
Namn / företag Datum Diarienummer 1 (3)

Adress Ansökan insänds i 1 exemplar till

Rikt- och telefonnummer Mobiltelefonnummer

Länsstyrelsen Blekinge 
371 86 KARLSKRONA

E-post

Fastighetsbeteckning/ar

Socken

Kommun

ANSÖKAN OM NYTT TILLSTÅND FÖR BEFINTLIGT HÄGN

DJURPRODUKTION I HÄGN
NUVARANDE Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Produktionsstart, år

DJURHÅLLNING Senaste förprövning, år

SYFTE MED HÄGNET Livsmedels-  Päls, ull Offentlig
produktion eller skinn förevisning

Annat syfte:

TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Finns Ska förnyas

TILLSTÅND ENLIGT JAKTFÖRORDNINGEN Finns Ska förnyas



Beteckning

HÄGN 2 (3)

KARTA ÖVER Bilaga 

HÄGNET Måttsatt och skalenlig karta (skala 1:1 000 eller 1:5 000), 3 ex

På kartan ska följande markeras:
Stängseldragning, grindar, stättor och färister
Hanteringsfållor, sjukfållor, betesfållor m.m. Ange areal/fålla.
Vegetatiostyper (granskog, tallskog, åker, naturbetesmark, sankmark m.m.)
Topografi (höjdkurvor)
Naturligt skydd eller byggda skydd
Utfodringsplatser
Vattenförsörjning, sommar- och vintertid
Sölgrop (gäller kronhjort), gyttjebad (gäller grisar)
Vägar i och kring hägnet

MARKANVÄNDNING Total areal, ha

Antal ha Skogens ålder, år

Granskog

Tallskog

Lövskog
Antal ha Markbeskaffenhet (t.ex. jordart)

Åker

Naturbetesmark

Övrig Mark:

FÅLLINDELNING Nej Ja, ange antal: 

SKYDD FÖR Naturligt skydd: Finns Finns ej

VÄDER OCH VIND Byggda skydd: Byggs / finns Finns ej
Bilaga

Hur skyddet ser ut framgår av ritning och/eller foto
Bilaga 

Skyddet finns noggrant beskrivet i bilaga

Naturliga väderskydd
Ange antal ha i hägnet där vegetationen anses ge tillräckligt väderskydd. ha
Bifoga alltid foton som visar vegetationen som är avsedd att ge väderskydd.
Terräng som ger väderskydd markeras särskilt på kartan över hägnet.
Byggda väderskydd
Information fylls i under rubriken "Byggnader / Byggda skydd" nedan.

BYGGNADER / Ange vilka skydd/byggnader som planeras för hägnet i tabellen nedan, t.ex. hyddor,
BYGGDA SKYDD utfodringshallar, väderskydd, flyktskydd, sjukfållor m.m..

Bifoga skalenlig och måttsatt plan- samt sektionsritning över alla byggnader och skydd.
Ritningarna ska göras i skala 1:100 och skickas in i 3 exemplar vardera.
Placering av skydden markeras på kartan över hägnet.

Typ av skydd/byggnad Antal Underlag och strömedel
Plan och 
sektion i bilaga



3 (3)
HANTERING AV Sjukfålla byggs/finns Ja Nej

SKADADE DJUR Hantering av sjuka eller skadade djur

STÄNGSEL Höjd, m
Höjd från stängslets 
nedersta tråd Horisontellt X Vertikalt

Maskstorlek i nät, cm Nedre delen X 
( anges horisontellt x vertikalt) 0-75 cm

Mellandelen X
75-150 cm

Övre delen X
> 150 cm

Tjocklek kanttråd, mm
Tjocklek innertråd, mm
Eltråd, placering Höjd(er), cm

Bilaga

Utformning av stängslet framgår av ritning / broschyr
Bilaga

Utformning av stängslet framgår av annan beskrivning

STOLPAR Material

Höjd, m

Dimension

UTFODRING Period på året då stödutfodring förekommer

Foderstationer Utfodring på marken Utfodring i foderhäck/-tråg

Fri tillgång på foder Samtliga djur kan äta samtidigt

Ange utrustning, utformning, antal, storlek,  

Utfodringsplater hur alla djur får tillgång till foder samtidigt o.s.v.

Utrymme vid foderplats, m/djur
Bilaga

Framgår av ritning eller annan beskrivning

VATTEN- Vattenförsörjning Ange utformning, antal dricksplatser, om 

FÖRSÖRJNING sommartid vatten fås naturligt eller via vattenledning m.m. 

Vattenförsörjning Ange utformning, antal dricksplatser,

vintertid frostskydd m.m.

Bilaga

Framgår av ritning, broschyr eller annan beskrivning

Sökandes namnunderskrift
Datum Namnunderskrift




