Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion (VÄS 523)

Information
Den som avser att permanent upphöra med
jordbruksproduktion på jordbruksmark måste
anmäla detta till länsstyrelsen.
Anmälningsskyldigheten omfattar åker och all
betesmark.
Den tillståndsskyldighet, som förelåg i
skötsellagen före den 1 juli 1990 gällde
enbart åker och kultiverad betesmark.
Anmälningsskyldigheten är således vidare
och omfattar även de naturliga
betesmarkerna.
Jordbruksmark får tas ur produktion tidigast
åtta månader efter det att anmälan gjorts till
länsstyrelsen om inte länsstyrelsen medger
annat. I vissa fall – om det finns skäl från
naturvårds – eller kulturmiljösynpunkt – får
länsstyrelsen besluta att marken får tas ur
produktion först tolv månader efter det att
anmälan gjorts.
Skogsplantering och igenväxning av åkeroch betesmark kan innebära att natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet
förstörs. Om det är betydelsefullt att sådana
värden bevaras kan länsstyrelsen i vissa fall
avtala om ersättning för fortsatt
jordbruksdrift
För mer information kontakta:
Länsstyrelsen Skåne
Miljöavdelningen
205 15 Malmö
Tel: 010-22 41 000 (växel)
E-post: skane@lansstyrelsen.se

Vår service

För att vi ska kunna hålla vår
handläggningstid vill vi att du lämnar in en
fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Instruktioner

Till anmälan skall bifogas en kopia av
ekonomiska kartan där den mark som avses
tas ur jordbruksproduktion markerats på ett
tydligt sätt.
OBS! Om anmälan omfattar flera
delområden, markera och numrera dessa på
kartkopian samt ange nuvarande
markanvändning och den tänkta framtida
markanvändningen för varje delområde. Vid
plantering, ange trädslag för varje
delområde.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne
behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen
skane@lansstyrelsen.se

Anmälare
Anmälarens namn
Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Postort

E-postadress

Anmälan avser
Fastighetsbeteckning
Ekonomisk karta (bifoga kopia av ekonomiska kartan med berörda områden markerade)
Församling

Kommun

Markägare (om annan än anmälare)
Markägarens namn
Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Postort

E-postadress

Anser ni att den mark som ni enligt denna anmälan avser att ta ur jordbruksproduktion är värdefull från
naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt

Ja

Nej

Kan ni tänka er att fortsätta bruka marken mot viss ersättning om det är betydelsefullt att dess natur- eller
kullturmiljövärden inte förstörs?

Ja

Nej

Markförhållanden
Marken är omgiven av åker:

Helt

Delvis

Inte alls

Jordart:

Lerhaltig

Lerfri

Torv eller gjyttjejord

Stenbundenhet:

Stenfri

Något stenbunden

Mycket stenbunden

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-22 41 000 vx

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-22 41 000 vx

Plusgiro/Bankgiro

5050-3739

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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Anmälan omfattar
Åker (ha)

Gödslad naturlig betesmark (ha)

Kultiverad betesmark (ha)

Ogödslad naturlig betesmark (ha)

Hektar totalt varav:

Anmälan omfattar följande delområden
Nummer på karta

Nuvarande markanvändning

Planeras omföras till (vid plantering, ange trädslag)

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum
Namnunderskrift

Namnförtydligande

