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LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Skicka med följande till din ansökan

[~_]
•
•
•
•

Översiktskarta som visar aktuellt område
Detaljkarta med ansökta åtgärder tydligt inritade
Skala och norrpil
Fotografier som tydligt visar aktuella biotopers
utseende med riktningsangivelser

Ansökan om dispens från biotopskydd
enligt 7 kap 11 § miljöbalken




1. Ansökan avser åtgärd för att underlätta fortsatt jordbruksdrift (ej byggnad) (§11b)
2. Ansökan avser annan åtgärd t.ex. byggnation, säkerhet etc. (§11)

Kontaktuppgifter sökande
1

SAM-Kundnr:

Namn

I

Adress

E-post

I
Postnummer

Postort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Jag som söker dispens är


2

markägare



entreprenör



 konsult/ombud

arrendator

 annat

Uppgifter om ansökan
Berörd(a) fastighet(er)

Kommun

Berörda jordbruksblock samt eventuella åtaganden på blocket

Samtliga markägares namn och adresser (om annan än sökande)

Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress)

Markägaren har godkänt planerad åtgärd:

3

 ja

 nej

Åtgärden berör

IB

Allé



Pilevall

Småvatten/våtmark/bäck/öppet dike i jordbruksmark




Åkerholme
Stenmur i odlingsmark




Odlingsröse i jordbruksmark
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

Åtgärden berör även annat områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken
strandskydd
naturminne

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

 naturreservat/naturvårdsområde
 djur- eller växtskyddsområde

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)




landskapsbildsskydd
området är även utpekat som Natura 2000-område

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Beskriv omgivande markområde:

4

~=====-=--=---=--=--=--=Beskriv respektive biotop (storlek, längd, bredd, höjd, djup, antal, areal, trädslag i alléer mm):

5

6

Beskriv åtgärden/åtgärderna och syftet med den/dem: (inkl storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut,
avverka, massor, transport). Flera alternativ till ansökt(a) åtgärd(er) kan anges på karta samt under punkt 6 nedan.

Punkt 7-12 ifylles endast om åtgärden avser underlättande av jordbruket
Den beräknade kostnaden och ekonomiska lönsamheten per landskapselement som berörs (inkl beräkning):

7

Grödfördelning på gården (% höstsäd, vårsäd, vall intensiv/medel, betesvall, sockerbetor, potatis, träda etc.) eller
driftsinriktning (mjölk, kött intensiv, kött eko, växtodling etc.):

8

Transportsträcka till och från fältet (före respektive efter ansökt åtgärd):

9

Plöjriktning

10

Biotopen ligger nu längs med plöjriktningen
Biotopen ligger nu i vägen för plöjriktningen
Kommer plöjriktningen att ändras om biotopen försvinner

Snett jämfört med biotopen
Öppningar i ändarna
ja

nej

Extra vändteg
Hur mycket extra vändteg orsakar biotopen totalt (löpmeter)?

11

m

Kommer någon tidigare obrukad yta att börja brukas efter åtgärd? Markera på kartan!

12

ha
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13

14

Hur kommer du ta hänsyn till naturvärdena på platsen (ex årstid för åtgärden)

Biotopen kan byggas upp på annan plats:
ja (markera in föreslagen plats på karta)
nej, ange orsak

Ska träden i allén återplanteras:

 ja
 nej, ange orsak

Antal träd som ska återplanteras

st

Trädslag



15

i luckorna som uppstår/redan finns i allén
som en förlängning av allén

Övriga kompensationsåtgärder:

Särskilda skäl
16

17

Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens (måste anges)

Kom ihåg att skicka med
• Översiktskarta som visar aktuellt område
• Detaljkarta med ansökta åtgärder tydligt inritade
• Skala och norrpil
• Fotografier som tydligt visar aktuella biotopers utseende, med riktningsangivelser

Tänk på att ju mer komplett din ansökan är desto snabbare kan vi handlägga ärendet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

