
Kontaktuppgifter till sökande 
Namn/Organisation Kontaktperson  

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post 

Fisk 
Art Stam Antal Vikt Ålder 

Utplantering 
Tidpunkt för planerad utplantering Tidpunkt för föregående utplantering 

Fiskart och stam vid föregående utplantering

Utplanteringsvatten (sjö, vattendrag, damm ) OBS! ett utplanteringsvatten per blankett 
Utplanteringsvatten namn Sjönummer 

Vattensystem enligt SMHI Fastighetsbeteckning och/eller koordinater (SWEREF99 TM)  

Kommun/Kommuner  

 Är fiskerättsägarna underrättade om att en utplantering av fisk planeras? 

Telefon:
010-224 40 00

Postadress:
403 40 Göteborg 

Webbaddress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökan om tillstånd till 
utplantering av fisk eller 
kräftor

623

Ja

Nej

Skicka ansökan och karta till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se

N E



Beskriv nuvarande bestånd av fisk och kräftor 

Beskriv syftet med utplantering 

Leverantör av utplanteringsmaterial  
Namn & anläggningsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon  Fax E-post 

Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas 
Vattnets namn 

Vattensystem enligt SMHI Kommun/Kommuner 

Transportör  
Namn Telefon 

Övriga upplysningar 

Telefon:
010-224 40 00

Postadress:
403 40 Göteborg 

Webbaddress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

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

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:fiske.vastragotaland@lansstyrelsen.se


Karlsborg 

Gullspång 

Töreboda 

Tidaholm 

Tibro Skövde 

Hjo 

Götene 

Mariestad 

Falköping 

Skara 

Tranemo 

Ulricehamn 

Herrljunga 

Vara 

Lidköping 

Grästorp 

Borås 

Svenljunga 

Bolle- 
bygd 

Mark 

Essunga 

Alingsås 

Vårgårda 

Åmål 

Bengtsfors 

Mellerud Färgelanda 

Uddevalla 

Vänersborg 

Trollhättan 

Mölndal 

Lerum 

Partille 

Härryda 

Stenung- 
sund 

Ale 

Tjörn 

Kungälv 

Orust 

Munkedal 

Öckerö 

Göteborg 

Strömstad 

Tanum 

Dals-Ed 

Lysekil 

Sotenäs 

Lilla 
Edet 

Telefon:
010-224 40 00

Postadress:
403 40 Göteborg 

Webbaddress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Information 
För att plantera ut fisk i ett vattenområde krävs tillstånd av 
länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen. Ytterligare bestämmelser som 
reglerar utplantering av fisk finns i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i 
naturen (HVMFS 2021:7). 

Efter att en utplantering har genomförts skall detta rapporteras till 
Länsstyrelsen på en till tillståndet bifogad blankett. Länsstyrelsen 
tar hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets 
skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk vid 
prövning av din ansökan.

Genom tillståndsprövningen ska länsstyrelsen ansvara för att 
olämpliga arter av fisk respektive parasiter och smittsamma 
sjukdomar inte sprids. Utplantering av fisk ska även skapa 
förutsättningar för ett livskraftigt och självreproducerande bestånd 
eller medföra ett förbättrat fiskutbyte.

Utplantering av en ny fiskart kan få oönskade effekter på sjöns 
ekosystem. Förhållandena mellan rovdjur och bytesdjur kan 
förändras och konkurrensen mellan arterna öka. Utplanteringen 
kan med föra att arten med tiden försvinner från sjön eller att en 
annan art går kraftigt tillbaka.

Instruktioner för ansökan
I ansökan ska fiskart, leverantör och anläggningsnummer anges. 
Observera att det är en utplanteringsvatten per blankett. 
Fiskodlingen ska vara godkänd och hälsokontrollerad och finnas 
med på Jordbruksverkets vattenbruksregister (https://
etjanst.sjv.se/cvrpub-gui/#/start).

Utplanteringsplatsen ska ritas in på en kopia av en ekonomisk karta 
skala 1:10 000 eller motsvarande och bifogas ansökan. När 
ansökan avser utplantering av fisk i en anlagd damm skall 
beteckningen på fastigheten där dammen ligger anges.

Beslut om tillstånd meddelas normalt inom fyra veckor. För att vi 
ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en 
fullständig ansökan.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Havs- och 
vattenmyndigheten.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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