Datum

Insänds till
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING

Ansökan om tillstånd till utplantering av kräftor
Flodkräftor (Astacus astacus)
Signalkräftor (Pacifastacus leniusculus)
Organisation

Sökande
Bostadsadress

Postnummer och ortsnamn
Telefon (dagtid)

Utplantering i

Vattnets namn

Kommun/er

Damm äldre
Damm nygrävd
(2 år eller yngre)

Fastighet
Läge (t ex 4 km NO X-stad)

Vattensystem enligt SMHI

Sjö

Slutet vattensystem

Bäck

Sjö, storlek

Å

Rinnande vatten, inplanteringssträckans längd

Ja
ha

Nej

Medeldjup ca

meter

Bifoga kopia av ekonomisk karta (1:10 000) utvisande vattnets läge

Tillstånd söks för
utplantering av

Antal

Provfiske

Datum

Ja

Av vem

Nej

Resultat

Planerad utplantering

Tidpunkt

meter

Ålder

Leverantör och alternativ
leverantör av
utplanteringsmaterial
eller från vilket vatten

Säljarens namn

Utplanteringsmaterialet
ska vara fritt från
sjukdomar och den
levererade odlingen ska
vara godkänd av
Fiskhälsan

Telefon

Tidigast utplantering i
samma vatten

Flodkräfta (Astacus astacus)

Kräftpest

Postnummer och ortsnamn

Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas

Ja

Signalkräfta (pacifastacus leniusculus)

Nej

Ja

Datum

Datum

Antal

Antal

Ev resultat

Ev resultat

Konstaterad senast år

Flodkräftbestånd

Nej

Kräftpest ej konstaterad

Finns

Saknas

Enstaka exemplar

Avkastning (tjog)/år

Fiskförekomst i
utplanteringsvatten

Riklig

Sparsam

Saknas

Ål
Abborre
Lake

Utdrag ur bestämmelser om utplantering
Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716) 16 §:
För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och
driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får förenas med villkor.
Av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk
(kräftor) framgår bl a: Fisk får inte planteras ut eller flyttas om åtgärden kan medföra
spridning av främmande arter eller stammar av fisk eller av smittsamma fisksjukdomar.
Enligt fiskelagen (1993:787), 42 § döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet
planterar ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd eller i strid med annan föreskrift
enligt 28 §. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Övriga upplysningar

Sökandens namnunderskrift

Rensa formulär

Skriv ut

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

