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Länsstyrelsen Värmland 
Vattenskydd
651 86 KARLSTAD 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UTPLANTERING AV FISK OCH KRÄFTOR 

Observera, högst två arter och en sjö på varje ansökan. Alla rutor ska vara ifyllda. 
Länsstyrelsen kan komma behöva begära in kompletteringar.  

Utplantering av Art och stam Antal vikt (kg) Ålder 

Utplantering i Vattnets namn Kommun/er 

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering skall utföras?      Ja  Nej 
Koordinater ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 

Koordinater:        N                                      E     

Vattnets areal ha 

Innevarande 
fisk- och kräftbestånd 
Tidpunkt planerad utplantering 

Leverantör och alternativ 
leverantör av 
utplanteringsmaterial eller 
från vilket vatten 

Organisation 

Sökandens namn 

Adress 

Postnr           Postadress 

Telefonnummer 

E-post
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Senast gjord utplantering i 
samma vatten 
(Lämnas tom om ingen tidigare 
utplantering)

Tidpunkt Art 

Motivet till utsättningen. 
Motivera varför ni vill sätta 
ut fisk 

Beskriv sjön/vattendraget T ex 
finns in och utlopp, sjöns 
djup, med mera 

Ort/Datum 

Sökandens namnunderskrift samt namnförtydligande 

Utdrag ur Förordning (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
Kap. 2, 16 § 
Utplantering av fisk m.m. 
För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av 
Länsstyrelsen. Ett tillstånd får förenas med villkor.  
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