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Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
fisketillsynsförordnanden; 

Utkom från trycket 

den 9 mars 2018 

 

beslutade den 6 mars 2018. 

 
Med stöd av 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten följande.  

 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur länsstyrelserna ska utse 

personer som utövar fisketillsyn enligt 34 § fiskelagen (1993:787).  

Kvalifikationskrav 

2 § En länsstyrelse får förordna någon att utöva fisketillsyn om personen i fråga 

1. har fyllt 18 år, 

2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för 

uppdraget, och 

3. har genomgått en utbildning enligt 12 § med godkänt resultat. Utbildningen 

får inte vara äldre än sex år för att kunna läggas till grund för ett förordande. 

Ansökan 

3 § Den som vill bli förordnad att utöva fisketillsyn ska skicka en skriftlig 

ansökan till länsstyrelsen i det län där han eller hon är folkbokförd.  

 

4 § Ansökan ska innehålla uppgifter om 

1. den sökandes namn, personnummer och adress, 

2. uppdragsgivare, såsom länsstyrelse eller fiskevårdsområdesförening, och   

3. det eller de uppdragsområden som ansökan avser. 

Till ansökan ska den sökande skicka med ett intyg om genomförd utbildning 

enligt 13 §. 

Förordnandet 

5 § Förordnandet får gälla i högst sex år. 

Länsstyrelsen får endast utfärda ett förordnande om länsstyrelsen bedömer att 

det finns ett behov av tillsyn. 

Om uppdragsområdet i ansökan omfattar fler än ett län ska samråd ske med 

övriga berörda länsstyrelser. 

 

6 § Länsstyrelsen ska meddela ett förordnande att utöva fisketillsyn i en särskild 

handling benämnd ”Fisketillsynsförordnande”. Förordnandet ska innehålla 

uppgifter om  

1. förordnande länsstyrelse, 

2. fisketillsynspersonens namn, personnummer, adress, 
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3. datum för utfärdandet, 

4. förordnandets giltighetstid, 

5. uppdragsgivare,  

6. uppdragsområdet, inklusive uppgifter om vilken kommun området är 

beläget i, 

7. om förordnandet omfattar tillsyn på allmänt eller enskilt vatten eller enskilt 

frivatten, 

8. om förordnandet omfattar befogenheter att få tillträde till vissa utrymmen 

enligt 34 § andra stycket fiskelagen (1993:787) eller att ta egendom i beslag enligt 

47 § fiskelagen eller båda, och  

9.  beslutsfattare. 

 

7 § Den som förordnats att utöva fisketillsyn ska informera länsstyrelsen om 

ändringar gällande uppdragsgivare eller andra omständigheter som angår 

förordnandet.  

Återkallelse 

8 § Den länsstyrelse som utfärdat ett förordnande ska återkalla det om den som 

förordnats att utöva fisketillsyn 

1. inte längre uppfyller kraven i 2 § punkten 2, 

2. åsidosätter sitt uppdrag, eller 

3. inte längre har någon uppdragsgivare. 

Länsstyrelsen får besluta att stänga av en fisketillsynsperson från uppdraget till 

dess att frågan om återkallelse har prövats slutligt. 

Tjänstekort 

9 § Tjänstetecknet för den som förordnats att utöva fisketillsyn ska bestå av ett 

tjänstekort. 

Länsstyrelsen ska utfärda tjänstekortet, som ska vara av plast i formatet 

ISO/IEC 7810 ID1. 

 

10 §  Framsidan av kortet ska vara utformat i enlighet med bilaga 1. 

På baksidan av kortet ska anges 

1. orden ”tjänstekort för fisketillsyn” i versaler, 

2. fisketillsynspersonens för- och efternamn, 

3. datum för utfärdande av förordnandet (DD-MM-ÅÅÅÅ), 

4. datum då tjänstekortet upphör att gälla (DD-MM-ÅÅÅÅ), 

5. befogenheter att få tillträde till vissa utrymmen enligt 34 § andra stycket 

fiskelagen eller att ta egendom i beslag enligt 47 § fiskelagen eller båda, och 

6. utfärdande länsstyrelse. 

 

11 § Vid utövandet av fisketillsynen ska tjänstekortet bäras väl synligt, fastsatt 

på bröstets vänstra sida. 

Fisketillsynspersonen ska även ha med sig en giltig legitimationshandling och 

kunna visa upp denna på begäran. 

Legitimationshandlingen ska innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga 

namn, personnummer samt vara försett med ett fotografi av innehavaren och 

dennes namnteckning. 

 

12 § En fisketillsynsperson som förlorar sitt tjänstekort ska genast anmäla detta 

till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet. 

