
Från:                                  "AB Hvalfisken" <hvalfiskenbrevlada@gmail.com>
Skickat:                             Fri, 11 Mar 2022 13:06:44 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Södermanlands län" <sodermanland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Ansökan vilthägn
Bilagor:                             förprövning av hägn v1.0.pdf, ansökan om tillstånd vilthägn v1.0.pdf, Bilaga 2 
nätspec hägnansökan.pdf, Bilaga 1 Hägnansökan.pdf, kvittens betalning ansökan hägn trosa.pdf

Hej Länsstyrelsen Södermanland,
Vi ansöker härmed om förprövning av vilthägn samt om att uppföra vilthägn och hålla vilt i hägn 
enligt bifogade ansöknings materialet.
Mvh,
AB Hvalfisken
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ANSÖKAN  1(5) 
Datum Dnr 

Insänds till: Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86  NYKÖPING 

FÖRPRÖVNING AV HÄGN ENLIGT DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN (SFS 1988:539) 

Sökande 
Namn/företag 

Adress 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

Fastighetsbeteckning/ar 

Socken Kommun 

Djurproduktion i hägn 
Nuvarande 
djurhållning 

Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Finns i hägn, beteckning 
(anges vid flera hägn) 

Djurshållning 
efter byggandet 

Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Finns i hägn, beteckning 
(anges vid flera hägn) 

Djur som berörs 
av byggandet 

Art Antal hondjur Antal handjur Antal ungdjur Finns i hägn, beteckning 
(anges vid flera hägn) 

Tidsplan Beräknad byggstart Beräknat slutdatum 

Senaste förprövning/ 
produktionsstart 

Ange årtal och vilket/vilka hägn som avses 

Tillstånd enligt 
miljöbalken* Finns Har sökts Ska sökas 
Tillstånd enligt 
jaktförordningen* Finns Har sökts Ska sökas 
Ansökan om 
investeringsstöd Godkänd  Ska sökas Söks ej 
*Samordning av de olika ansökningarna/tillstånden sker.

AB Hvalfisken

AB Hvalfisken, Serienr 997056, R799, 10653 Stockholm

hvalfiskenbrevlada@gmail.com 0738494978

Trosa Trosaskogen 1:1

Trosa Vagnhärad Trosa

Dovhjort 150 100 200

Mufflon 30 30 30

Vildsvin 40 40 200

Kronhjort 25 25 25

2023 2024
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Hägn Beteckning 

 Observera att en blankett per hägn ska fyllas i. Beteckningen som anges för respektive hägn ska även anges på 
första sidan så att antalet djur per hägn enkelt kan utläsas. 

Åtgärden avser Nybyggnad Tillbyggnad  Ombyggnad 
Karta över 
hägnet Måttsatt och skalenlig karta (skala 1:1 000 eller 1:5 000), 3 ex 

Bilaga 

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

Markanvändning Total areal, ha 

Granskog 

Antal ha Skogens ålder, år 

Tallskog 

Lövskog 

Åker 

Antal ha Markbeskaffenhet (t ex jordart) 

Naturbetesmark 

Övrig mark: 

Fållindelning 
Fållnummer 
(Fållnummer 
anges på kartan) 

Fållans syfte 
(T ex sjukfålla, betesfålla) 

Storlek, ha 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Vid fler än 8 fållor anges ovanstående uppgifter i bilaga 
Bilaga 

356

66,5 0-100

172,4 0-100

89 0-100

13,5 varierande

14,6
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Skydd för 
väder och 
vind 

Naturligt skydd Finns Finns ej 

Byggda skydd Finns Finns ej 

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

Skyddet finns noggrant beskrivet i bilaga 
Bilaga 

Naturliga väderskydd 
Ange antal ha i hägnet där vegetationen anses ge 
tillräckligt väderskydd. 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  ”Byggander/Byggda 
skydd” nedan. 

ha 

Byggnader/ 
byggda skydd 

Ange vilka skydd/byggnader som planeras för hägnet i tabellen endan, t.ex. 
hyddor, utfordringshallar, 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 

