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Utkom frin tiycket den 22 dcc. 1969

Nr 698
Jordhävdslag;
given Sioclcholms sloU den 12 december 1969,
GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riltsdagen^, funnit
CoU förordna som följer.
Med odlad jord förstås i denna lag åker och kultiverad betesmark.
Jordbruket anses nedlagt, om odlad jord under mer än två år i följd icke
bearbetats eller utnyttjats för slåtter eller hetesgång eller om skog planteras
på jor den.
2 §
Lagen år ej tillämplig på mark
1. som tillhör staten,
2. som ingår i fastighet, vilken är taxerad som annan fastighet eller "vilken
genom avstyckning bildats för annat ändamål än jordbruk och ej därefter
undergått taxering,
¬ 3. som i ngår i stadsplan eller som enligt byggnadsplan, fastställd efter den
1 januari 1948, är avsedd för annat ändamål än jordbruk, eller
4. va rå jordbruket varit nedlagt under tre år.
3 §
Har jordbruket på odlad jord lagts ned, kan lantbruksnämnden förelägga
innehavaren att återställa hävden, om jorden
L ingår i brultningsenbet, som är eller genom tekniskt och ekonomiskt
rimliga åtgärder kan hli lämpad för rationell jordbruksdrift ocb som lider
skada genom nedläggningen, eller
2. med hänsyn till läge, beskaffenhet ocb Övriga omständigheter finnes
kot-a hä llas i odlat skick för att underlätta bildandet av rationell brulcningsenhet.
Helräffande jord som innehas med nyttjanderätt skall föreläggandet rikJas mot ägaren, om nyttjand erättsha våren ar medellös eller hans återstående
ej är tillräcklig för hävdens återställande.
När lantbruksnämnden meddelar föreläggande, skall nämnden ange de
•Jigarder som behövs för ändamålet. Nämnden kan utsätta vite.
4 §
. '^gare eller brukare av jord är skyldig tåla att föreslmven åtgärd vidtages
om föreläggandet är riktat mot annan.
' Prop. 1969 ;134. 3LU 59, rskr 377.
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6 g
forela-'nndc om återställande av lla^d meddelats med stöd
.
.heker"', år staten skjldig att lösa jorden, om agaren begär det.
^
Lwie om mlos^n .Imll
,ä,ent>r av alans rorlurt sMfftge» 55,.,
hos lanlbniksniirancien inom lv.i monader fran del nämndens besl„| 1
foreh-msande vuninl laga Lrafl saml npptaga pris ocll ovnga villkor. Bitali
.c].o vtkandet, shall lalan vid s.amin.a avenlyr vvicLas genom stamnm; i„„^
tiä niånader Wn det avslagshesllilot vunnit laga kraft. Har agaren fäu dd
av b eslut först sedan detta vunnit laga kraft, laknas doclo tidsfrislerpa fräj
dagen for delfåendct.
^ ^
Lantbruksnämnden kan beträffande odlad jord som avses \ 5 § forMa
sticket 1 eller 2 forordna all täkt av matjord icke får ske utan nämndens
Ijllslåncl
Forordnantle får meddelas för högst fem år ät gången och länder omedelbart till efterrättelse.
7 §
På framställning av ägare av odlad jord kan lantbruksnämnden a.ige för
klaring att jorclbnikets nedläggande icke skall medföra åtgärd enligt 3 5
Har sådan förklaring avgivils, ager förordnande som meddelats med stödai
G g icke tillämpning beträffande jorden.
8 §
Talan om utdömande av \ite och om utsättande av njtt vite fores ai all
man åklagoare \id ratten i den ort där jorden cllcr limnicldelen av denna ar
belägen. Talan får ej rackas utan all lantbruksnämnden hemställt därom
Vifefåi ej fomtandlas.
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Den som uppsåtllgen eller av oaktsamhet över trader förordnande som
med delats med stod av 6 § dö mes till böter.
¬

10 §
Narmare föreskrifter for tillämpningen av denna lag meddelas av Konung
en eller a^ mjndighct som Konungen bestämmer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1D70.
unnW^io 1
i^pphdres lagen (1947:288) om uppsikt å jordbruk. Den
mehe PnpJi fff
forlfaiande i fråga om lerkan av ö^e^enskonlmeise enligt 5 § och föreläggande enligt 7 § nämnda lag.
visso hava
bekräfta låtit

horsnmhgcn att efterrätta Till jdtermera
underskrivit och med Vårt kungl. sig"'

^

Stockholms slott den 12 december 19G9.

GUSTAF^ADOLF

(Jor<,bruk,<]ep.arta,neniet)
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