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Hur man fyller i blanketten ansökan om dispens från biotopskyddet
Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Texta gärna. Det går även bra att fylla i dokumentet digitalt och skicka till Länsstyrelsens e-postadress; vastragotaland@lansstyrelsen.se
Om ni vill lämna mer information än vad som får plats på blanketten går det bra att lämna den på separat papper.
1Uppgifter

om sökande: namn, adress, telefonnummer m.m. Jordbruksföretag anger även det kundnummer som används vid SAM-ansökan. Äger sökanden marken eller agerar ni ombud etc. Om
”annat” kryssas för, glöm inte att ange vad ”annat” är.
Kryssa i om ni har möjlighet att ta emot begäran om avgift och kompletteringar samt beslut via epost.

2Om

sökande inte är markägare ska uppgifter om markägare fyllas i här. Har markägaren godkänt
den planerade åtgärden eller inte?
Information om var i länet åtgärden ska utföras. Ange fastighetsbeteckning och kommun. Avser
åtgärden underlättnader för jordbruket ska ID nummer för berörda jordbruksblock (xxxx-xxxxxxx) samt om du har några eventuella åtagande på blocket fyllas i.

3

Ange vilken typ av biotop dispensen söks för. Flera alternativ kan kryssas för på samma blankett.
Finns det något annat områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken som berörs av åtgärden?

4

Beskriv området kring biotopen.

5

Ge en kortfattad beskrivning av respektive biotop som ni söker dispens för. I beskrivningen ska
saker som areal, längd, bredd, djup, höjd, antal, trädslag i alléer och liknande finnas med beroende på
vad ansökan gäller. Ange informationen separat för varje ansökt objekt.
Exempel: För dike anges bredd inklusive renar, djup samt längd.
6Beskriv

åtgärderna och syftet med dem. Varför söker ni dispens? I beskrivningen ska saker som
storlek, material, diameter på rör, placering, behov av att gräva ut, fylla ut, avverkning, mängd
massor som ska till- eller bortföras, transportsträcka finnas med beroende på vad ansökan gäller.
Under punkt 6 kan du även uppge flera alternativ till dina ansökta åtgärder (t.ex. överfart över
dike eller genomfart genom stenmurar). Markera dessa alternativ på bifogad karta.

Exempel: För dike anges diameter på rör/slang, mängd massor i m3 som ska tillföras diket samt hur
långt dessa massor transporteras.
OBS! Punkterna 7-12 ifylles endast om ansökan avser åtgärd för att underlätta fortsatt jordbruksdrift.
7

Ange kostnader för inhyrd entreprenör, kostnad för inköp av material etc. Om du gör arbetet själv
och har egna maskiner ska du fylla i kostnaden för egen arbetstid och maskinkostnader. Ange hur
lång tid (antal år) som det kommer att ta tills att åtgärden har lönat sig.

8Ange

gårdens uppskattade grödfördelning i procent (t.ex. höstsäd, vårsäd, vall, betesvall, specialgröda, sockerbetor, träda, samt intensitet för eventuell vall) eller huvudsaklig driftsinriktning
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(mjölkproduktion, köttproduktion intensiv, köttproduktion extensiv/eko, växtodling mellan- och
slättbygd, växtodling specialgrödor).
9Fyll
10

i hur transportsträckan från gårdscentrum till och från fältet ändras med ansökt åtgärd.

Ange hur biotopen ligger jämfört med plöjriktningen (längsgående, tvärsgående, snett, endast
öppning i ändarna).

Ange även om det för tillfället finns några öppningar eller överfarter över/genom biotopen.
Ändras plöjriktningen efter ansökt åtgärd?

Plöjriktning
Biotop

Biotopen längs med plöjriktningen
Biotopen i vägen för plöjriktningen
11

Ange total löpmeter vändteg som biotopen orsakar (m).

12

Kommer den ansökta åtgärden att innebära att tidigare obrukad mark blir brukningsbar? Ange i
hektar samt markera på karta.
13

Beskriv hur du kommer att ta hänsyn till naturvärdena på platsen.
Tidpunkt på året, maskinval vid åtgärden, andra skyddsåtgärder etc.
14

Ange om du kan tänka dig att flytta biotopen till en annan plats och markera i så fall in platsen på
en karta. Om du inte kan eller vill flytta biotopen ska du motivera varför.
För allé ska anges antalet träd som ska återplanteras, trädslag på dessa och var de ska planteras.
Motivera om inga träd ska planteras.

15

Ange de kompensationsåtgärder ni planerar för den naturvärdesskada som uppkommer. T.ex.
anlägga våtmark, återuppbyggnad av stenmur eller odlingsröse.
16

Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens. Avser ansökan underlättande
av jordbruket kan det vara det särskilda skälet.

17

För att anmälan ska anses komplett och länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet måste denna
information bifogas.
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Information
Åtgärder för att underlätta fortsatt jordbruksdrift
Om åtgärden du vill göra är för att underlätta fortsatt jordbruksdrift och du söker jordbruksstöd, ska
du ange det kundnummer du använder vid SAM-ansökan samt block ID (xxxx-xxx-xxxx).
Dispens och särskilda skäl
Du behöver dispens om du vill göra något som kan skada naturmiljön i en skyddad biotop. För att
dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Som sökande ska du ange vilka särskilda
skäl som ligger till grund för din ansökan.
Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften för biotopskyddsdispens är 2300 kronor. Avgifterna bestäms av regeringen, se
avgiftsförordningen (1992:191) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Vi skickar meddelande om avgift när vi fått din ansökan.
Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att påbörja förberedelsearbeten.
Handläggningstid
Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om dispens från naturskydd inom 200 dagar från det att
ansökan är komplett.
Vattenverksamhet
Åtgärder och verksamheter som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar
mängden grundvatten kallas vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla
sådana verksamheter eller åtgärder hos Länsstyrelsen.
Mer information

Information om de olika bestämmelserna för skyddad natur finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Mer om de olika skyddsformerna och prövningen av dispens/tillstånd finns att läsa under
verksamhetsområde Djur & natur, välj Skyddad natur.
Mer information om vattenverksamhet och blankett för anmälan hittar du under Miljö &
klimat, välj Verksamheter med miljöpåverkan och Vattenverksamhet
Aktuella handläggningstider finns under Om Länsstyrelsen, välj Diarium och Mitt
ärende.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

