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621 Ansökan om tillstånd till odling 
av fisk eller kräftdjur 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kontaktuppgifter sökande 
Namn Telefon Mobiltelefon 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon 

Odlingens läge 
Var ska odlingen placeras? Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Kommun 

Vatten 
Vattnets namn (anges även för vatten som tar emot utsläpp från odling på land) Vattensystem enligt SMHI 

Fiskerättsägare Finns flodkräfta i vattensystemet? 

Finns andra fisk- eller kräftodlingar i vattnet? Om svaret är ja, ange vem som är ägare  

Läge för annan närliggande odling 

Odlingens inriktning och vattenförsörjning 
Alternativ 1 
Odling i kassar 

Lägsta vattenföring under odlingssäsong för rinnande vatten (m3/s) Total sjöyta för sjö (ha) 

Vattendjup vid kassarna Vattendjup från kassarnas botten till sjöbotten Eget eller arrenderat vatten 

Vem arrenderas vattnet av? 

Alternativ  2 
Övervintring i kassar 

Flyttas kassar med övervintrande fisk? Ange vart kassarna flyttas. Markeras även på karta 

Vattendjup vid kassarna Vattendjup från kassarnas botten till sjöbotten Utfodring (kg) 

Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Telefon: 
010-224  40  00  (vxl) 

Webbadress:  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-Post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Alternativ 3 Maximalt uttag av grundvatten (l/min) 

Maximalt uttag av kommunalt vatten (l/min) Maximalt uttag ur sjö eller rinnande vatten (l/min) 

Lägsta vattenföring under odlingssäsong för rinnande vatten (m3/s) Recirkulationsgrad för recirkulerande vatten (%) 

Odlingens omfattning och foderåtgång 
Planerad tidpunkt för odlingsstart Produktion av Mängd fisk eller kräftdjur som maximalt avses hållas i odlingen (ton) 

Art Stam Mängd 
(kg) 

Art Stam Mängd 
(kg) 

Art Stam Mängd 
(kg) 

Art Stam Mängd 
(kg) 

Art Stam Mängd 
(kg) 

Antal bassänger Yta bassänger (m2) Volym bassänger (m3) 

Antal jorddammar Yta jorddammar (m2) Volym jorddammar (m3) 

Antal kassar Yta kassar (m2) Volym kassar (m3) 

Antal tråg Yta tråg (m2) Volym tråg (m3) 

Antal annan odlingsenhet Yta annan odlingsenhet (m2) Volym annan odlingsenhet (m3) 

Typ av foder Beräknad foderåtgång vid maximal produktion (ton/år) 

Beredning av fisk 
Ska fisk beredas? Typ av beredning Manuell eller maskinell rensning och filetering 

Mängd fisk som avses beredas (ton/år) Mängd fisk som maximalt avses att beredas (kg/dygn) 

Fiskhälsokontroll 
Ska odlingen anslutas till fiskhälsokontrollen? Vilken kategori enligt Fiskhälsans indelning ska odlingen anslutas till? 

Övriga upplysningar 

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

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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