
Fisketillsyningsområde   

Kommun/län

Har sökanden genomgått utbildning för fisketillsyningsman?

Samråd med uppdragsgivare har skett 

Signatur av någon i föreningen Namnförtydligande  Datum

   Förordnandet söks för 

   Ansökan avser 

Uppdragsgivarens namn

Adress    Telefonnummer

Ansökan
Förordnande som fisketillsynsman

1 (2)

Personuppgifter
Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)  Personnummer

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Folkbokförd – församling, kommun (avser de senaste två åren)

–

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland

1

Observera att ansökan ska göras av den person 
som avser att bli förordnad. Ansökan ska sändas till 
Länsstyrelsen i det län sökanden är kyrkobokförd.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på 
lansstyrelsen.se/dataskydd

 Ja (utbildningsbevis bifogas)

 Ja  Nej

Uppgifter om sökt förordnande2

Ansökan avser befogenhet att enligt 34 § andra 
stycket fiskelagen (1993:787) utföra under-
sökningar av fisk, fiskredskap, fisksump eller 
fiskefartyg som använts vid fiske och enligt 47 § 
första stycket samma lag ta egendom i beslag.

 1 år  2 år  3 år

 Nytt förordnande

 Förlängt förordnande som upphör att gälla den

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Ort & datum Underskrift 

Referenser Uppge två personer som kan bestyrka lämpligheten (en av referenserna bör avara uppdragsgivare)

Beslut (ifylles av Länsstyrelsen)

Namn

Adress   Postnummer Postort

 Telefon dagtid Mobiltelefon Telefon arbete

Namn

Adress   Postnummer Postort

 Telefon dagtid Mobiltelefon Telefon arbete

3

  Jag samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister.

  Med stöd av 5 kap 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen jämförd med 34 § fiske lagen 
(1993:787) förordnas sökanden som fisketillsynsman enligt ansökan (se vidare särskilt förordnande).

Förordnandets giltighetstid:

  Beslut enligt koncept

Ort & Datum Myndighetens underskrift

2 (2)
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