
 Ansökan om 

 fisketillsynsförordnande 
 

 

Information 

Fisketillsynsförordnande regleras i fiskelagen 

(SFS 1993:787) och i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 

2018:1) om fisketillsynsförordnanden. 

 

För att förordnas som fisketillsynsperson 

måste du fyllt 18 år, samt genomgått 

föreskriven grundutbildning i fisketillsyn. Den 

som har en grundutbildning ska dessutom 

minst vart sjätte år ha genomgått en 

repetitionsutbildning. 

 

Du ska ha en uppdragsgivare, t ex ett 

fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. 

Du ska även med hänsyn till laglydnad vara 

lämplig för uppgiften, länsstyrelsen hämtar 

därför utdrag ur Polismyndighetens 

belastnings- och misstankeregister. 

 

Länsstyrelsen ska också vid prövning av din 

ansökan överväga behovet av fisketillsyn. 

 

Ett förordnande får gälla i högst sex år. 

Instruktioner 
Ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där 

sökanden bor, även om fisketillsynsområdet 

ligger i ett annat län. 

 

Kopia av utbildningsbevis skall bifogas 

ansökan. 

 

Uppdragsgivaren godkänner genom sin 

underskrift att du har uppdrag att utföra 

fisketillsyn på det område som du sökt. Vid 

flera uppdragsgivare ska alla skriva under 

ansökan. 

Utbyte av tjänstebrickor till 
tjänstekort 
Enligt en ändring 2018 i förordningen HVMFS 

2018:1 ska tjänstebrickorna i metall bytas ut 

mot tjänstekort. Om du ska förlänga ett 

tidigare förordnande ska du därför 

tillsammans med ansökan skicka in dina 

tjänstebrickor. Du kommer att tillsammans 

med ditt nya förordnande få ett tjänstekort. 

Vår service 
För att vi ska kunna handlägga din ansökan 

så snabbt som möjligt är det viktigt att din 

ansökan är komplett ifylld och att 

utbildningsbevis bifogas ansökan 

Beslut om förordnande fattas normalt inom 

fyra veckor. Länsstyrelsens beslut kan 

överklagas hos Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

Information om hur vi hanterar dina 

personuppgifter hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Östergötland 

Östgötagatan 3 

581 86 Linköping 

 

Eller efter uppdragsgivarens och sökandens 

underskrifter, scannad till: 

 

ostergotland@lansstyrelsen.se 

 

För mer information: 
Kontakta Länsstyrelsen Östergötland 

Telefon: 010-223 50 00 

Eller e-post: 

ostergotland@lansstyrelsen.se 

 
 

 

Postadress 

581 86 Linköping 

Besöksadress 

Östgötagatan 3 

Telefon E-post www 

010-223 50 00 ostergotland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/ostergotland 
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LÄNSSTYRELSEN 

ÖSTERGÖTLAND  

                       ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE SOM        Myndighetens diariestämpel 

FISKETILLSYNSPERSON

OBS! Ansökan ska göras av den som vill bli
förordnad. Ansökan skickas till  Länsstyrelsen i

det län där sökanden är folkbokförd.

PERSONUPPGIFTER 
Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer 

Postadress Postnummer Ortnamn Telefonnummer:

Folkbokförd – församling; kommun avser de senaste två åren E-post adress

Fisketillsynsområde (vid behov, fyll även i på baksidan av blanketten) Kommun 

Genomgått utbildning för fisketillsynsmän 

 Nej

 Ja    (intyg på slutprov bifogas) 

Samråd med uppdragsgivare har skett 

 Nej

 Ja     Datum: 

UPPDRAGSGIVARE I   UPPDRAGSGIVARE II 
Namn Namn 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortnamn Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortnamn 

Telefon privat  Telefon arbetet Telefon privat  Telefon arbetet 

E-postadress E-postadress

Uppdragsgivarens namnunderskrift Uppdragsgivarens namnunderskrift 

UNDERSKRIFT 
Ort och datum Sökandens namnunderskrift

GODKÄNNANDE AV SLAGNING I BROTTSREGISTER 

För att få förordnande som fisketillsynsperson behöver Länsstyrelsen ditt godkännande att kontroll av dig får 
göras i misstankeregistret och belastningsregistret. Enligt FIFS 1985:3 4 § ska Länsstyrelsen hämta de 
uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) för prövning av en persons medborgerliga 
pålitlighet.

Enligt 19 § SSKL ska den som säkerhetsprövas ha gett sitt samtycke innan registerkontroll får göras. Dessa 
uppgifter kommer att registreras i en databas. För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina 
personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Härmed samtycker jag med min namnunderskrift att en registerkontroll får göras av mig. 

.............................................................................     

..................................................................

Namnunderskrift

Ort, datum 
.............................................................................
Namnförtydligande 

ADRESS:

Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: 

010 - 223 50 00   013 - 19 62 99  natur.ostergotland@lansstyrelsen.se  lansstyrelsen.se/ostergotland
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