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Helén Wåhlstrand Persson, projektledare, Miljösamverkan Sverige



Bakgrund till projektet
Helén Wåhlstrand Persson



Projektförslagets innehåll
För handläggare 

• Handläggningsmanual

• Mallar för beslut om uppförande av vilthägn samt beslut om upphävande 
av vilthägn

• Checklistor vid kontroll

• Förstudie om hur vilthägn kan registreras och läggas in i Jaktadm

För användare

• Ansökningsblanketter för ansökan om vilthägn

• Information om hur en ansökan ska göras samt vilka tillstånd som behövs 
för olika hägn





Vad har projektet skapat?

En nationell e-tjänst för att ansöka om att uppföra vilthägn
och att hålla vilt i hägn

Handläggarstöd i
pappersform

Digitalt handläggarstöd 
på den nationella 
samarbetsytan för 

vilthägn

Checklista och förslag på
mallar som kan

användas vid besiktning
och tillsyn av hägn

Tre nationella mallar i
Smart documents för

Platina:
Beslut enligt miljöbalkenBeslut enligt

jaktförordningen

Begäran om prövning av 
arter till 

Naturvårdsverket

Nationellt
vilthägnsregister skapas

av FO Natur



E-tjänst
Eva Jansson, Länsstyrelsen i Värmlands län



Från papper till digital plattform

Till en nationell tjänst

• Omfattar både miljöbalkens och 
jaktlagstiftningens prövning

• E-tjänst som rör förprövning utvecklas i ett 
parallellt projekt mellan Jordbruksverket 
och länsstyrelserna

Från 21 olika ansökningsblanketter

• Miljöbalk 

• Jaktlagstiftning



E-tjänst för ansökan

Första sidan är en informationsruta 
med länkar till Naturvårdsverkets 
och SLU samt Skogsstyrelsens och 
Riksantikvarieämbetets sidor för 
skyddade miljöer. 

Här finns även information om 
avgifter

Tjänsten är uppbyggd så att en del  
uppgifter måste fyllas i annars 
kommer inte den sökanden vidare



Tjänsten styrs av de 
uppgifter som fylls i av 
den sökande

Typ av ansökan samt syfte styr 
processen vidare i fråga om vilka 
uppgifter som behöver fyllas i av 
den sökande.

Grunduppgifter fylls dock i av alla



Områdets betydelse för friluftslivet och naturvärden 
anges, samt vilthägnets utformning

Miljöbalksprövningen omfattar ett 
stort antal uppgifter som behöver 
fyllas i  av sökanden



Djur i hägnet samt utformning av djurmiljö

Här anges vilken typ av djur samt 
hur livsmiljön för dem ser ut och om 
berikning sker. 

Det finns även frågor om det finns skydd för djuren, 
om de utfodras samt hur vattentillförsel ordnas 
sommar och vinter



Sista stegen i E-tjänsten genererar 
ett ärende i Platina

Bilagor kan skickas med elektroniskt

Granskning och signering  

Ett elektroniskt ärende inkommer 
till Platina



Frågor om e-tjänsten



Handläggarstöd
Carina Nordlander, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Lars Plahn, Länsstyrelsen i Uppsala län

Fredrik Engström, Länsstyrelsen i Örebro län

Helén Wåhlstrand Persson, Miljösamverkan Sverige



Handläggarstöd 
Ansökan om att uppföra vilthägn
Carina Nordlander, Länsstyrelsen i Dalarnas län



Handläggarstöd

• Rutiner för handläggning

• Handläggningsprocessen 

• Besiktning och tillsyn

• Checklistor

• Tolkning av lagtext, exempel på domar

• Kapitel för prövningar av olika arter som 
hålls i vilthägn

• Exempel rättsfall



Handläggarstöd

Presenteras som ett pappersdokument, men även som ett 
digitalt stöd på FO Naturs samarbetsyta för vilthägn, 
länsstyrelsen äger och förvaltar sidan
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/fo-
natur/Vilthägn/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Handlggarstd/Tile
s.aspx

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/fo-natur/Vilthägn/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Handlggarstd/Tiles.aspx


Prövning enligt 
miljöbalken, 12:11 

• Tänk på

• Ev. kan mkb krävas

• Lokaliseringen, (2 kap 3 § MB)

• Strandskydd, Natura 2000

• Övergångar för allmänheten (om 
lämpligt)

• Möjligt att tidsbegränsa beslutet

• Beslutet kan återkallas



Beslut MB, förslag på villkor

• Vilthägnet ska uppföras i enlighet med ansökningshandlingar inklusive kompletteringar 
om inte annat framgår av detta beslut.

