
1 (6)

Postadress:721 86 Västerås Telefon: 010-224 90 00 E-post: vastmanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastmanland

AB Hvalfisken
Nygatan 93 c/o Lidvig
60234 Norrköping
oscar.j.wahlstrom@gmail.com

Elektronisk delgivning

Tillstånd till vilthägn samt att hålla vilt i hägn 19-058

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja er ansökan om tillstånd att uppföra 
vilthägn på fastigheten Hedensberg 7:5 i Västerås kommun. Hägnet 
tilldelas nummer 19-058.

Länsstyrelsen beslutar vidare att bevilja er tillstånd att hålla dovhjort, 
vildsvin och mufflonfår i vilthägnet.

Tillståndet gäller tillsvidare, dock längst till och med den 1 maj 2032.

Beslutet kan komma att återkallas om angivna villkor inte följs, av 
smittskyddsskäl eller om ändrade förutsättningar för tillståndet 
uppkommer.

För tillståndet gäller följande villkor
1. Hägnet ska uppföras och verksamheten ska bedrivas i enlighet 

med ansökan.

2. Hägnets ytterstängsel ska hindra hägnade djur från att ta sig ut 
ur hägnet och hindra att frilevande djur tar sig in. Hägnet ska 
vara utformat och underhållas så att det uppfyller kraven enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 
2002:20). Hägnets effektiva höjd ska vara minst två meter.

3. Hägnet ska förses med övergångar i form av stättor, grindar 
eller annan typ av passage för att inte hindra allmänhetens 
friluftsliv. Övergångar ska vid behov säkras för lodjur.

4. Innan hägnet sluts ska hägnområdet drivas av för att undvika 
att frilevande djur stängs inne.

5. När hägnet är uppfört ska det kontrolleras av Länsstyrelsen 
innan djur sätts in i hägnet.

Beslut

Datum
2022-03-15

 

Ärendebeteckning 
523-646-2021
218-327-2021
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6. Informationsskyltar ska finnas vid hägnets övergångar. 
Skyltarna ska upplysa om vilka viltarter som finns i hägnet, en 
karta över det inhägnade området med alla övergångar 
markerade samt namn och telefonnummer till kontaktperson 
för hägnet.

7. Tillsyn av stängsel ska ske regelbundet och alltid efter storm 
och hårda vindar. Eventuella skador ska skyndsamt åtgärdas. 

8. Rymning av hägnade djur eller inhopp av frilevande klövvilt 
liksom genombrott i stängsel ska anmälas till Länsstyrelsen. 

9. En plan för hantering av förrymda djur ska finnas.

10. Djur som hålls i hägnet ska vara födda i fångenskap.

11. Sjuka eller skadade djur ska ges erforderlig vård eller 
omedelbart avlivas.

12. Utfodringsplatser ska hålla god foderhygien. Alla djur som 
ingår i en grupp ska ges möjlighet att äta samtidigt.

13. Journal ska föras över verksamheten.

14. Beslutet upphör att gälla om hägnets ytterstängsel inte 
påbörjats inom två år eller färdigställts inom fem år från den 
dag då beslutet vann laga kraft.

15. Om verksamheten i hägnet avvecklas ska stängsel och andra 
fasta anordningar monteras ned inom ett år. Eventuella 
markskador ska åtgärdas. Anmälan om avveckling ska göras 
till Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om att uppföra vilthägn och att hålla dovhjort, vildsvin och 
mufflonfår i hägn på fastigheten Hedensberg 7:5 i Västerås kommun, 
kom in till Länsstyrelsen den 20 januari 2021. En beskrivning av 
området för hägnet inklusive bedömd påverkan på djur och naturliv 
samt allmänhetens intressen kompletterade ansökan.

Enligt ansökan kommer hägnet att omfatta ett område på ca 430 
hektar. Syftet med hägnet är köttproduktion och jakt. Enligt sökande 
kommer man initialt att sätta in ca 100 dovhjort och 50 vildsvin för att 
sedan successivt öka antalet djur i den omfattning det bedöms att 
området klarar att försörja djuren sommartid.

Ansökan kungjordes den 2 mars 2021 och särskilt utskick gjordes till 
friluftslivs- och naturvårdsorganisationer. De som svarade meddelade 
att området inte nyttjades av dem.
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Länsstyrelsen besökte det tilltänkta hägnområdet den 29 april 2021. 
Vid fältbesöket gick vi igenom delar av det tänkta området för att titta 
på förutsättningar och planering för dricksvattenförsörjning, bete och 
utfodringsplatser samt tillgången till naturligt skydd för djuren. Vi 
tittade även på hur hägnets tänkta sträckning påverkar strandskyddet 
och allmänhetens tillträde till området. En tjänsteanteckning 
upprättades efter besöket, den har kommunicerats med sökande.

