
Anmälan om att ta jordbruksmark 
ur produktion enligt 12 kap 9 § MB  

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 

Sökande (till vilken kommunikation sker) 
Företag 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson E-postadress

Telefon 

Brukare 
Företag 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson E-postadress

Telefon 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Företag 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson E-postadress

Telefon 

Mark som avses tas ur produktion 
Fastighetsbeteckning/ -ar 

Kommun 

Utdrag ur karta ska bifogas anmälan. Kartan ska vara av likvärdig kvalitet som den ekonomiska 
kartan. På kartan ska med avvikande färg tydligt märkas ut och avgränsas den mark som skall tas 
ur produktion. 

Markslag som avses läggas ner 

Åker (inklusive vall och betesvall       ha 

Betesmark (ej åker)       ha 

År då nedläggningen planeras 



Av anmälaren kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden 
Berörs något biotopskyddsområde? 

 Nej  Ja, allé  Ja, småvatten och 
våtmarker i jordbruksmark 

 Ja, odlingsrösen i 
 jordbruksmark 

 Ja, åkerholme  Ja, stenmur i 
 jordbruksmark 

 Ja, källa med omgivande 
våtmark i jordbruksmark 

 Ja, pilévall 

 Ja, särskilt utpekad 

Vilken påverkan? Vilka försiktighetsåtgärder kommer att vidtas? 

Berörs fornlämningar, fornlämningstäta områden eller andra kulturhistoriska lämningar? 

 Nej  Ja 

Om Ja, namnge och markera på karta 

Vilken påverkan? Vilka försiktighetsåtgärder kommer att vidtas? 

Andra kända natur- eller kulturvärden (riksintressen, ”Ditt Värmland”, ängs- betesmarker, etc.) 

 Nej  Ja 

Om Ja, namnge och markera på karta 

Vilken påverkan? Vilka försiktighetsåtgärder kommer att vidtas? 

Avsedd markanvändning efter nedläggning 

 Matjordstäkt Beteckning på kartan 

 Barrskog Trädslag Beteckning på kartan 

 Lövskog Trädslag Beteckning på kartan 

 Våtmark Beteckning på kartan 

 Naturlig igenväxning Beteckning på kartan 

 Annat ändamål       Beteckning på kartan 

Om jordbruksmarken önskas tas ur produktion tidigare än åtta månader efter anmälan anges skälen för detta här 



Övriga upplysningar av betydelse 

Till ansökan skall bifogas kartmaterial 
Obligatoriskt, ej överstigande A3-format 

Översiktskarta ca 1:50 000 med markerat aktuellt område 

Noggrann detaljkarta i skala 1:10 000  

Datum Sökandens underskrift

Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar i projektet sker. 
Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen skickat beslut i ärendet som under 
genomförandet av arbetet 
. 

Anmälan sänds till: 
Länsstyrelsen Värmland 
651 86  KARLSTAD 

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

!

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

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