
Ansökan
Tillstånd till utplantering 
av fisk och kräftor

1 (2)

Uppgifter om utsättningen

Nuvarande fisk- och kräftbestånd

Sökande

Vattnets namn Art Stam Antal(st) eller Vikt(kg) Ålder Kommun/er

Vattnets namn Arter

Vattensystemet tillhör enligt SMHI:

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska göras?

Organisation          

Namn (inkl, ev. attention eller c/o)  

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

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
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1

 Ja  Nej

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Ort & datum Sökandens namnunderskrift

Utplanteringsmaterial Ange leverantör och alternativ leverantör, eller ange vilket vatten materialet kommer ifrån.5

 

Senast företagen utplantering i samma vatten

Övriga upplysningar

6

7
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Utdrag ur Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716).
16§ För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga eller driva fiskodling krävs tillstånd 
av Länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets 
särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma fisksjukdomar.

Utdrag ur Fiskelagen (SFS 1993:787).
42§ Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd.

Tidpunkt Art/stam

Planerad utplantering
Tidpunkt
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