En ansökan om upphävande av strandskydd på del av fastigheten 
Hedensberg 7:5 kom in till Länsstyrelsens den 20 november 2020. 
Efter fältbesöket har ansökan kompletterats med en uppdaterad karta, 
en beskrivning av hur passager av vattendrag är tänkta att genomföras 
samt markering av planerade övergångar på kartan för att tillgodose 
allmänhetens tillträde till området.

Länsstyrelsen beslutade den 28 februari 2022 om upphävande av 
strandskydd på del av fastigheten Hedensberg 7:5, Västerås kommun, 
dnr 511-6707-2020. 

Ansökningsavgift om 7100 kr har erlagts. Ansökan om förprövning av 
hägnet är godkänd, se beslut med dnr 282-5485-2021.

Motivering till beslutet
Enligt miljöbalken får vilthägn inte uppföras utan tillstånd från 
länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Vid 
prövning ska behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön 
beaktas.

Enligt jaktförordningen får vilt hållas i vilthägn eller liknande 
anläggning endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges 
om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. 
Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd enligt första 
stycket.

Hägnet kan accepteras från allemansrättslig synpunkt och för det 
rörliga friluftslivet under förutsättning att allmänheten får tillträde till 
området genom de övergångar som planerats. Det finns en plan för att 
ordna övergångar med ca 500 m mellanrum, dessa finns markerade på 
karta, se bilaga 2.

Den planerade sträckningen av hägnet medför att strandskyddet 
påverkas. En ansökan om upphävande av delar av strandskyddet har 
hanterats av Länsstyrelsen. Med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken har 
Länsstyrelsen bedömt att de berörda vattendragens är av så liten 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften att strandskyddet kan 
upphävas. 
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Länsstyrelsen bedömer därmed att förutsättningarna för att bevilja 
tillstånd att uppföra hägn samt att hålla vilt i hägnet är uppfyllda med 
ovan angivna villkor.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd från länsstyrelsen på områden 
där allmänheten får färdas fritt enligt 12 kap 11 § miljöbalken 
(1998:808).

Enligt 41 a § jaktförordningen (1987:905) får vilt hållas i vilthägn 
eller liknande anläggning endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Vilt i 
vilthägn ska hållas betryggande instängt i enlighet med de föreskrifter 
som meddelats av Naturvårdsverket (NFS 2002:20).

Tillståndet får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt 
eller om anläggningen ger upphov till allvarliga hälsorisker.

Med stöd av 42 § i jaktförordningen har Naturvårdsverket i 3-11 §§ i 
föreskrifter och allmänna råd om vilthägn m.m. meddelat närmare 
föreskrifter om vilka djurarter som får hållas i hägn, hur hägnet ska 
vara beskaffat, om registrering av vilthägn, om registrering och 
märkning av vilt som hålls i hägn och om länsstyrelsens prövning av 
ansökan om hägn.

Alla djur som hålls i fångenskap omfattas av djurskyddslagen 
(2018:1192) enligt 1 kap 2 §. Djur ska enligt 2 kap 1 § 
djurskyddslagen behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdom. Djurskyddslagen och föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen är därför tillämpliga när det gäller djur som hålls i vilthägn. 

Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för 
hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och 
hästdjur i sambete med hjort i hägn, SJVFS 2012:25 (K158) gäller 
bland annat märkning, journalföring, kontrollåtgärder vid slakt samt 
flyttning och insättning av djur. Föreskriften bifogas, se bilaga 3.

Information
Beslutet medger enbart tillstånd enligt 12 kap 11 § miljöbalken samt 
41 a § jaktförordningen och fritar dig inte från skyldigheter som kan 
gälla enligt annan lagstiftning.

Hållande av frilevande vilt och jakt av vilt som lever i hägn under 
frilevande förhållanden hör till primärproduktion. Länsstyrelsen har en 
e-tjänst för registrering av livsmedelsanläggning inom 
primärproduktionen.

Ansökan om förnyat tillstånd att hålla vilda djur i hägn efter den 1 maj 
2032 ska lämnas in i god tid, minst sex månader innan detta tillstånd 
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löper ut. Upphör eller förändras verksamheten väsentligt i någon del 
ska detta anmälas till länsstyrelsen via befintlig e-tjänst.

Som stöd för journalföring bifogas ett förslag till hägnjournal, se 
bilaga 4.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 90 00 eller via e-post vastmanland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 646-2021 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Maria Ek med länsveterinär 
Magdalena Bostedt som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Västerås kommun kontaktcenter@vasteras.se 
Jägareförbundet i Västmanland
John Källström, john.tornerydgard@gmail.co 

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Karta över hägnområdet med markerade övergångar
3. Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor 

för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur 
och hästdjur i sambete med hjort i hägn, SJVFS 2012:25 (K158)

4. Förslag till hägnjournal

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:kontaktcenter@vasteras.se
mailto:john.tornerydgard@gmail.co
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västmanlands län antingen via 
e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastmanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 90 00. 
Ange diarienummer 646-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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