer
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20. Bevarande och rehabilitering
Fyll i en lista på djurarterna

 Bifogad bilaga nummer

 21. Underskrift
Ort och datum

Namn Underskrift
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