
 
  

Hjorthälsan  

Viltkonsult Jonas Malmsten AB  
Jonas Malmsten * Mörbytorpsvägen 303 * 186 94 Vallentuna 

0735-64 66 64 * jonas@hjorthalsan.se  

 

 

 

Anmälan till Hjorthälsan 
Hjorthälsan – ett nationellt djurhälsovårdsprogram för hägnad hjort i 

Sverige. Ett projekt som finansieras av hjortnäringen och Jordbruksverket. 
 

Hägnnummer*  

Företagets namn*  

Organisationsnummer*  

Kontaktperson*  

Fakturaadress*  

Postadress*  

Besöksadress  

(om annan än ovan) 

 

Län*  

Mobilnummer*   

E-postadress*  

Hemsideadress  

Antal hägn*  

Areal (ha) på hägn Hägn 1*     Hägn 2   Hägn 3  

Antal Hindar/hägn Hägn 1*  Hägn 2   Hägn 3   

Antal Hjortar/hägn Hägn 1*  Hägn 2   Hägn 3   

Antal kronhjortar totalt  Antal dovhjortar totalt  

Övriga djurslag i 

hägnen (antal mufflon, 

vildsvin, älgar, 

visenter, mm) 

 

* Obligatoriska fält 

 

 

______________________ ___________________________ 

Underskrift   Ort och datum 

 



 

Hjorthälsan  

Viltkonsult Jonas Malmsten AB 

Som kund i Hjorthälsan får du ett flertal fördelar 

• Regelbunden kundinformation via e-post och vår hemsida 

www.hjorthälsan.se  

• Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på 

hägnat vilt. 

• Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär 

 

• Subventionerade obduktioner av avlivade eller sjuka hjortar  

• Subventionerad parasitprovsanalys  

• Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar 

• Subventionerade kurser och utbildningar (ex. utfodring, fältobduktion, 

smittskydd, aktuell lagstiftning, immobilisering mm.) 

 

Kostnad per år: 
Upp till 15 hondjur  2 000 kr exkl moms 
16-50 hondjur  2 400 kr exkl moms 
51 hondjur eller fler  2 800 kr exkl moms 
 

Faktureras efter inkommen anmälan för innevarande kalenderår. 

 

GDPR 
Som en förutsättning för att du ska vara kund hos oss behöver vi registrera 

uppgifter om dig för att kunna hantera vårt arbete och skicka nödvändig 

information till dig. 

 

Så här arbetar Hjorthälsan med GDPR 

 

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna 

tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. 

• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in. 

• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det 

samlats in för. 

• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver. 

• Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in 

personuppgifter. 

• Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade 

myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår 

behandling av personuppgifter. 

 

Välkommen till Hjorthälsan! 
 

Jonas Malmsten, 
veterinär, Vallentuna 

jonas@hjorthalsan.se 0735-64 66 64 

Kalle Nordfeldt, 
veterinär, Hörby 

kalle@hjorthälsan.se 0703-30 11 25 
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