• Stängslet och andra fasta anordningar ska monteras ner och omhändertas senast ett år 
efter det att verksamheten upphör. Eventuella markskador ska åtgärdas. Anmälan om 
avveckling ska göras till Länsstyrelsen. 

• Tillståndet är personligt. Om vilthägnet ska överlåtas eller om det sker en förändring av 
skötselansvarig person, ska detta anmälas och godkännas av Länsstyrelsen. Ny prövning 
av tillstånd eller krav på åtgärder kan då komma att ställas.

• Stängselgenomgångar för allmänhetens tillträde till alla delar av vilthägnet ska finnas i 
enlighet med markering på karta (bilaga x).

• Informationsskyltar bör finnas vid lämpliga ställen. Namn och telefonnummer till 
hägnägaren bör finnas på skyltarna.

• Vilthägnet får inte placeras närmare strandlinjen vid medelvattenstånd än xx 
meter. Detta villkor ska bara vara med om strandskydd är prövat. Strandskydd ska vara 
ett val i Smart documents.



Frågor om ansökan om 
att uppföra vilthägn



Handläggarstöd 
Ansökan om att hålla vilt i hägn
Lars Plahn, Länsstyrelsen i Uppsala län



Prövning enligt jaktförordningen 

Enligt 41 a § ska vi pröva:

• Risk för spridning av smittsamma sjukdomar

• Hur inhägnaden ska se ut

I 3 § NFS 2002:20 anges vilka arter som får hållas i vilthägn



Risk för spridning av smittsamma 
sjukdomar

• Afrikansk svinpest (ASF) 

• Aviär influensa (AI)/Fågelinfluensa 

• Avmagringssjuka (CWD) 

• Tuberkulos 



Hur vilthägnet ska se ut

NFS 2002:20 
• Betryggande instängt

• Hindra vilt och hundar

• In- eller uthopp 

Rovdjuravvisande stängsel enligt VSC

Protokoll för plats- eller tillsynsbesök 

i vilthägn 



Vilka djur?
3 § NFS 2002:20 

Tillstånd som behövs, Djurskyddskrav, Krav i jaktlagstiftning, 
Smittskyddskrav, Tillstånd som inte behövs



Rehabiliteringshägn 
(liknande anläggning)
• Risk för spridning av smittsamma sjukdomar

• Hur inhägnaden ska se ut

• I 3 § NFS 2002:20 anges vilka arter som får hållas i vilthägn

• Kompetens - relevant utbildning 

• Veterinär 

• Dispens artskyddsförordning behövs ej



Begäran om prövningsrätt från 
Naturvårdsverket

• I 3 § NFS 2002:20 anges vilka arter som får hållas i vilthägn

• Övriga arter behöver prövningsrätt från Naturvårdsverket

• Däggdjur som fötts upp i fångenskap får hållas i hägn

• Krav gäller inte om ansökan gäller anläggning för offentlig förevisning 
av djur eller om syftet med vilthägnet är att innestänga vilda djur 
mindre än 48 timmar. 



Beslut och villkor
Beslutsmallar i Platina

Förslag på villkor
• typ av hägn
• viltslag

Tidsbegränsning
• Stora vilthägn 10 år
• Fågelhägn 5 år
• Rehabiliteringshägn 3 år

Överklagas hos Naturvårdsverket



Frågor om ansökan om 
att hålla vilt i hägn



Handläggarstöd 
Ansökan om förprövning av vilthägn, 
offentlig förevisning och 
artskyddstillstånd
Fredrik Engström, Länsstyrelsen i Örebro län



Hägnat vilt omfattas 
av djurskyddslagen

• Ny djurskyddslag 1 april 2019 (2018:1192)

• Gäller alla djur som hålls av människan

• Djur ska behandlas väl och skyddas mot 
onödigt lidande och sjukdom

• Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö 
och på ett sådant sätt att deras välfärd 
främjas och att de kan utföra sådana 
beteenden som de är starkt motiverade för 
och som är viktiga för deras välbefinnande 
(naturligt beteende)



Förprövning av hägn 
enligt 
djurskyddsförordningen

• Ny Djurskyddsförordning (2019:66) – samma krav

• 6 kap, 1 § Stall, andra förvaringsutrymmen 
och hägn, eller en del av en sådan 
anläggning, ska godkännas från djurskydds-
och djurhälsosynpunkt innan de

• 1. uppförs, 
2. byggs till eller byggs om,
3. ändras på ett sätt som är av väsentlig 

betydelse från djurskydds- eller 
djurhälsosynpunkt, eller 

4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning 
eller djuruppfödning som de tidigare inte har 
använts för.



