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ANSÖKAN Sida 

1(5) 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Ansökan om tillstånd till uppförande av  vilthägn 
Ansökan för tillstånd till anläggning av vilthägn (12 kap 11 § MB). 

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

Ansökan om förprövning av hägn (5 § djurskyddsförordningen). 

Ansökan om godkännande för offentlig förevisning av djur (37 § djurskyddsförordningen). 

Avgift enligt nedan ska betalas till BG 5042-1312 

Avgift – bygga vilthägn, prövning enligt Miljöbalken  
När ny mark tas i anspråk för byggande av vilthägn på mark där allmänheten har tillträde (allemansrätten råder) ska en 

avgift betalas innan ärendet kan behandlas. Avgiften är 5700 kr och betalas till bankgiro enligt ovan i samband med att 

ansökan sänds in till Länsstyrelsen.  

Avgift - Offentlig förevisning, prövning enligt artskyddsförordningen 

Ska djuren förevisas offentligt krävs ett tillstånd enligt artskyddsförordningen. Öppningsavgiften för den prövningen är 

2000 kr. Den summan betalar du till bankgiro enligt ovan när ansökan sänds in. Beroende på ärendets komplexitet till-

kommer en ytterligare avgift om 4 400-24 600 kr. Faktura med den tillkommande avgiften sänder Länsstyrelsen ut till 

dig när ärendets komplexitet har bedömts. Beslut om offentlig förevisning kan endast fattas efter det att beslut enligt 

jaktför-ordningen, miljöbalken och djurskyddsförordningen har fattats.     

Sökande/Verksamhetsansvarig 

Namn 

Företag 

Org.nr/personnr 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post Webbplats 

Fastighetsbeteckningar (för hägnet) Kommun 

Markägare (om annan än sökanden) 

Hägnets syfte 

Sällskap hobby (hjortar, vildsvin, mufflon m.fl.) 

Hägn för grävling/hare/vildsvin för jakthundsträning 

Voljärer/hägn för bevarande eller rehabilitering 

Hägn för fasan, rapphöna eller gräsand för utsättning/jakt 

Jakt på mufflon, hjort, vildsvin 

Produktion av avelsdjur, kött, ull, pälsar och skinn 

Förevisning av djuren (t.ex. älgpark, djurpark) 

Fyll i sidorna 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-4 

Totalkostnad för tillstånd* 

5 700 SEK 

5 700 SEK 

0 - 5 700 SEK 

0 - 5 700 SEK 

5 700 SEK 

5 700 SEK 

4400 –24 600 SEK 

Finns tidigare tillstånd till vilthägn nej 

Finns tidigare beslut om förprövning nej 

Finns tidigare godkännande för offentlig förevisning nej 

ja 

ja 

ja 

Diarienummer T.o.m. Hägnnr 

*avgifterna aktuella 2014-05-15 

Tidsplan 

Länsstyrelsens anteckningar 
Naturavdelningen 

Landsbygdsenheten 

Veterinär- och djurskyddsen-
heten 

Rättsenheten 

Kulturmiljöenheten 

Övriga 

Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen Västra 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

    

 
  

  

  

  

  

  

 
     

   

  
   

     

Sida 2 (5) 

Kommunen 

Skogsstyrelsen 

Trafikverket 

Naturvårdsverket 

Polismyndigheten 

Tilldelat hägnnummer  (fylls  i  av  Länsstyrelsen)  

Karta över hägnet Bilaga nr 

Måttsatt och skalenlig karta ska bifogas (helst 1:5 000 annars 1:10 000) 

På kartan ska  följande markeras:  

• Topografi (höjdkurvor) • Vägar och stigar i och kring hägnet. 

