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Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

Anmälan enligt 2 kap 4§ Miljöprövningsförordningen 
 
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du planerar att starta 
åtgärderna. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan. 
 

Administrativa uppgifter 
Anläggningens namn 

Fastighetsbeteckning 

Besöksadress 

Adress 

Kontaktperson Telefon E-post 

 
Verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

 
Anmälan avser:                                               Uppodling till åkermark 
                                      
Typ av mark innan uppodling?                    Skogsmark     ______________________________ 

 
Verksamhetsbeskrivning 
  Bilaga bifogas 
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När planeras åkermarken tas i bruk?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka åtgärder kommer vidtas för att marken ska kunna användas som åkermark?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalisering  
Ligger marken i ett vattenskyddsområde?                                                                       Ja    Nej   

Kan åtgärden påverka rörligt friluftsliv (t.ex. vandringsleder)                                           Ja    Nej                                                                    

Finns det risk för att marken är förorena ?                                                                                                                                           Ja    Nej 

Finns det vattentäkter inom 200 meter från den mark som kommer att 
uppodlas?                                                                                                  

 Ja    Nej 

Ligger marken inom något områdesskydd? t.ex. strandskydd, 
naturreservat, biotopskydd, fornlämning etc.  

 Ja    Nej 

Ligger det diken inom eller i anslutning till den mark som kommer att 
uppodlas?                                        

 Ja    Nej                                                                    
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Ligger det våtmarker inom den mark som kommer att uppodlas?                                   Ja    Nej         

Ligger marken inom 30 meter från en sjö/vattendrag   Ja    Nej 

Ligger marken inom svämplanet1 till en sjö/vattendrag 
 
 

 Ja    Nej 

 
Om ja vilka åtgärder kommer vidtas för att minska påverkan ange nedan alternativt bifoga en bilaga 

 Bilaga bifogas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tillgänglig spridningsareal (kommer att användas för att uppdatera miljöförvaltningens register 
över verksamheten) 

 Ägd (ha) Arrenderad/ 
Kontrakt (ha) 

Summa (ha) Behov (ha) 

Ny åkermark/     

Befintlig åkermark     

Befintlig betesmark     

Träda     

SUMMA     

 
Antal djurenheter (vid maximalt utnyttjande av befintliga och planerade byggnader i verksamheten). 
(kommer att användas för att uppdatera miljöförvaltningens register över verksamheten) 

Djurslag 
 

Djurenheter 
per djur 

Antal 
djur 

Totalt antal 
djurenheter 

Mjölkko inklusive kalv upp till en månads ålder 1   
Sinko 1   
Kalv  1-6 månaders ålder 1/6   
Övrig nöt , sex månader eller äldre 1/3   
Sugga inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder  1/3   
Betäckt gylta 1/3   
Slaktsvin, avelsgaltar eller icke betäckt gylta 12 veckor eller äldre 1/10   

                                                      
1 Plana ytan invid en sjö/vattendrag som formas av återkommande översvämningar 
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Häst inklusive föl upp till sex månaders ålder 1   
Får eller get, sex månader eller äldre 1/10   
Mink inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar 1/10   
Kaniner 1/100   
Lamm eller killing upp till sex månaders ålder 1/40   
Värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns 1/100   
Unghöns upp till 16 veckors ålder 1/200   
Slaktkycklingar 1/200   
Kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en 

veckas ålder 

1/100   

Strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp 

till en veckas ålder 

1/15   

Annat djur en djurenhet motsvarar det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring 

motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet 

djur ska väljas det alternativ som ger det lägsta antalet djurenheter 

  

Summa djurenheter    
 
 
  
Ort och datum  
 
 _______________________________ 
Underskrift av verksamhetsansvarig  Namnförtydligande 
 
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
 
 

  
 
 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om 
uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion. Vi hanterar dina uppgifter med stöd 
av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.  
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  

 

Följande ska bifogas  
Karta över den mark som ska göras om med eventuella diken, våtmarker, vandringsleder, 
gräns  för strandskydd med mera markerat. Om du inte får plats i angivna fält ange det på 
blanketten och bifoga en bilaga istället. 
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