Förprövning av hägn 
enligt 
djurskyddsförordningen

• Ny Djurskyddsförordning (2019:66) – samma krav

• 6 kap, 1 § Stall, andra förvaringsutrymmen 
och hägn, eller en del av en sådan 
anläggning, ska godkännas från djurskydds-
och djurhälsosynpunkt 

• Detta gäller hägn avsedda för djur som föds 
upp eller hålls för produktion av livsmedel, 
ull, skinn eller pälsar

Vad innebär detta konkret?



Förprövning av hägn 
enligt 
djurskyddsförordningen

Vad innebär detta konkret?

• Hägn eller voljärer som är avsedda att 
producera livsmedel, ull, skinn och päls 
måste förprövas

• Man får inte påbörja byggnationen innan 
förprövningsansökan är godkänd 

• När byggnationen är färdig ska besiktning på 
plats ske och den ska vara godkänd innan djur 
får hållas i hägnet. Eventuella brister måste 
åtgärdas

• I förprövningen kontrolleras så att 
djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och 
dess föreskrifter följs



Förprövning av hägn 
enligt 
djurskyddsförordningen

Vad innebär detta konkret?

• Handläggare som handlägger ansökan om att 
uppföra hägn enligt MB 12:11 ska kontrollera 
om hägnet är förprövningspliktigt och om 
förprövningsansökan skickats in till 
Länsstyrelsens förprövare

• Ansökan om förprövning görs på blankett 
som tillhandahålls av Jordbruksverket. Vissa 
Länsstyrelser har tagit fram egen blankett 
avsedd för hägn och voljärer

• Projekt pågår inom förprövningen där bland 
annat blanketter ses över



Godkännande av hägn 
för offentlig förevisning

• Ny Djurskyddsförordning (2019:66) – samma krav

• 3 kap, 6 § En djurpark eller liknande 
anläggning får inte tas i bruk för offentlig 
förevisning av djur innan den har godkänts av 
länsstyrelsen. 

• Godkännande enligt DF krävs innan man kan 
ge tillstånd för offentlig förevisning enligt 40 §
Artskyddsförordningen (2007:845), 49 § AF

• Godkännande krävs om djur förevisas 
offentligt 7 dagar eller fler per år

• Godkännande för offentlig förevisning ersätter 
normalt förprövning. Förprövning kan dock 
krävas om djuren ska användas för 
livsmedelsproduktion mm



Godkännande av hägn 
för offentlig förevisning

Vad innebär detta konkret?

• Länsstyrelsen prövar att anläggningen uppfyller 
de krav som ställs i djurskyddslag, 
djurskyddsförordning och föreskrift

• Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i 
djurparker m.m. (SJVFS. 2019:29), L108, 
reglerar djurhållning i anläggningar med 
offentlig förevisning. Styr även utrymmeskrav 
för de djurslag där det inte finns andra 
utrymmeskrav angivna för arten

• Tillstånd enligt 41a § Jaktförordning (1987:905) 
krävs om man visar vilda djur i djurpark



Handläggarstöd 
Ansökan om 
tillstånd enligt 
artskyddsförordningen

• Förevisning av vilda arter i djurpark, enligt
40 § AF

• Anläggningen måste först godkännas för
offentlig förevisning enligt
djuskyddsförordningen

• Villkoren i 49 § AF måste vara uppfyllda



Frågor om ansökan om förprövning av 
vilthägn och offentlig förevisning eller 
tillstånd enligt artskyddsförordningen



Handläggarstöd 
Lagstiftning och avgifter 
Tillsyn
Rättsfall
Helén Wåhlstrand Persson, Miljösamverkan Sverige



Miljöbalken

Jaktlagstiftningen

Artskyddsförordningen

Djurskyddslagstiftningen

Livsmedelsverkets bestämmelser

Lagstiftning



Avgifter

• Miljöbalksprövning

• Artskyddsprövning

• Offentlig förevisning



Tillsyn
Rättsfall



Frågor om Lagstiftning och avgifter, 
Tillsyn eller Rättsfall



Exempel
Carina Nordlander, Länsstyrelsen i Dalarnas län



Exempel 
dovhjortsansökan

Tänk på: 

• Remisser internt/möte med 
andra som kan beröras
(djurskydd, veterinär, 
jakt/vilthandläggare, 
naturvårdshandläggare m.fl.)

• Platsbesök (tillsammans med 
övriga inblandade)























Frågor Exempel



Mallar i Platina
Lars Plahn, Länsstyrelsen i Uppsala län



Mallar för beslut

Gemensamma mallar för beslut skapas i 
Smart documents för Platina:

1. Beslut om tillstånd/avslag att uppföra 
vilthägn

2. Beslut om hållande av vilt i hägn/avslag

3. Begäran om prövningsrätt av arter till 
Naturvårdsverket



Frågor och 
Synpunkter



Tack för oss!
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