• Vegetationstyper (barrskog, blandskog, lövskog, naturbetes- • Naturligt skydd eller byggda skydd 
mark, åker, sankmark m.m) • Ufodringsplatser 

• Stängseldragning, grindar, genomgångar, stättor och färister • Vattenförsörjning, sommar – och vintertid 
• Hanteringsfållor, sjukfållor, betesfållor m.m. Ange fållnummer. • Sölgrop (gäller kronhjort), gyttjebad (gäller vildsvin) 

Områdets betydelse för friluftslivet 

Markslag i hägnet Total areal ha: 

Antal ha Skogens ålder Ingående trädslag Markbeskaffenhet (t.ex. jordart) + fuktighet 

Barrskog 

Blandskog 

Lövskog 

Åker 

Naturbetesmark 

Övrig mark 

Fållindelning 
Fållnummer 
(anges på kartan) 

Fållans syfte t.ex. sjukfålla, betesfålla Storlek, ha 

1 

2 

3 

4 

Vid fler än 4 fållor anges ovanstående uppgifter i bilaga nr 

Redovisning av stängsel och genomgångar Bilaga nr 

Stängsel typ, höjd, maskstorlek, ev eltråd, (in-utsida, höjd över mark) 

Stolpar material, höjd, grovlek, avstånd 

Eltrådar höjd, larmanordning 

Grindar typ antal 

Stättor/genomgångar typ, antal 

Färister typ, antal 

Skydd för väder och vind 
Naturliga väderskydd Antal ha i hägnet där vegetationen anses ge tillräckligt väderskydd 

Beskrivning av vegetationen 

Byggda väderskydd Ange vilka skydd/byggnader som finns resp. planeras för hägnet i tabellen nedan, t.ex. hyddor, utfodringshallar, väder-
skydd, 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 i 3 exemplar vardera. Placering av skydden markeras på kartan över hägnet. Bifoga gärna fasadritning, foto 



  

  

        

Sida 3 (5) 

eller annan beskrivning 

Typ av byggnad Befintlig plats Antal Underlag och strömedel Bilaga nr 



 

  

 
 

    
   

   
    

   

   
       
       

    

 

 
   

    

    
 

       

 
 

      

   

Sida 4 (5) 

Djurproduktion i hägn Bilaga nr 

Nuvarande djurhållning 
Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Finns i 

< 1 år hägn/fålla nr 

Djurhållning efter ändring 
Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Finns i 

<1 år hägn/fålla nr 

Utfodring  Bilaga nr 

Period på året då stödutfodring förekommer 
Foderstationer Utfodring på marken Utfordring i foderhäck/-tråg 
Fri tillgång på foder Samtliga djur kan äta samtidigt 

Utfordringsplatser (ange utrustning, utformning, antal, storlek, hur alla djur får tillgång till foder samtidigt o.s.v.) 

Utrymme vid foderplats, löpmeter/djur 

Vattenförsörjning Bilaga nr 

Vattenförsörjning sommartid (Ange utformning, antal dricksplatser, om vatten fås naturligt eller via vattenledning m.m.) 

Vattenförsörjning vintertid (Ange utformning, antal dricksplatser, frostskydd m.m.) 

Hantering av sjuka eller skadade djur Bilaga nr 

Beskrivning 

Sjukfålla/bur finns nej ja 

Hantering vid avlivning av djur Bilaga nr 

Beskrivning 

Särskild avlivningsplats finns nej ja 

Övrigt  Bilaga nr

Ort och datum Underskrift 

Anläggning av hägnet/hägnen får inte påbörjas innan Du fått nödvändiga tillstånd.  



  

 
  

    
  

 
    

 
  

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sida 5 (5) 

Offentlig förevisning 
Uppgifter om visning, tillsyn, utfodring m.m. 
Ange rutiner vid visning av djur (ange även anläggningens öppettider, ungefärligt besöksantal, finns utrymmen som medger direktkontakt 
mellan djur och människa m.m.) 

Fortsätter i bilaga nr 
Ange rutiner för tillsynen av djuren i anläggningen (finns t.ex. skrivna instruktioner för tillsyn av skötsel av djur?) 

Fortsätter i bilaga nr 
Ange rutiner för journalföring av djurhållningen 

Fortsätter i bilaga nr 
Ange rutiner för djurens säkerhet (hur förhindras rymningar, finns ytterstängsel, brandsäkerhet m.m.?) 

Fortsätter i bilaga nr 

Ansvarig veterinär 
Namn 

Adress 

Telefon 

Ansvarig zoolog 
Namn 

Adress 

Telefon 

Övrigt 

Anläggning av hägnet/hägnen får inte påbörjas innan Du fått nödvändiga tillstånd.  

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

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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