
 

     

   

    

 

 
  

   

   

 
      

 
        

      

 
  

      

  

  
   

  

   

  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL  

UTPLANTERING  AV FISK  

1 (2) 

Skicka ansökan till: 
gavleborg@lansstyrelsen.se 

Sökande 
Förening/Organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Fax E-post

Fisk 
Art Stam Antal Vikt (kg) Ålder 

Utplantering 
Tidpunkt för planerad utplantering Tidpunkt för senaste utplantering 

Fiskart och stam vid senaste utplantering 

Vatten 
Utplantering i 

 Damm äldre  Damm nygrävd (2 år el yngre)  Sjö  Bäck  Å

Utplanteringsplats (vattnets namn) Koordinater 

X Y 
Vattensystem enligt SMHI Kommun/Kommuner 

Slutet vattensystem  Ja  Nej

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplanteringen skall utföras?  Ja  Nej

Beskriv vattnets nuvarande bestånd av fisk och kräftor 
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2 (2) 

Beskriv syftet med utplanteringen 

Leverantör av utplanteringsmaterial 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Fax E-post

Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas 
Vattnets namn 

Vattensystem enligt SMHI Kommun/Kommuner 

Transportör  
Namn Telefon 

Övriga upplysningar 

16 § Förordningen (1994:1716) om odling, utplantering och flyttning av fisk (utdrag ur) 

För att få sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och 

driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. 

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till 

vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma 

sjukdomar. Vad som sägs om fisk gäller även kräftor. Fiskeriverket har meddelat ytterligare 

föreskrifter i FIFS 2001:3. 
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