
Ansökan om tillstånd för utplantering eller flyttning av fisk och kräftor -  sida 1 av 3

Observera att denna blankett inte gäller för tillstånd att plantera ut fisk i vatten där det tidigare inte satts ut fisk eller där det inte satts ut 
fisk under de senaste 10 åren. Önskar ni plantera ut fisk i sådana vatten, ta kontakt med länsstyrelsens enhet för vatten. 

     

      

 
Insändes till: 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Enheten för Vatten-Fiske 
Åsgatan 38
791 84  FALUN 

eller via epost till 
dalarna@lansstyrelsen.se



 JA  NEJ  Har fiskerättsägarna medgivit att utplanteringen skall få utföras?

Sökanden: 

..................................................................................................................................................... ................ 

organisation 

..................................................................................................................................................................... 

namn (kontaktperson) 

..................................................................................................................................................................... 

adress 

..................................................................................................................................................................... 

postadress 

..................................................................................................................................................................... 

telefonnummer (inkl riktnummer) (ange gärna ev. adress för elektronisk post) 

Tidpunkt för planerad utplantering: 

............................................................................................................................................................................ .....................................................................................................

Nuvarande fisk- och kräftbestånd: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ ......................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... .............................................
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ÖNSKAD utplantering: 
 
 

VATTNETS NAMN 
(namn enligt  

topografiska kartan) 

SMHI´s 
sjönummer 
(6 - - - - - ) 

SMHI´s 
sjönummer 
(1 - - - - - ) 

ART 
(för laxartad fisk 
även stam av art) 

antal eller vikt 
(stycken / kg) 

ålder / 
storlek 
(gram) 

LEVERANTÖR 
odlingens namn (eller 

namn på det vatten fisken 
flyttas från) 
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Om sjönumret ej känt kan en fiskekarta, eller kopia av en topografisk karta, bifogas med sjön markerad. 
Om ansökan gäller flera vatten kan en bilaga bifogas ansökan där uppgifter enligt denna blankett lämnas. Ange SE BILAGA. 

 

 

 

 

Transportör av fisken: 

........................................................................................................ 

Registernummer (6 siffror) 

SE: 

 

 
 

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.

Sökandens underskrift: 

......................................................................... ...................................................................................................... 
plats och datum namnteckning 

Rymningsskydd. Här anges om vattnet(-nen) är försedda med rymningsskydd samt datum och diarienummer för tillståndet till rymningsskyddet 
(fiskspärren): 

.................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... 
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