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Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion  
Enligt 12 kap. 9 § miljöbalken  

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se  
eller via post: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

 

 
 
 

 
Uppgifter om sökande 
Namn: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ortsnamn: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 

Berörd fastighet: 

 

Församling: 

 

Kommun: 

 

 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Uppgifter om fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn: 

Adress: 

Postnummer och ortsnamn: 

Telefonnummer: 

E-post:

Uppgifter om jordbruksmark 

Anmälan avser: 

 hektar åker/betesmark. 

Nuvarande markanvändning: 

 Betesmark 

 Åkermark 

 Annan, ange:

Avsedd markanvändning: 

 Granplantering 

 Lövträdsplantering  

 Övrigt, ange trädslag: 
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Utgår något stöd för miljövänligt jordbruk? 

 Nej 

 Ja, ange kundnummer: 

Berörs något vattendrag: 

 Nej 

 Ja, ange vilket:

Markera om planerad omläggning kommer att beröra: 

 Märgelgrav 

 Öppet dike 

 Småvatten 

 Odlingsröse 

 Allé  

 Åkerholme 

 Kvarnanläggning eller fornlämning 

Andra kända naturvärden: 

När avser ni att ta anmäld jordbruksmark ur produktion: 
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Kompletterande information: 

Till anmälan ska följande kartmaterial bifogas 
 Karta där jordbruksmark som är berörd av nedläggning är markerad. 

 Karta där jordbruksmarkens geografiska läge framgår. 

Underskrift 
Ort och datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter. 

Kontakt 
För eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen i Hallands län 
Telefon:  010-224 30 00 (växel)
E-port:  halland@lansstyrelsen.se 
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland 
Postadress: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 
Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:halland@lansstyrelsen.se
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