
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplanteringen skall utföras Ja Nej

Organisation

Sökande

Bostadsadress

Postnummer och ortsnamn

Telefon (dagtid)

Utplantering i        Vattnets namn Kommun/er

Fastighet

Läge (t ex 4 km NO X-stad)

Koordinater Vattensystem enligt SMHI

X Y

Slutet vattensystem Ja Nej

Sjö, storlek ha Medeldjup ca meter

Rinnande vatten, inplanteringssträckans längd meter

Utplantering av Art Antal/Vikt (kg) Ålder

v g texta

Innevarande
fisk och kräftbestånd

Planerad utplantering       Tidpunkt

Bifoga kopia av ekonomisk karta (1:10 000)  utvisande vattnets läge

Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk

Damm äldre

Damm nygrävd

(2 år el yngre)

Sjö

Bäck

Å

Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86  Kalmar



Senast företagen ut-
plantering i samma
vatten

Tidpunkt Art

Övriga upplysningar

Sökandens namnunderskrift

      Säljarens namn

     Postnummer och ortsnamn

      Telefon

     Vatten varifrån utplanteringsmaterialet skall tas

Leverantör och alternativ
leverantör av ut-
planteringsmaterial
eller från vilket vatten

Utplanteringsmaterialet
skall vara fritt från sjuk-
dommar och den leve-
rerande odlingen skall
vara godkänd av
Fiskhälsan AB

Utdrag ur Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) 16 §

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling
krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart.
Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Enligt Fiskelagen 1993:787 § 42 första stycket döms böter till den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut
fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd. 
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