Hantering av 
skadade djur 

Sjukfålla byggs/finns Ja Nej 
Hantering av sjuka eller skadade djur 

Hantering vid 
avlivning av 
djur 

Hantering av djur inför och i samband med avlivning 

Framgår av ritning eller annan beskrivning 
Bilaga 

Avlivning

Ingen hantering innan avlivning

Efter avlivning, leverens till vilthanteringsanläggning.
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Stängsel Höjd, m 

Horisontellt       X      Vertikalt 
Maskstorlek i nät 
cm 
(anges horisontellt x 
vertikalt) 

*höjd från strängslets
nedersta tråd

Nedre delen 
0-75 cm*  X 
Mellandelen 
75-150 cm*  X 
Övre delen 
> 150 cm*

 X 

Tjocklek kanttråd, mm 

Tjocklek innertråd, mm 

Eltråd, placering   Höjd(er), cm 

Typ av eltråd: tjocklek, material, motstånd 

Utformning av stängslet framgår av ritning/broschyr 
Bilaga 

Utformning av stängslet framgår av annan beskrivning 
Bilaga 

Stängselstolpar Material 

Behandling, t.ex. impregnering 

Höjd, m 

Dimension 

Stängsel-
genomgångar 

Beskriv grindarna, färister, slussar o.dyl. 

Utformning av grindar/slussar/färister framgår av 
ritning/broschyr 

Bilaga 

Utformning av grindar/slussar/färister framgår av annan 
beskrivning 

Bilaga 

Rensningsgaller Stängsel kommer att passera t.ex. dike eller bäck Ja Nej 
Beskriv stängselutformningen, inkl. rensningsgaller, vid passage över dike/bäck 

Utfomrning framgår av ritning/broschyr eller annan 
beskrivning 

Bilaga 

2

2,5

2,5

210 (uppe), 15-40 (nere)

2,5mm HT Tråd

2
Trä

Impregnering

3-4m

10-14 cm

Grindar i galvat stål 5-6 m långa.

Galvade gjutna stolpar

För flödet lämplig trumma 6m. Rensningsgaller vid alla ut- och 
inlopp. Rostfritt galler 10 cm maskstorlek.
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Utfordring Period på året då stödutfordring förekommer 
Foderstationer  Utfordring på marken 

Utfordring i foderhäck/-tråg  Fri tillgång till foder  

Samtliga djur kan äta samtidigt 

Utfordringsplatser  (Ange utrusting, utformning, antal, storlek, hur alla djur får tillång till foder 
samtidigt o.s.v.) 

Utrymme vid foderplats, m/djur 

Framgår av ritning eller annan beskrivning 
Bilaga 

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

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

Framgår av ritning, broschyr eller annan beskrivning 
Bilaga 

Sökandens namnunderskrift 
Datum Namnunderskrift 

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

Hela året

Tillräckligt antal för att alla djur ska kunna äta samtidigt

Anpassas för 0.5 m per individ (lämpligt enligt Svensk Hjort)

Utfodring sker i fodertråg och foderhäck för hjort och mufflon

Utfodring sker med foderspridare för vildsvin (Pfief feeder)

0,5

Naturlig

Naturlig

2022-03-11 John Wahlstrom
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2022-02-24 11:37 Gmail - Tornado

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3023ddecef&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1725103930712433878&simpl=msg-f%3A1725103930712433878 1/3

John Källström <john.tornerydgard@gmail.com>

Tornado 
1 meddelande

Markus Hansson <markus.hansson@willab.se> 18 februari 2022 13:28
Till: John Källström <John.tornerydgard@gmail.com>
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Det är detta nätet fast med ytterligare en ruta som är 175mm istället för 100mm.

 

 

Med vänlig hälsning,

 
Markus Hansson

Sales 

Willab AB  
Box 1180, SE-269 25 Båstad, Sweden 

Tel växel: +46 (0)431 44 59 00

Tel direkt: +46 (0)431 44 59 06

markus.hansson@willab.se
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www.willab.se
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