
Information 

En fisketillsynsförordnad ska inom sitt tjänst-
göringsområde övervaka efterlevnaden av 
bestämmelser om fiske och fiskevård i fiske-
lagen, i författningar som har meddelats med 
stöd av fiskelagen och i EU:s förordningar om 
den gemensamma fiskeripolitiken  

För kontroll av efterlevnaden av fiskeregler får 
fisketillsynsförordnad undersöka fisk, 
fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. 
Fisketillsynsförordnad får ta fisk, redskap och 
annan egendom i beslag inför utredning om 
olagligt fiske.  

Det finns två typer av förordnanden:  
tillsyn på allmänt vatten längs kusten och till-
syn på enskilt vatten i inlandet. Länsstyrelsen 
ansvarar för kusttillsynen. På enskilt vatten i 
sjöar och vattendrag är det fiskerättsägaren 
som är uppdragsgivare. 

Förordnande av fisketillsyn  regleras i 
Fiskelag (1993:787) och av Havs- och 
vattenmyndighetens fastställda föreskrifter om 
fisketillsynsförordnanden (HVMFS 2018:1). 

För att få bli fisketillsynsförordnad måste du 
fyllt 18 år samt genomgått utbildning i 
fisketillsyn som inte är äldre än 6 år. 
Dessutom ska du med hänsyn till laglydnad 
vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar 
länsstyrelsen utdrag ur Polisens belastnings- 
och misstankeregister. 

Länsstyrelsen ska vid prövning av din ansökan 
överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande 
meddelas endast om det finns behov av tillsyn 
i området. Ett förordnande gäller i högst sex 
år. 

För mer information kontakta: 
Jonas Andersson 010-22 47 432 
e-post:
jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se

Vår service 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan så 
snabbt som möjligt är det viktigt att din 
ansökan är komplett ifylld och att 
utbildningsbevis bifogas ansökan vid nytt 
förordnande. 

Beslut om förordnande fattas normalt 
inom fyra veckor. 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 
Förvaltningsrätten. 

Ansökan om fisketillsynsförordnande 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930787.htm


Instruktioner 

Ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där 
sökanden bor, även om fisketillsynsområdet 
ligger i ett annat län. 

Vid ansökan om förordnande ska kopia av 
utbildningsbevis bifogas ansökan.  

Ansökan skickar du till: 
Länsstyrelsen Värmland 
651 86 KARLSTAD 
eller via varmland@lansstyrelsen.se

Så här behandlar Länsstyrelsen dina personuppgifter - www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html


 Ansökan om förordnande att 
utöva fisketillsyn

Ansökan ska göras av den person som 
avser att bli förordnad och sändas till 
Länsstyrelsen i det län sökanden är 
folkbokförd. 

Länsstyrelsen Värmland 
651 86 KARLSTAD 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon: 010-224 70 00 (växel)   E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 

 Beräknad handläggningstid är fyra veckor
 

Sökande  
Efternamn och samtliga förnamn (stryk under tilltalsnamnet) Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (dagtid) Mobiltelefon E-post

Jag har genomgått utbildning i fisketillsyn. 
Utbildningsbevis ska bifogas i samband 
med ansökan 

Ange vilket år du genomgick utbildning i fisketillsyn 

Ansökan avser 

Nytt förordnande    Förlängning av förordnande 

Ange när förordnandet upphör eller upphörde att gälla 

Uppdragsområden 
Uppdragsområde 

Ange i vilken kommun eller vilka kommuner som fisketillsynsområdet ligger  

Ja



Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 

Telefon: 010-224 70 00 (växel)     E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 

Uppdragsgivare 
Förening/Organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon E-post

Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polisens belastnings- och 
misstankeregister. 

Ja Nej
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