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LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄ 

621 Ansökan om tillstånd 
till odling av blötdjur 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

1. Kontaktuppgifter sökande 
Namn Org.nr/Pers.nr 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (mobil) E-postadress 

2. Kontaktperson 
Namn Telefon Telefon (mobil) E-postadress 

3. Geografisk lokalisering av odlingsläget (endast ett odlingsläge per ansökan) 
Kommun där odlingsläget är lokaliserad 

Odlingslägets geografiska placering kortfattat beskrivet i ord 

Odlingslägets position enligt WGS84. Fyra kordinater som bildar ett rektangulärt eller 
kvadratisk område där alla delar (linor, förankringar m.m.) av odlingsenheten inryms.   

Koordinat       Latitud/Nord (grad/min’)   Longitud/Öst (grad/min’) 
1. 
2. 
3. 
4. 

3. Ägare till vattenområdet där odlingsläget är lokaliserat

  Allmänt (statligt) arrenderat vattenområde.

 Ange fastighetsbeteckning: 

  Eget ägt vattenområde. 

Ange fastighetsbeteckning: 

  Privat eller kommunalt arrenderat vattenområde. 

Ange ägare och fastighetsbeteckning: 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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4. Nyttjanderätt (fylls inte i om sökanden själv äger vattenområdet) 

Ägaren till vattenområdet (vattenrättsinnehavaren) har lämnat sitt medgivande att 
nyttja vattenområdet för den odlingsverksamhet som ansökan avser.  

Ägaren till vattenområdet (vattenrättsinnehavaren) har inte lämnat sitt medgivande att 
nyttja vattenområdet för den odlingsverksamhet som ansökan avser. 

5. Användning av odlingsläget 

Primärt (produktionen kommer i huvudsak att föregå i området)   

Sekundärt (området  är  främst  avsett  att  användas som  reservlokalitet  vid algblomningar) 

6. Produktion inom odlingsläget 
Art (endast blötdjur) Maxproduktion, 

våtvikt (ton) 
Odlingsmetod (longline, korgar 
m.m.) 

Antal enheter 

Blåmussla (Mytilus edulis) 

Ostron (Ostrea edulis) 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

7. Odlingsmaterialets härkomst/ursprung 

Allt odlingsmaterial som ansökan avser är av lokal härkomst. 

Allt odlingsmaterial som ansökan avser är inte av lokal härkomst.       

Ange odlingsmaterialets ursprung: 

Delar av det odlingsmaterial som ansökan avser är inte av lokal härkomst.        

Ange vad av odlingsmaterialet som inte är av lokal härkomst och dess ursprung: 
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8. Produktionsinriktning 

Mänsklig konsumtion   Miljöåtgärd     Utsättning 

Annat, ange vad: 

9. 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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