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Korttyp
Antal sålda 
fiskekort

Pris per kort 
i kronor

Summa 
kronor

Övriga uppgifter

Dygnskort

3-dygnskort

Veckokort

Månadskort

Säsongskort

Årskort

Årskort med 
medföljande / 2 pers

Medlemskort /

Fiskerättsägarebevis

Gruppkort  *

Familjekort *

Pimpeltävling

Summa

 * Ange hur många personer som varje grupp består av och hur många dagar kortet gäller.

Fiskekort2

3 Fiskevård
Företagna fiskevårdsåtgärder; biotopförbättrande åtgärder, fiskutplantering,  decimeringsfiske, införda  
skyddsbestämmelser, information, etcetera.

Antal deltagare

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 ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

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

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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5

Fisket
Ange om något speciellt inträffat under året, till exempel fiskdöd, nya fiskarter som observerats, förändringar i vattenmiljön 
 (vegetation med mera), förändringar i sjöns omgivning (skogsgödsling, utsläpp med mera)

Mink

Har vildmink fångats? Betalar föreningen premier för minkfånget?

 Nej  Nej Ja, antal:  Ja, kronor per mink:

Stor fisk Om det under året fångats någon särskilt stor fisk, notera gärna art och vikt nedan.6

7 Sysselsättningseffekter
Redovisa om det under året uppstått nya sysselsättningstillfällen med direkt anknytning till fisket, till exempel i form av 
 fiskecamper, båtuthyrning, guideservice, fiskeredskapsaffärer med mera. 

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era 
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på 
annat sätt. 

Så här skickar du in blanketten
 » Skriv ”Verksamhetsöversikt, fiskevårdsorganisationer” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss. 
 » Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
 » Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
 » Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på www.lansstyrelsen.se/jamtland
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