Om ett förordnande återkallas eller om en fisketillsynsperson blir avstängd från 

sitt uppdrag enligt 8 §, ska tjänstekortet återlämnas till ansvarig länsstyrelse.  
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Utbildning 

13 § Den som tidigare inte har gått någon utbildning om fisketillsyn ska 

genomgå en grundutbildning. Grundutbildningen ska omfatta minst de ämnen och 

timmar som anges i bilaga 2. 

Den som har genomgått en grundutbildning ska minst vart sjätte år genomgå en 

fortbildning. Fortbildningen ska innehålla en repetition av grundutbildningen och 

omfatta minst de ämnen och timmar som anges i bilaga 3. 

 

14 § Både grundutbildningen och fortbildningen ska hållas på svenska. 

Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas 

av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sveriges 

Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och föreningar. 

Länsstyrelsen ska säkerställa att utbildningen ger deltagarna de kunskaper som 

krävs för att kunna utöva den tillsyn som uppdraget  kräver och ska godkänna de 

utbildningar som anordnas av något annat organ än länsstyrelsen. 

 

15 § Utbildningsanordnaren ska utfärda ett intyg om genomgången utbildning 

till den som klarat utbildningen med godkänt resultat. 

Av intyget ska framgå 

1. namnet på den intyget gäller, 

2. ort och datum för utfärdandet, 

3. namnet på utbildningsanordnaren, 

4. namnet på instruktörerna eller utbildningsledaren, 

5. vilken länsstyrelse som har godkänt utbildningen, 

6. om det är en grund- eller fortbildning, och  

7. de ämnesområden som utbildningen omfattat samt antalet 

undervisningstimmar per ämnesområde. 

 

                       

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 april 2018 då Fiskeriverkets förordning 

(FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän ska upphöra att gälla. 

2. Utan hinder vad som sägs om utbildningen i 13–15 §§ får utbildningen ske 

i enlighet med de äldre föreskrifterna fram till och med den 31 december 2019. 

3. Trots kravet i 2 § punkten 3 får länsstyrelsen fram till den 31 december 2019 

förlänga ett förordnande i högst 18 månader i det fall en förordnad 

fisketillsynsperson inte kan uppfylla kravet på genomgången fortbildning på grund 

av att länsstyrelsen inte har anordnat eller godkänt någon sådan utbildning i länet. 

4. I fråga om tjänstetecken gäller 9–12 §§ enligt de äldre föreskrifterna fram 

till dess att länsstyrelsen har ersatt dessa av det nya tjänstetecknet, dock längst till 

utgången av år 2021. 

 

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar 

 

 
JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON 

 

 
 Catarina Pernheim 
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Bilaga 1 

Utförande av funktionsbeteckningen på tjänstekortets framsida 

 

Funktionsbeteckningen ska vara utförd i plast på vit botten med svart text.  

Själva emblemet ska vara gult och blått på svart botten. 

 

 

 

 

 

     FISKE 
TILLSYN 
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Bilaga 2 

Utbildningsplan för grundutbildning i fisketillsyn 

 

Ämne Introduktion och samhällsorientering 

Innehåll En genomgång av länsstyrelsens, Havs- 

och vattenmyndighetens, Polisens och 

Kustbevakningens verksamheter och 
roller för fisketillsyn och fiskeregler. 

Övergripande information om uppdrag om 

fisketillsyn. 
 

Mål Deltagarna ska ha fått en övergripande 

kunskap om berörda myndigheters 
verksamhetsområden samt 

fisketillsynspersonens roll i synnerhet. 

 

Genomförande Teoretisk undervisning 

 

Beräknad tid 2 timmar 

 

 

Ämne Fiskelagstiftningen 

Innehåll Översiktlig genomgång av 

fiskelagstiftningens uppbyggnad och EU-
rättens betydelse (gemensamma 

fiskeripolitiken). Utbildning i svenska 

fiskeregler och dess syfte, i synnerhet de 
som berör fritidsfisket, gränser och 

skillnader mellan allmänt och enskilt 

vatten samt kontrollavgifter inom 
fiskevårdsområdena. 

(fiskelagen (1993:787), fiskeförordningen 

(1994:1716), Fiskeriverkets föreskrifter 
FIFS 2004:36, FIFS 2004:37 och 1982:3 

samt lagen (1981:533) om 

fiskevårdsområden)  
 

Mål Deltagarna ska efter utbildningsmomentet 

ha en sådan kunskap om den 
fiskelagstiftning som berör fisketillsyn, att 

han eller hon kan tillämpa de regler som 

är relevanta för uppdraget. 
 

