
Anmälan
Att ta jordbruksmark ur 
 jordbruks produktion enligt 
12 kap 9 §  miljöbalken
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Sökande
Brukarens namn    Kundnummer för jordbruksstöd om det finns

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-postadress

Markägarens namn (om annat än brukaren)   

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-postadress

Fastighetsbeteckning för mark som du avser ta ur produktion Avstånd till närmaste aktiva jordbrukare 

Kommun  Församling 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/jamtland
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Uppgifter om nedläggningen
Vilket år önskar du lägga ner jordbruksmarken?   

Markslag som planeras tas ur produktion 

    

Ange anledning till att jordbruksmarken ska tas ur produktion 

 

 

 

Ange eventuella skäl till att du vill att jordbruksmarken ska tas ur bruk tidigare än åtta månader efter anmälan
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 Åker (inklusive slåtter- och betesvall) .................................. hektar

 Betesmark (utanför åker)  ........................................... hektar

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Avsedd markanvändning efter nedläggning

 Igenplantering med skog 

Område på kartan  Yta (hektar) Trädslag Markberedningsmetod

......................................................  .......................  ..........................................................  ...........................................................................................

......................................................  .......................  ..........................................................  ...........................................................................................

......................................................  .......................  ..........................................................  ...........................................................................................

 Annat 

Område på kartan  Yta (hektar) Nytt användningsområde

......................................................  .......................  .................................................................................................

......................................................  .......................  .................................................................................................
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Kultur- och naturvärden
Känner du till några naturvärden eller kulturmiljövärden på marken som avses tas ur produktion? 

 Ja   Nej

Om ja ange vad: 

Ange vilken naturhänsyn du planerar

4

Övriga upplysningar5
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Om blanketten

Nedläggning av jordbruksmark
Nedläggning av jordbruksmark kan innebära att skyddsvärda natur- och kulturvärden går förlorade.
Denna anmälan syftar till att länsstyrelsen ska kunna pröva vilken hänsyn som kan behövas för att 
skydda värdefulla delar av jordbrukslandskapet. 

Jordbruksmarken får tas ur bruk tidigast åtta månader efter att anmälan har skickats in. Anmälan räknas 
som inlämnad först när den är komplett. Länsstyrelsen kan besluta om att jordbruksmarken får tas ur 
bruk tidigare än åtta månader.

Karta
För att vi ska kunna göra en bedömning är det viktigt att du bifogar en karta där det tydligt framgår 
vilken jordbruksmark du vill lägga ner. Om det gäller flera områden bör du markera dem med siffror som 
du kan hänvisa till i din ansökan.

Så här fyller du i blanketten

1. Sökande 
Här anger du kontaktuppgifter och grundläggande information om fastigheten. 

2. Uppgifter om nedläggningen 
Här beskriver du hur marken används idag och varför du vill ändra användningen. 

3. Avsedd markanvändning efter nedläggningen 
Här beskriver du vad du har planerat att använda marken till. 

4. Kultur- och naturvärden 
Åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön ska samrådas enligt miljöbalkens 12 kapitel 6§. För 
att länsstyrelsen ska kunna bedöma om naturmiljön riskerar att skadas behöver du därför beskriva 
vilka naturvärden som finns i området och vilka åtgärder du planerat för att minska skador eller 
risk för skador på naturmiljön.

Så här skickar du in blanketten

 » Skriv ”Att ta jordbruksmark ur jordproduktion” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss. 
 » Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
 » Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
 » Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
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