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Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till naturoch kulturvärden i jordbruket;
beslutade den 17 november 1999
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § andra stycket, 4 §
och 10 § första stycket förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket samt efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, följande.
Inledning och begränsningar
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om innehållet i en anmälan
om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion och bestämmelser om den
hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel av
jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket.
Bestämmelserna förtydligar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 1 - 4
§§ miljöbalken (1998:808) och kompletterar reglerna om områdesskydd i 7
kap. samma lag.
2 § Den hänsyn som skall tas enligt 5 - 15 §§ får inte innebära att
pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten avsevärt försvåras.
Innehåll i anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion
3 § Anmälan enligt 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket skall göras skriftligen till länsstyrelsen och undertecknas av brukaren.
Anmälan skall innehålla följande uppgifter om den jordbruksmark som
är berörd av nedläggningen
1. brukarens namn, adress och telefonnummer,
2. markägarens namn, adress och telefonnummer,
3. fastighetsbeteckning, inklusive uppgift om församling och kommun,
4. avsedd markanvändning,
5. areal åker- och betesmark,

SJVFS 1999:119
Saknr S 47
Utkom från trycket
den 29 november 1999

SJVFS 1999:119
Saknr S 47
6. trädslag som brukaren avser att använda vid eventuell skogsodling,
7. av anmälaren kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden,
8. vilket år brukaren avser att ta marken ur jordbruksproduktion,
9. eventuellt särskilt yrkande i de fall brukaren önskar ta marken ur
jordbruksproduktion tidigare än åtta månader efter anmälan, samt
10. skäl för särskilt yrkande enligt 9.
4 § Den jordbruksmark som är berörd av nedläggningen skall tydligt
märkas ut och avgränsas på en karta. Kartan skall bifogas anmälan.
Kartan skall vara av likvärdig kvalitet som den ekonomiska kartan. På
kartan skall nedläggningsobjektets geografiska läge noteras med koordinater enligt rikets nät eller på annat likvärdigt sätt. Av anmälaren kända
naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden inom nedläggningsområdet skall tydligt märkas ut på kartan.
Borttagande m.m. av brukningshinder
5 § Brukningsvägar, stentippar, gränsvallar, renar mellan åkerskiften och
hägnadsrester får inte skadas eller tas bort om de har kulturhistoriskt värde
eller stort värde för bevarandet av odlingslandskapets flora eller fauna.
6 § Anläggningar av träd eller buskar som har kulturhistoriskt värde eller
stort värde för bevarandet av odlingslandskapets flora eller fauna får inte
skadas eller tas bort.
7 § Enstaka träd som präglats av jordbrukshävd eller mindre grupper av
sådana träd på åkermark får inte skadas eller tas bort.
8 § Åtgärder som anges i 6 - 7 §§ är tillåtna om de utgör en naturlig del i
vården och underhållet av den berörda växtligheten.
Röjning av träd och buskar
9 § Vid röjning på ängs- eller betesmark får träd som haft en funktion i
äldre markanvändning inte skadas eller tas bort.
Gödsling
10 § Handelsgödsel, stallgödsel samt slam eller annat organiskt avfall får
inte spridas på åkermark så att det hamnar utanför åkern.
11 § Handelsgödsel, stallgödsel samt slam eller annat organiskt avfall får
inte spridas på ängs- eller betesmark om natur- eller kulturvärden kan
skadas av spridningen.
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Nyodling och kultivering
12 § Nyodling eller kultivering i ängs- eller betesmark får inte ske om
natur- eller kulturvärden kan skadas av åtgärden.
Placering av sten, massor och avfall
13 § Röjningssten, sprängsten, massor från dikesrensning, överskott av
schaktmassor och avfall från jordbruksproduktion får inte placeras
1. på objekt som anges i 5 §,
2. i anläggningar av träd eller buskar som anges i 6 §, eller
3. i ängs- eller betesmark om natur- eller kulturvärden kan skadas av
placeringen.
Särskilda skäl
14 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
--------------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2000 då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:43) om hänsyn till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark och vid annan
markanvändning i jordbruket, skall upphöra att gälla.
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