
 
Ansökan om tillstånd att fiska  
med elektrisk ström 

    

  

 

 

Information 
 
Att fiska med elektrisk ström är förbjudet 
enligt 2 kapitlet 6 § förordningen  

(SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket 
och fiskerinäringen. Men länsstyrelsen kan 
medge undantag från bestämmelsen om det 
finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. 
Ett särskilt skäl kan vara att undersöka en å 
som har drabbats av ett utsläpp eller där 
man har observerat stora mängder död fisk. 
Elfiske av vetenskapliga skäl genomförs ofta 
för att undersöka beståndstätheten av lax-
artad fisk i ett vattendrag.  
 
För att länsstyrelsen ska bevilja dispens ska 
den som ansöker om att få fiska med 
elektrisk ström ha genomgått 
elfiskeutbildning och utbildning i att hantera 
försöksdjur, ha tillstånd från Centrala 
försöksdjursnämnden för djurförsök och 
tillstånd enligt 19 § djurskyddslagen (SFS 
1988:534) av Jordbruksverket. Tillstånd 
krävs även enligt 19 § djurskyddslagen av 
Jordbruksverket.  
 
Länsstyrelsen kan ge dispens åt att fiska med 
elektrisk ström, men inte tillstånd till att 
fiska. Det är fiskerättsägaren som 
bestämmer om man får fiska där han eller 
hon har fiskerätt. Rätten till fiske styrs av 
fiskelagen (SFS 1993:787).  
 
För att ha rätt att fiska med elektrisk ström 
krävs därför: 
❑ genomgången elfiskeutbildning, 
❑ genomgången utbildning i att hantera 

försöksdjur, 
❑ Centrala försöksdjursnämndens etiska 

prövning av djurförsök, 
❑ Jordbruksverkets tillstånd av använda 

försöksdjur, 
 

 
 

 
 

❑ länsstyrelsens tillstånd att fiska med 
elektrisk ström och fiskerättsägarens 
medgivande. 

❑ Om elfisketillstånd beviljats tidigare 
skall alla uppgifter om dessa elfisken 
vara inrapporterade till SLU 

 

För mer information kontakta: 
Länsstyrelsen 010-224 10 00 
 

Vår service 
Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd inom 
tre veckor från det att komplett ansökan 
kommit in till länsstyrelsen.  
 
 
Instruktioner 
Ansök om de tillstånd som krävs för att be-
driva fiske med elektrisk ström. Bifoga 
kopior av nödvändiga tillstånd och 
utbildningsbevis med ansökan. 

 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne  
Fiske 
291 86 Kristianstad 
 

Information om personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och 
behandlar de personuppgifter som du 
lämnar till oss för att vi ska kunna hantera 
din ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra 
våra arbetsuppgifter. För info om hur 
Länsstyrelsen Skåne behandlar 
personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


 

 
Ansökan om tillstånd att fiska  
med elektrisk ström 

 

    

Länsstyrelsen Skåne 
Fiske 

291 81 Kristianstad 

  Sökande  
Namn 

 

 

Personnummer 

Adress 

 

Postnummer 

 

Ort 

 

Telefon  

 

Mobiltelefon 

 

E-post 

 

 
  Uppdragsgivare  

Namn 

 

 
Adress 

 

Postnummer 

 

Ort 

 

Telefon  

 

Mobiltelefon 

 

E-post 

 

 

  Ansökan avser 
Vattendragsområde 

 

 

Tidpunkt 

 

Typ av elfiskedon 

 

  Beskriv syftet med elfisket 
 

 

 

 

  Ange vilka utbildningar som du har genomgått 
Elfiskeutbildning                                                                                           Utbildning i att hantera försöksdjur 

 
 
 



lansstyrelsenskane

  Ange vilka tillstånd som du har 
Tillstånd från Jordbruksverket   

Godkänt verksamhetstillstånd för få använda djur i djurförsök 

Ange giltighetstid 

Genomgången etisk prövning för djurförsök enligt 

djurskyddslagen 

Ange datum 

  Om du har haft tidigare elfisketillstånd 
Är alla uppgifter från dessa fisken inrapporterade till 

elfiskeregistret SLU 

Ja Nej 

  Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Postadress Besöksadress Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx skane@lansstyrelsen.se Facebook: 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
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