
Ansökan om tillstånd 
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Sökande 
Namn/Organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid E-post

Fisk 
Art Stam Antal Vikt Ålder 

Utsättning 
Tidpunkt för planerad utsättning, (månad år) Tidpunkt för senast genomförd utsättning (månad år) 

Fiskart och stam vid senaste utsättning 

Vatten (bifoga karta med vattnet inritat om det inte beviljats tillstånd tidigare år) 
Sätt kryss i lämplig ruta 

Damm □ Sjö □ Vattendrag □

Koordinat X  Koordinat Y 

Vattnets namn Fastighetsbeteckning 

Vattensystem enligt SMHI Kommun/Kommuner 

Stöd till damm 

Har det betalats stöd till dammen (t ex Miljöstöd / Projektstöd / LOVA)  Ja □   Nej □
Om ja, vilket stöd och år 



Är fiskerättsägarna underrättade om att utsättning ska göras? Ja □ Nej □ 

Beskriv vattnets nuvarande arter och bestånd av fisk och kräftor 

Beskriv syftet med utsättningen 

Leverantör av utsättningsmaterial Fisk som visar symtom på smittsamma sjukdomar får inte sättas

ut. Ställ därför krav på att leverantören kan visa att fisken är fri från smittsamma sjukdomar.

Namn / Organisation Kontaktperson 

Adress Postnummer Ort 

Telefon dagtid E-post

Vatten varifrån utsättningsmaterialet ska tas 
Vattnets namn 

Vattensystem enligt SMHI Kommun eller Kommuner 

Transportör (om annan än leverantören) 
Namn Telefon dagtid 

Övriga upplysningar, resultat av tidigare utsättningar 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 



Information 

För att sätta ut fisk i ett vattenområde krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om 

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Detaljerade regler finns i Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter 

(FIFS 2011:13) om utsättning av fisk. Den som sätter ut fisk utan tillstånd kan dömas till böter enligt Fiskelagen 

1993:787. 

Tillstånd att sätta ut fisk gäller längst i ett år. Tillståndet gäller för den fiskart, mängd och från den leverantör 

som står i beslutet. I beslutet kan det finnas ytterligare villkor som måste följas. 

Länsstyrelsen tar hänsyn till utsättningens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan 

nytta och risk vid prövning av din ansökan.  

Genom tillståndsprövningen ska länsstyrelsen ansvara för att olämpliga arter av fisk samt parasiter och 

smittsamma sjukdomar inte sprids. Utsättning av fisk ska även skapa förutsättningar för ett livskraftigt och 

självreproducerande bestånd eller medföra ett förbättrat fiske. 

Utsättning av en ny fiskart som inte redan finns i ett vattenområde kan få oönskade effekter på ekosystemet i 

flera årtionden därefter. Förhållandena mellan rovdjur och bytesdjur kan förändras och konkurrensen mellan 

arterna ändras. Den utsatta arten kan med tiden försvinna från sjön eller kan andra arter minska eller försvinna 

helt.  

Tillstånd till utsättning av fisk ges när den biologiska mångfalden bevaras och ett långsiktigt nyttjande av 

fiskresursen möjliggörs. Det får inte finnas risk för spridning av smittsam sjukdom. 

Länsstyrelsens tillstånd befriar dig inte från skyldigheten att inhämta berörda fiskerättsägares medgivande till 

utsättningen. 

Hur lång tid tar det att få tillstånd 

Beslut om tillstånd meddelas normalt inom fyra veckor. Om du lämnar fullständig ansökan så innebär det ökad 

möjlighet till snabbare handläggning.  

Om det gäller en utsättning på en plats som inte tidigare beviljats tillstånd så ska du bifoga en karta där vattnet 

och platsen för utsättningen är inritad. Det går bra att göra en utskrift från de karttjänster som finns gratis på 

internet. I vissa av karttjänsterna kan du också få fram X- och Y-koordinaterna för utsättningsplatsen. 

För mer information kontakta: 

Per Svantesson  

Fiskehandläggare 

010-2240202

per.svantesson@lansstyrelsen.se

Lars Lundahl 

Länsfiskekonsulent 

010-2240170

lars.lundahl@lansstyrelsen.se

Du kan läsa mera om fiskutsättning på Jordbruksverkets webbplats: http://www.jordbruksverket.se  

Martin Stålhammar
Marinbiolog/Limnolog
010-224 02 28
martin.stalhammar@lansstyrelsen.se
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