ANMÄLAN

Diarienummer
523-

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9§ miljöbalken (1998:808)
Uppgifter markerade med fet stil är obligatoriska
Brukarens namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

E-postadress

Eventuellt kundnummer

Markägarens namn (om annan än brukaren)

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

Markägaren har godkänt planerad åtgärd

Kommun

☐Ja

☐Nej
Berörd/a fastighet/er

Areal som omfattas av nedläggningen
Totalt
ha, varav
☐ åker
ha inom område
och
☐ kultiverad betesmark
ha inom omr
☐ naturlig betesmark (är ej bearbetad/kalkad/gödslad)
Marken ska tas ur produktion år

och
ha inom område
Skogsstyrelsen är kontaktad

☐ Ja
Avsedd markanvändning

ja

nej

Ädellövskog

☐

☐

Annan lövskog

☐

☐

Barrskog

☐

☐

Annan skog

☐

☐

Annat

☐

☐

Ytorna hägnas in

☐

☐

Markberedning

☐

☐

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

☐ Nej

Trädslag

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Areal (ha)

Beteckning på karta

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)

Sida 2

Kommer matjordtäkt/avhyvling av matjord ske

☐Nej

☐Ja, på skifte

Schaktmassornas volym

m3

Schaktmassorna kommer att

☐Användas för eget bruk

☐säljas till

Skäl till att matjordstäkt måste genomföras

Berörda biotoper

☐Allé
☐Pilevall
☐Åkerholme

☐Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
☐Småvatten och våtmark i jordbruksmark

☐Odlingsröse i jordbruksmark
☐Stenmur i jordbruksmark

Andra kända natur- eller kulturvärden/fornlämningar

Kompletterande information

Till anmälan ska bifogas
•
•
•

Noggrann detaljkarta i skala 1:5 000 – 1:10 000 med den aktuella jordbruksmarken inritad
Om flera trädslag ska planteras på marken ska det ritas ut på kartan var respektive trädslag ska planteras
Av anmälaren kända naturvärden inom nedläggningsområdet ska tydligt markeras på kartan

Ort och datum

Sökandens underskrift*

*behövs ej vid digital anmälan

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handläggningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.
Jordbruksmarken kan tas ur produktion tidigast 8 månader efter anmälan, om inte Länsstyrelsen dessförinnan har gett klartecken genom ett beslut.

Anmälan skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

