
Ansökan
Tillstånd för fisk- och kräftodling
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Sökande

Vatten

Odlingens läge

Namn (inkl, ev. attention eller c/o)  Personnr/organisationsnr

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Kontaktperson  Telefon dagtid Mobiltelefon

Vattnets namn (anges även för vatten som tar emot utsläpp från odling på land)  Vattensystemet enligt SMHI

Fiskerättägare    Finns det flodkräfta i vattensystemet? 

Finns andra fisk- eller kräftodlingar i vattnet? Om svaret är ja ange vem som är ägare 

Läge för annan närliggande odling  

Var ska odlingen placeras?   Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare   Kommun 

–

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland
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 Ja

 I rinnande vatten

 Ja

 Nej

 I sjö  På land

 Nej

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering.

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du 
behöver då inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på 
lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Typ av odling

Maximalt uttag av grundvatten (l/minut) 

Maximalt uttag av kommunalt vatten (l/minut) Maximalt uttag ur sjö eller rinnande vatten (l/minut) 

Lägsta vattenföring under odlingssäsong för rinnande vatten (m3/sekund) Recirkulationsgrad för recirkulerande vatten (procent)

Alternativ 3 Annat 

Odlingens omfattning och foderåtgång
Planerad tidpunkt för odlingsstart   Mängd fisk eller kräftdjur som maximalt avses hållas i odlingen (ton)

Produktion av

Art  Stam     Mängd (kg) 

Art  Stam     Mängd (kg) 

Art  Stam     Mängd (kg) 

Art  Stam     Mängd (kg) 

Art  Stam     Mängd (kg) 

Antal bassänger Yta bassänger (m2)  Volym bassänger (m3)

Antal jorddammar Yta jorddammar (m2)  Volym jorddammar (m3)

Antal kassar Yta kassar (m2)  Volym kassar (m3)

Antal tråg Yta tråg (m2)  Volym tråg (m3)

Antal annan odlingsenhet Yta annan odlingsenhet (m2) Volym annan odlingsenhet (m3)

Typ av foder   Beräknad foderåtgång vid maximal produktion (ton/år)
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 Jorddammar  Kräftodling  Recirkulerande system  Tråg- eller bassängodling  Annan odling

Odlingens inriktning och vattenförsörjning

Lägsta vattenföring under odlingssäsong för rinnande vatten (m3/sekund) Total sjöyta för sjö (ha)

Vattendjup vid kassarna (meter) Vattendjup från kassarnas botten till sjöbotten (meter) Vattnet är 

Vem arrenderas vattnet från? 

Flyttas kassar med övervintrade fisk? Ange vart kassarna flyttas. Markera även på karta

Vattendjup vid kassarna (meter)  Vattendjup från kassarnas botten till sjöbotten (meter) Utfodring (kg/år) 
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Alternativ 1 Odling i kassar

Alternativ 2 Övervintring i kassar

 

 

 Eget  Arrenderat

 Ja  Nej
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 Avelsfisk  Matfisk  Rom  Sättfisk



Övriga uppgifter
 

7

Ort & datum        
 
         
        
Namnunderskrift Namnförtydligande

Beredning
Ska fisk beredas?   

Typ av beredning   Rensning och filetering

Mängd fisk som avses beredas (ton/år)  Mängd fisk som maximalt avses att beredas (kg/dygn) 
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 Ja  Nej

 Manuell  Maskinell
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 Filetering  Rensning  Rökning  Annat



Information
För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiske-
rinäringen. Anmälan ska även göras hos berörd kommun.

För att anlägga och driva fiskodling som omfattar mer än 40 ton foderförbrukning per år krävs dessutom tillstånd enligt 
miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen Jämtlands läns miljöskyddsenhet för tillstånd.

Som fiskodling räknas även odling av vissa kräftdjur, blåmusslor och ostron.

Länsstyrelsen prövar ansökan om tillstånd enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och 
flyttning av fisk. Genom tillståndsprövningen ska länsstyrelsen förhindra spridning av olämpliga arter eller stammar av 
fisk och av smittsamma sjukdomar. Vid prövning av din ansökan kontrollerar Länsstyrelsen även att fiskodlingen inte är 
störande för natur och miljö eller hinder för sjöfart eller för annat utnyttjande av vattnen.

