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Information 
En fisketillsynsperson ska inom sitt 
tjänstgöringsområde övervaka 
efterlevnaden av bestämmelser om fiske 
och fiskevård i fiskelagen, i författningar 
som har meddelats med stöd av fiskelagen 
och i EG:s förordningar om den 
gemensamma fiskeripolitiken samt 
eventuella lokala regler. 

För kontroll av efterlevnaden av 
fiskeregler får fisketillsynsperson 
undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och 
fiskefartyg. Fisketillsynsperson får ta fisk, 
redskap och annan egendom i beslag inför 
utredning om olagligt fiske. 
Fisketillsynsperson kan också besluta om 
s.k. kontrollavgift.

Det finns tre typer av fisketillsyns-
förordnande: tillsyn på allmänt vatten 
längs kusten och tillsyn på enskilt vatten 
och enskilt frivatten i inlandet. 
Länsstyrelsen ansvarar för kusttillsynen. 
På enskilt vatten i sjöar och vattendrag är 
det normal fiskerättsägaren som är 
uppdragsgivare. 

Förordnande av fisketillsynspersoner 
regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2018:1) om fisketillsyns- 
förordnanden. 

För att få bli fisketillsynsperson måste du 
fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och 
genomgått utbildning i fisketillsyn enligt 
ovan föreskrift. Uppdragsgivare kan till 
exempel vara ett fiskevårdsområde eller en 
sportfiskeklubb. Dessutom ska du med 
hänsyn till laglydnad, lämplighet och 
personlighet vara lämpad för uppgiften. 
Länsstyrelsen hämtar utdrag ur 
Rikspolisstyrelsens belastnings- och 
misstankeregister innan ett förordnande 
godkänns.  

Länsstyrelsen ska vid prövning av din 
ansökan överväga behovet av fisketillsyn. 
Förordnande meddelas endast om det 
finns behov av tillsyn i området. Ett 
förordnande gäller i högst sex år. 

För mer information kontakta: 
e-post: sodermanland@lansstyrelsen.se, 
tel: 010-223 40 00 vxl 

Vår service 
För att vi ska kunna handlägga din ansökan 
så snabbt som möjligt är det viktigt att din 
ansökan är komplett ifylld och att 
utbildningsbevis/ fortbildningsbevis 
bifogas ansökan. 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Instruktioner 
Ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län 
där sökanden bor, även om fisketillsyns- 
området ligger i ett annat län (det aktuella 
länet måste dock också godkänna 
ansökan). 

Kopia av utbildningsbevis/ 
fortbildningsbevis ska bifogas ansökan. 

Som referens ska lämnas minst en person 
som kan intyga din lämplighet som 
tillsynsperson. Referens ska inte vara 
uppdragsgivare. 

Uppdragsgivaren godkänner genom sin 
underskrift att du har uppdrag att utföra 
fisketillsyn på det område som du sökt. 
Vid flera uppdragsgivare skall alla skriva 
under ansökan. 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län Juridiska 
avdelningen 
611 86 Nyköping 

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se


Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsperson 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Juridiska avdelning 
611 86  Nyköping 

Sökande 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort

Telefon/Mobiltelefon E-post

Ansökan avser 

Jag ansöker om ett nytt förordnande

Jag ansöker om förlängning av mitt tidigare förordnanden
Ange när förordnandet upphör att 
gälla

Befogenheter: Rätt enligt 34 § fiskelagen med undantag av andra stycket punkt 1, samt rätt att 
ta egendom i beslag enligt 47 § fiskelagen. 

  Ja, jag har genomgått fisketillsynsutbildning och bifogar 
utbildningsbevis 

Ange vilket år 

  Ja, jag har genomgått fortbildning för fisketillsynsperson och 
bifogar utbildningsbevis 

Ange vilket år 

Fisketillsynsområde 
Fisketillsynsområde 

Ange i vilken kommun eller vilka kommuner som fisketillsynsområdet ligger 

  Tillsyn på allmänt vatten/kusttillsyn   Tillsyn på enskilt vatten   Tillsyn på enskilt frivatten

Referenser 
Efternamn och förnamn 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon/mobiltelefon 

Efternamn och förnamn 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon/mobiltelefon 



Uppdragsgivares underskrift/underskrifter (vid flera uppdragsgivare ska alla skriva under) 
Förening/organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer och ort 

Telefon/mobiltelefon E-post

Uppdragsgivarens underskrift Namnförtydligande 

Förening/organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer och ort 

Telefon/mobiltelefon E-post

Uppdragsgivarens underskrift Namnförtydligande 

Övrigt 

  Jag samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroller i Rikspolisstyrelsens 
belastnings- och misstankeregister. 

Sökandens underskrift 
Ort och datum 

Sökandens underskrift 

Infomation om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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