
Ansökan – Vilthägn  

Information 

För att hålla vilda djur i hägn krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har möjlig- 
het att ge tillstånd till att hålla hjortdjur som
tillhör den svenska faunan samt vildsvin, hare,
fasan, rapphöna, gräsand, mufflonfår och
korsningar mellan tam- och vildsvin i hägn.
Vill du ansöka om att hålla andra vilda arter i
hägn, kontakta länsstyrelsen för information. 
Tillståndprövningen sker med stöd av: 
□ 12:11 miljöbalken (1998:808)
□ 41 a § jaktförordningen (1987:905)
□ 6 kap 1 § djurskyddsförordningen (2019:66)

Regler kring hägn finns även i föreskrifter från 
Naturvårdsverkets och Jordbruksverket.  

Om hägnet är litet och beläget där allmänheten 
inte har fritt tillträde behöver någon prövning 
enligt miljöbalken inte göras. Kontakta 
Länsstyrelsen för bedömning. I övriga fall 
skall först ett tidigt samråd med grannarna 
hållas. Samrådet ska avse hägnets lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan. 
Prövningen enligt miljöbalken är avgifts-
belagd, i dagsläget 7100 kr.  
Förprövning enligt djurskyddsförordningen är 
avgiftsfri. Länsstyrelsen kan vid sin prövning 
komma fram till att sökanden behöver 
komplettera ansökan med en 
miljökonsekvensbeskrivning och ett eventuellt 
utökat samråd. 
Länsstyrelsens bg. 102-2912 

För mer information kontakta: 
Förvaltningsjuridiska enheten 
telefon 010-224 10 00  
epost skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/skane

Vår service 

Länsstyrelsen handlägger ansökan först när en 
komplett ansökan med samtliga bilagor 
inkommit. Eventuell avgift för prövning enligt 

 miljöbalken ska vara betald.  

Instruktioner 

Första sidan ska fyllas i av alla. Fyll sedan i 
den bilaga som gäller de/det djurslag som 
ansökan gäller. 

Nödvändiga bilagor 
Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

Karta i skala 1:10 000/1:20 000 där
följande skall markeras:

Hägnet
Stättor och genomgångar för
allmänheten
Fållindelning och numrering
Plats/-er för utfodring och vattning
Eventuellt lerhål, damm eller liknande
Eventuella byggnader/byggda skydd
Hanteringsanläggning och liknande

Skalenliga ritningar och material-
beskrivningar om byggda skydd eller
byggnader finns
Dokumentation av det tidiga samrådet
Översiktskarta i skala 1:50 000/1:100 000

Ansökan skickas till: 
skane@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen Skåne   
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ansökan – Vilthägn 

Länsstyrelsen Skåne  
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post och webb

 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx              skane@lansstyrelsen.se  
             www.lansstyrelsen.se/skane291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

010-224 11 10    102-2847
 

 

Ansökan avser 
□ Uppföra vilthägn (12 kap 11 § miljöbalken)

□ Hålla vilt i hägn (41a § jaktförordningen)

□ Förprövning (6 kap 1 § djurskyddsförordningen (2019:66)) 

Sökande  
Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer dagtid/mobilnummer 

Postnummer Ort Faxnummer eller e-post-adress

Ev annan kontakt person, namn Telefonnummer dagtid/mobilnummer 

Adress Postnummer Ort 

Hägnet  
Fastighetsbeteckning/-ar Kommun

Hägnet är  

□ befintligt (byggt år …………..)   □ under uppförande □ under utbyggnad □ inte byggt
Hägnets totala areal  Kommentar 

Vilt i hägnet 
Art Antal Kön hanar/honor

Underskrift 
Ort och datum 

Namnunderskrift Namnförtydligande



1. Hjortdjur

Hägnet 
Hägnets totala areal i hektar Kommentar 

Granskog areal i hektar Kommentar 

Tallskog areal i hektar Kommentar 

Lövskog areal i hektar Kommentar 

Öppen mark areal i hektar Kommentar 

Övrig mark areal i hektar Kommentar 

Fållnummer Fållans syfte (sjukfålla, betesfålla m.m.) Areal, hektar 
1 

2 

3 

4 

5 

Skydd för väder och vind 

□ Naturligt skydd finns 

□ Byggda skydd finns 
Om byggda skydd finns bifoga 
skalenlig/-a  ritning/-ar 

Beskrivning 

Stängsel 
□ Nätstängsel runt hela

□ Ej stängsel runt hela

□ Nätstängsel kompletterat med el

□ Annat stängsel

Kommentar  

Rostskyddsbehandlat metalltrådsnät □ Höjd:………..cm 
Annat material…………………………….., Höjd:……..…cm 
Maskstorlek i nät …………..x………..cm 