Genomförande Teoretisk undervisning.  

 

Beräknad tid 3 timmar 

 

 

Ämne Grundläggande fiskevård och 

fiskbiologi 

Innehåll Regionala skillnader i fiskevården, 
biologiska förutsättningar, artkunskap, 

invasiva arter. 

(EU:s förordning om invasiva arter (EU) 
nr. 1143/2014, Fiskeriverkets föreskrifter 

FIFS 2011:13) 

 

Mål Deltagarna ska efter utbildningsmomentet 

ha  grundläggande kunskaper om 
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beståndssituationer och hur den påverkar 

fisketillsynen, invasiva arter och regler 
gällande utsättning av fisk. 

 

Genomförande Teoretisk undervisning 

 

Beräknad tid 2 timmar 

 

 

Ämne Fisketillsynspersonens befogenheter 

Innehåll Genomgång av rätten att kontrollera 
efterlevnaden av fiskeförfattningar, 

spaning, ingripande, beslag, identifiering 
och rapportering (34 och 47 §§ fiskelagen, 

17 kap. 1–2 §§ BrB samt 10 och 29 §§ 

polislagen). 

  

Mål Utöver kunskap om vilka befogenheter en 

fisketillsynsperson har, ska deltagarna 

även ha en grundlig kunskap om de 
skyldigheter som följer med 

befogenheterna. 

 

Genomförande Teoretisk undervisning 

 

Beräknad tid 2 timmar 

 

 

Ämne Yrkesetik och fisketillsyn i praktiken 

Innehåll Värderingar och människosyn, etik och 

moral, bemötande samt vikten av 
information och upplysning om regler av 

betydelse inom uppdragsområdet. Hur 

kontroll av redskap och fångst, samt 
identifiering ska gå till på ett korrekt sätt. 

 

Mål Deltagarna ska efter utbildningsmomentet 

fått en god yrkesetisk grund att utgå från i 
sitt uppdrag, ha insikt om betydelsen av 

att agera för en balanserad och 
verkningsfull tillsyn samt kunna förutse 

och identifiera de moraliska dilemman 

som en fisketillsynsperson kan utsättas 
för, så som brottsprovokation, ingripande 

och anmälan. 

 

Genomförande Målet ska uppnås genom att i diskussioner 
och ev. rollspel analysera situationer som 

bygger på verkliga händelser eller 

händelser som kan uppstå. 

 

Beräknad tid 3 timmar 

 

 

Ämne Skriftligt eller muntligt prov 

Innehåll Ett prov med frågor som tar sikte på de 

ämnen som har behandlats under 

utbildningen. 
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Mål Provet ska säkerställa att den som söker 

ett förordnade att utöva fisketillsyn har de 
erforderliga kunskaper som krävs för 

uppdraget. 

 

Genomförande För att bli godkänd ska deltagaren klara 
provet med ett godkänt resultat. Provet 

ska genomföras på svenska. 

 

Beräknad tid 2 timmar 
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Bilaga 3 

Utbildningsplan för fortbildning i fisketillsyn 

 

Ämne Aktuell lagstiftning 

Innehåll Översiktlig genomgång samt uppdatering 

av grundutbildningens lektion om 

fiskelagstiftning och 
fisketillsynspersonens befogenheter. 

 

Mål Deltagarna ska efter utbildningsmomentet 
vara uppdaterade på gällande lagstiftning. 

 

Genomförande Teoretisk undervisning 
 

Beräknad tid 3 timmar 

 

 

Ämne Grundläggande fiskevård och 

fiskbiologi 

Innehåll Regionala skillnader i fiskevården, 

biologiska förutsättningar, artkunskap, 
invasiva arter (EU:s förordning om 

invasiva arter (EU) nr. 1143/2014, 

Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2011:13). 
 

Mål Deltagarna ska efter utbildningsmomentet 

ha uppdaterade kunskaper om 

beståndssituationer och hur den påverkar 
fisketillsynen, invasiva arter och regler 

gällande utsättning av fisk.  

 

Genomförande Teoretisk undervisning 

 

Beräknad tid 2 timmar 

 

 

Ämne Yrkesetik och fisketillsyn i praktiken 

Innehåll Deltagarna ska ges tillfälle att diskutera 

problem och problemlösning som har 
uppkommit i praktiken. 

 

Mål Deltagarna ska ha förmåga att hantera 
olika situationer på ett sätt att allvarliga 

konfliktsituationer inte uppstår. 

 

Genomförande Deltagarna ska genom diskussion 
analysera situationer som bygger på 

verkliga händelser. 

 

Beräknad tid 2 timmar 

 