Om fiskodlingen drabbas av sjukdomar finns det en risk att dessa sjukdomar sprider sig till vild fisk utanför odlingen. 
Länsstyrelsen är mycket restriktiv när det gäller odlingar av fisk i vattenområden som är reproduktions- eller uppväxtom-
råden för värdefulla fiskarter som till exempel öring och röding.

För att skydda värdefulla fiskbestånd från smittsamma sjukdomar kan Länsstyrelsen föreskriva att en odling ska 
 anslutas till fiskhälsokontroll.

För mer information kontakta:

Länsstyrelsen Jämtlands län 010-225 30 00
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Information om blanketten
Ansök om tillstånd i god tid före den dag då du planerar att starta odlingen. För att minimera handläggningstiden är det 
därför viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när du lämnar in den.

Länsstyrelsen fattar beslut i form av tillstånd eller avslag. Ett beslut om tillstånd gäller inte förrän det vunnit laga kraft. 
Laga kraft har ett beslut vunnit då tiden för överklagande gått ut och beslutet inte har överklagats. Länsstyrelsens be-
slut kan överklagas till Havs- och vattenmyndigheten.

Så här fyller du i blanketten
Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. En förklaring till några av blankettens rubriker ges nedan.

2. Odlingens Läge:  
Fastighetsbeteckning består av både namn och nummer. För sjöar och vattendrag anges namnet enligt den topogra-
fiska kartan. För större sjöar anges dessutom det vedertagna namnet på vattenområdet.

3. Vatten:  
Om annan odling finns inom vattenområdet ska läget för den anges. För sjöar anges den odling som ligger närmast. 
För rinnande vatten anges den odling som ligger närmast uppströms respektive nedströms.

4. Odlingens inriktning och vattenförsörjning: 
Fyll i det alternativ som motsvarar din planerade odling. Recirkulerande system innebär att anläggningen är helt eller 
delvis sluten. Tråg avser enheter för uppfödning av yngel och småfisk.

5. Odlingens omfattning och foderåtgång: 
Med undantag av regnbåge (Oncorhynchus mykiss före detta Salmo gairdneri) anges både vilken art och vilken stam 
som planeras att odlas. För kräftodlingar anges om flodkräfta eller signalkräfta ska odlas.

6. Beredning av fisk:  
Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling ersätter inte anmälan eller ansökan om tillstånd för fiskberedningsanlägg-
ning.

7. Övriga upplysningar:  
Här anges de övriga upplysningar som kan tänkas underlätta handläggningen av ärendet. Du kan till exempel beskriva 
odlingens tidigare historia och om odlingen tagits över efter annan person eller firma som har eller har haft tillstånd till 
odlingsverksamheten.

Nödvändiga bilagor
Följande handlingar ska bifogas ansökan:

• karta som tydligt visar odlingens läge

• produktionsplan

• odlingens tekniska utformning

• beskrivning av reningsteknik för odlingen

• beskrivning av var och hur strupskärning och sköljning sker

• beskrivning av avfallshantering

• beskrivning av beredningsanläggningens utformning

• beskrivning av reningsteknik för beredningsanläggningen

• beskrivning av mark- och vattenanvändningen i närheten.

Karta 
Rita skalenligt in odlingens läge på en ekonomisk karta skala 1:10 000. För kassodlingar ska även förtöjningsanord-
ningar, eventuella vinterlägen och eventuella vandringshinder för fisk i vattenområdet ritas in. Mark- och vattenanvänd-
ningens inverkan på fisk och fiske i närheten ska redovisas på kartan.

Produktionsplan 
Produktionsplanen ska visa hur odlingen ska bedrivas. Fiskens eller kräftornas ålder, vikt eller storlek och mängd vid  
nsättning, utfiskning och övervintring ska anges. Fiskens ålder anges enligt följande: rom, yngel, 1-somrig (1-s), 1-årig 
(1-å) och så vidare.

Odlingens tekniska utformning 
För odling bestående av enbart kassar eller jorddammar räcker en skiss. För odlingar som inbegriper byggnader eller 
recirkulationssystem ska konstruktionsritningar lämnas. 

Mark- och vattenanvändning i närheten 
Endast inverkan på fisk och fiske ska redovisas.
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