Kommentar/beskrivning 

I lös mark (ex kärrmark) är nätet/annat försänkt i marken med…….cm 

I vatten är stängslet satt till minst 2 dm djup □ 
I bäck eller dike finns rensningsgaller □ 

Kommentar/beskrivning  

Stolparna är tillverkade av  

□ tryckimpregnerat rundvirke med diameter…….mm, höjd………cm 

□ annat material     , höjd ………cm 

Stolparnas inbördes avstånd är högst………….meter 

Kommentar 

Grindar 

□ samma material och samma dimensioner som stängsel 

□ annat, nämligen…………………………………………… 

Kommentar 



Övrigt 
Stättor 
Genomgångar för allmänhetens tillträde, färister och grindar har 

markerats på bifogad karta □ antal:…….. 

Kommentar 

Fångstanordning för förrymda djur finns □ 
Beskrivning 

Hanteringsanläggning för undersökning /märkning av djur finns □ 
Kommentar  

Lerhål el liknande vattensamling finns □ 
Kommentar 

Period då stödutfodring förekommer: 

Utrymme vid foderplats m/djur 

Kryssa de alternativ som stämmer: 

□Foderstationer 

□Utfodring på marken 

□Utfodring i foderhäck/tråg 

□Fri tillgång på foder 

□Samtliga djur kan äta samtidigt 
Beskrivning av vattenförsörjning sommartid Beskrivning av vattenförsörjning vintertid 

Gårdsslakteri i anslutning till hägnet finns □ 
Kommentar 

Hantering av skadade djur- beskrivning, finns ex sjukfållor? 

Beskrivning av hantering av döda djur och annat avfall 



2. Vildsvin, mufflon, hare

Hägnet 
Hägnets totala areal  Kommentar 

Skog areal  Kommentar 

Öppen mark areal  Kommentar 

Fållnummer Fållans syfte (sjukfålla, betesfålla m.m.) Areal 
1 

2 

3 

4 

5 

Skydd för väder och vind 

□ Naturligt skydd finns 

□ Hydda/-or, total liggyta:………..kvm 

Beskrivning 

Stängsel 
□ Nätstängsel runt hela

□ El stängsel runt hela

□ Nätstängsel kompletterat med el

□ Annat stängsel

Kommentar  

Stängsel  Höjd:………..cm 
kommentar 

Höjd till nedersta tråden:…………….mm 
Största avstånd mellan trådarna:……………….mm 

kommentar 

 Stolparna är tillverkade av  

□ tryckimpregnerat rundvirke med diameter…….mm, höjd………cm 

□ annat material     , höjd ………cm 

Stolparnas inbördes avstånd är högst………….meter 

Kommentar 

Övrigt 
Stättor 
Genomgångar för allmänhetens tillträde, färister och grindar har 

markerats på bifogad karta □ antal:…….. 

kommentar 

Fångstanordning för förrymda djur finns □ 
Beskrivning 

Hanteringsanläggning för undersökning /märkning av djur finns □ 
Kommentar  

Gyttjepöl eller liknande vattensamling finns □ 
Kommentar 



Utrymme vid foderplats m/djur 

Beskrivning av vattenförsörjning sommartid 

Kryssa de alternativ som stämmer: 

□Foderstationer 

□Utfodring på marken 

□Utfodring i foderhäck/tråg 

□Fri tillgång på foder 

□Samtliga djur kan äta samtidigt 
Beskrivning av vattenförsörjning vintertid Hantering av skadade djur- beskrivning 

Beskrivning av hantering av döda djur och annat avfall 



3. Fasan, gräsand, rapphöna
Hägnets totala areal  Kommentar 

Yta under tak Kommentar 

Hägn(bur) Typ av hägn, fåglar Mått/areal 
1 

2 

3 

4 

5 

6

7

Skydd för väder och vind 

□ Naturligt skydd finns 

□ Byggda skydd finns, fågelhus 
Om hus finns bifoga skalenlig/-a 
ritning/-ar 

Beskrivning 

Stängsel 
□ Nätstängsel runt hela 

□ Annat stängsel 

□ Nättak över hela

Kommentar  

Största avstånd mellan trådarna:……………….mm kommentar

Övrigt 
Damm el liknande vattensamling finns □ 

Kommentar 

Beskrivning av utfodring, ex automater, markutfodring mm Beskrivning av vattenförsörjning 

Beskrivning av rengöringsrutiner Beskrivning av rovdjursskydd 

Beskrivning av hantering av döda djur och annat avfall Beskrivning av rutiner vid sjukdom 

Beskrivning av uppfödningen. (ex tidpunkter för infångande, ålder på fåglar vid olika åtgärder, tidpunkt för frisläppande, näbbringar övrigt) 
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