
 

Ansökan om tillstånd till 
utplantering av fisk och 

kräftor 

Länsstyrelsens stämpel 
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Uppgifter om sökanden 
Organisation 

 
Sökanden 

 
Adress 

 
Postnummer 

 
Postort 

Telefon dagtid 

 
Mobil Fax 

E-postadress 

 
 
Uppgifter om vattnet 
Utplantering i 

□ Trädgårdsdamm □ Äldre damm □Nygrävd damm (2 år el yngre) □ Sjö □ Bäck/Å 

Vattnets namn 

 
Vattensystem enl SMHI 

 
Kommun/-er 

Läge (t ex 4 km NO X-stad) Koordinater 

X Y 
Slutet vattensystem 

□ Ja  □ Nej 

Finns rymningsskydd i utlopp 

□ Ja  □ Nej 

Är vattnet rotenonbehandlat 

□ Ja, år ______________  □ Nej 
Sjö/Tjärn/Damm, storlek 

ca ha 
Medeldjup 

ca m 
Bäck/Å, inplanteringssträckans längd 

ca m 
Vattnets nuvarande bestånd av fisk och kräftor 

 
 
  

 
Uppgifter om utplanteringen 
Art Stam Antal Vikt/st Ålder 

 
  

 
   

  

 
   

Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen? 

□ Ja  □ Nej 

Tidpunkt för utplantering 

Syfte/Målsättning med utplanteringen 

 
 
  

Är det första gången fiskarten 
inplanteras i vattnet? 

□ Ja  □ Nej 

Tidpunkt, art och stam vid senaste utplantering i samma vatten 

 
 
  

Fortsättning på omstående sida � 



Forts. från föregående sida 
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Uppgifter om fiskodlingen 
Odlare/leverantör av utsättningsmaterialet 

 
Adress 

 
Postnummer 

 
Postort 

Telefon dagtid 

 
Mobil Fax 

E-postadress 

 
 

Vatten varifrån utplanteringsmaterialet skall tas 

 
 
  

 
Övriga upplysningar (t ex övriga tidigare utplanteringar i vattnet) 
 

 
Datum Sökandens underskrift 
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