Ansökan om utsättande och
utsträckning av fast fiskredskap
Information

För mer information kontakta:

För att få använda ett fast fiskredskap
krävs i vissa fall tillstånd. Reglerna är olika
beroende på vilken kuststräcka redskapet
ska placeras.

Vår service

Länsstyrelsen tel 010-224 10 00

Tillstånd till att utsätta fast fiskredskap
regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i
förordningen (SFS 1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen.
Fast fiskredskap är ett redskap med
ledarm. Redskapet är fastsatt vid
havsbottnen eller vid stranden och vara
avsett att stå ute mer än två dygn i följd.
Enskilt vatten är allt vatten i havet inom
300 meter från fastlandet eller från ö som
är minst 100 meter lång . När
tremeterskurvan går längre ut än 300
meter från fastlandet är allt vatten innanför
denna djupkurva enskilt vatten.

För att vi ska kunna handlägga din
ansökan så snabbt som möjligt är det
viktigt att ansökan är komplett ifylld, att
nödvändig bilaga bifogats ansökan och att
du betalat in ansökningsavgiften.
När vi fått in en fullständig ansökan och
ansökningsavgiften är betald skickas
ärendet på remiss till Kustbevakning,
Sjösäkerhetsverk och i vissa fall
kommunen. De får möjlighet att yttra sig
innan vi prövar din ansökan.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Hav- och vattenmyndigheten.

Allmänt vatten är havsområdet utanför
enskilt vatten.

Tillstånd vid Skånes östra och
södra kuster

Tillstånd krävs för utsträckning i allmänt
vatten om redskapet sträcker sig mer än
200 meter från den kurva för tre meters
djup som följer stranden. Sökande måste
ha fiskerätt.

Tillstånd vid Skånes västra kust

Tillstånd krävs för all utsättning och
utsträckning både på enskilt och allmänt
vatten. Sökande måste ha yrkesfiskelicens.

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 010-224 11 10

Telefax

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 03

Bankgiro

E-post

102-2847

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
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Ansökan om utsättande och
utsträckning av fast fiskredskap
Instruktioner

Ansökan skickas till:

Fiskredskapets utsträckning ska anges i
antal meter från strandlinjen till den plats
där redskapet slutar i havet; även om
redskapet inte placeras ända inne vid land.
Redskapets plats är den punkt på
strandlinjen från vilken position och
utsträckningsriktning ska anges.
Redskapets plats beskrivs i text, till exempel 100 meter söder om Svartåns mynning.
Positionen anges i det globala
referenssystemet WGS 84 .

Information om
personuppgiftslagen

Fiskredskapet ska ritas in på en kopia av
sjökort eller ekonomisk karta 1:10 000 och
bifogas ansökan.

Avgift tas ut för ansökan

Avgiften för ansökan är 1 300 kronor och
betalas in på Länsstyrelsens bankgiro
102-2847. Ange ”Utsträckning av fast
fiskredskap”.

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 010-224 11 10

Telefax

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 03

Länsstyrelsen i Skåne län
Fiske
291 86 Kristianstad

Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och
behandlar de personuppgifter som du
lämnar till oss för att vi ska kunna hantera
din ansökan på ett smidigt sätt och
fullgöra våra arbetsuppgifter. Vi
behandlar personuppgifterna enligt
bestämmelserna i
Dataskyddsförordningen. Syftet med
lagen är att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks genom
felaktig behandling av personuppgifter.
För information om hur Länsstyrelsen
Skåne behandlar personuppgifter se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bankgiro

E-post

102-2847

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
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Länsstyrelsen i Skåne län
Fiskefunktionen
291 86 Kristianstad
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon bostad

Ort

Telefon arbete

E-post

Mobiltelefon
Yrkesfiskelicens

Licensnummer

Tidigare tillstånd
Innehavare

Tillståndet utgår/utgick år

Avstånd från land

Fiskerätt
Ägandeförhållande

Annan orsak till fiskerätt

Ägare av fiskerätten
Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Delägare i fisket
Adress
Delägare i fisket
Adress

Fiskredskap
Fastighet/åldrätt
Beskriv utgångspunkt på land

Position latitud i WGS 84

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 010-224 11 10

Telefax

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 03

Position longitud i WGS 84

Bankgiro

E-post

102-2847

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

www

Fiskredskap
Utsträckningsriktning från land
Redskapstyp

Utsträckning från land

Fiskevattnet är enskilt / allmänt

Antal redskap i utsträckning

Förankring av redskap pålar/dragg/spik etc

Fiskeinriktning arter

Grannar
Närmaste granne i söder/väster
Adress
Närmaste granne i norr/öster
Adress

Telefon
Postnummer

Avstånd till redskap
Ort

Telefon
Postnummer

Avstånd till redskap
Ort

Karta
Fiskredskapet ska ritas in på en kopia av sjökort eller ekonomisk karta 1:10 000 och bifogas ansökan

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

