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Anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion 
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken 
Nedläggning av jordbruksmark genom skogsplantering eller naturlig igenväxning av åker och 
betesmark kan innebära att skyddsvärda natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet förstörs. 
Anmälan om nedläggning syftar till att länsstyrelsen ska kunna pröva vilken hänsyn som kan krävas 
för att skydda värdefulla delar av odlingslandskapet. Hänsynen får inte innebära att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Jordbruksmarken får tas ur produktion tidigast åtta månader 
efter anmälan om inte länsstyrelsen medger annat. Anmälan måste enligt Jordbruksverkets 
förordning 1999:119 innehålla de uppgifter som anges i denna blankett. 

Om matjordstäkt för annat än husbehov planeras behöver anmälan om nedläggning inte göras. 
Istället måste man ansöka om tillstånd för täktverksamhet. 

Energiskogs- eller julgransodling räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana 
planteringar väsentligt förändrar naturmiljön ska samråd ändå alltid ske med länsstyrelsen enligt 
miljöbalken (12 kap. 6 §). 

Markªgare 
Namn 

 
Adress 

 

Postadress 

 
E-postadress 

 

Telefonnummer 

 

Brukare 
Namn 

 
Adress 

 

Postadress 

 
E-postadress 

 

Telefonnummer 

 

Mark 
Fastighetsbeteckning på mark som ska tas ur jordbruksproduktion 

 
Församling 

 

Kommun 

Kopia av ekonomisk karta eller motsvarande måste bifogas, med tydlig utmärkning av den 
mark som ska tas ur produktion. 

Länsstyrelsen Västernorrland    
Postadress: 871 86 Härnösand      Telefon: 0611-34 90 00     E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 
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Åker, antal hektar Betesmark, antal hektar  

 
Nedläggningen planeras år:  
 
Anledning till att marken tas ur produktion 

 
 

 
Ange om det finns några kända natur- eller kulturmiljövärden på den mark som ska tas ur produktion 

 
 

Avsedd markanvändning efter nedläggning 
Skogsplantering  
med: 

Trädslag             Areal i 
hektar             

Beteckning på kartan             

 Lövskog                

 Barrskog                

 Annan skog                

 Våtmark                

 Naturlig igenväxning    

 Annat ändamål    
 

Om önskemål finns att ta jordbruksmarken ur produktion tidigare än åtta månader efter anmälan anges skälen för detta här: 

 

 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Underskrifter 
Ort och datum 

 

Ort och datum 

 
Brukare 

 
 
 

Markägare 

 

 

Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 
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