REGISTRERING
SOM DJURHÅLLARE
(NÖTDJUR)
Myndighetens anteckningar

Läs igenom ifyllningsanvisningarna noggrant innan
blanketten fylls i.

Blanketten mottagen, datum

Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållarens gårdsbruk
har sitt driftscentrum eller där djurhållaren
är bosatt.

Dnr

Mottagare

Registratorns initialer och datum

1. Uppgifter om den som håller nötdjur
Namn

Lägenhetssignum/kundsignum

Näradress

Personbeteckning

Språk

Postnummer och postanstalt

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Kommun

Fax

FO-nummer

Juridisk form

2. Uppgifter om registreringen

upphör

fortsätter

börjar

Djurart

avbryts

Hållande av djurarten

datum

nötdjur
bisondjur
vicenter

3. Kontaktpersonens uppgifter (om annan än den som håller nötdjur)
Kundsignum

Namn

Personbeteckning

Näradress

Telefon

Börjar som kontaktperson (datum)

Språk

Postnummer och postanstalt

Mobiltelefon

E-post

Slutar som kontaktperson (datum)

4. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna på den här blanketten är korrekta.
Ort och datum

Underskrift (för samfund, sammanslutning eller dödsbo krävs allas underskrifter eller fullmakt)
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IFYLLNINGSANVISNINGAR för blanketten Registrering som djurhållare (nötdjur)
En fysisk person eller juridisk person, som håller ett eller flera nötdjur, bisondjur eller vicenter för
produktions-, sällskaps- eller hobbyändamål, måste registreras som hållare av nötdjur innan djurhållningen
börjar. Registreringen sker med medföljande blankett.
Vid ändringar i uppgifterna om hållande av nötdjur samt ifall hållande av nötdjur avbryts, återupptas
respektive upphör skall anmälan göras inom 30 dagar på denna blankett.
Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållarens gårdsbruk har sitt
driftscentrum eller, ifall djurhållaren inte har ett gårdsbruk, i den kommun där djurhållaren bor.
De djurhållningsplatser som används för djurhållning registreras på blanketten Djurhållningsplatser för
produktionsdjur, registrerings-/ändringsanmälan.
1. Uppgifter om den som håller nötdjur
Den som håller nötdjur kan vara en fysisk person eller en juridisk person (t.ex. aktiebolag, öppet bolag
eller kommanditbolag, andelslag eller förening) eller en sammanslutning av fysiska privatpersoner
(dödsbo, beskattningssammanslutning) eller offentligt samfund (stat, kommun m.m.)
Namn:
Fysisk persons efter- och förnamn eller företags, samfunds eller dödsbos namn
Lägenhetssignum/
Med lägenhetssignum avses det lägenhetssignum som myndigheten gett
Kundsignum:
gårdsbruket och som är infört i landsbygdsnäringsregistret. Kundsignum avser det
kundsignum som myndigheten gett en person, som inte har något gårdsbruk, och
som är införd i landsbygdsnäringsregistret (se personbeteckning)
Personbeteckning:
En fysisk persons personbeteckning, om lägenhetssignum eller kundsignum
inte är känt
Språk:
Kontaktspråk, t.ex. svenska
Näradress, postnummer och postanstalt, telefon, mobiltelefon, e-post och fax:
Fysisk persons, företags, sammanslutnings eller dödsbos kontaktuppgifter
Kommun:
Kommun där djurhållarens gårdsbruk har sitt driftscentrum eller, ifall djurhållaren
inte har något gårdsbruk, kommun där djurhållaren bor
FO-nummer:
Företags eller samfunds FO-nummer. FO-numret hittas t.ex. via Patent- och
registerstyrelsens FODS-tjänst, www.ytj.fi
Juridisk form:
Anges med en kod:
01 privatperson (fysisk
05 kommun /
10 registrerat öppet
person) / familjejordbruk
kommunförbund
bolag / kommandit02 familjebolag/06 församling
bolag
sammanslutning
07 stiftelse, förening el.dyl.
11 samfälld skog
03 arvingar / dödsbo
08 aktiebolag
04 staten
09 andelslag
2. Uppgifter om registreringen
Markera aktuell information med ett kryss och fyll i datum för den djurart det gäller på följande sätt:
börjar:
Registrering som djurhållare av den aktuella djurarten för första gången
avbryts:
Hållande av den aktuella djurarten avbryts för minst sex (6) månader
fortsätter:
Hållande av den aktuella djurarten fortsätter efter avbrott/upphörande
upphör:
Hållande av den aktuella djurarten upphör
3. Kontaktpersonens uppgifter
Kontaktpersonen kontaktas i frågor som rör djuren eller registreringen. Kontaktperson uppges, ifall det
är en annan person än den i punkt 1 nämnda djurhållaren (t.ex. gårdens förvaltare). Kontaktpersonen
kan endast vara en fysisk person, vars kundsignum (om känt), namn och kontaktuppgifter skall
antecknas på blanketten (se punkt 1). Datum då personen blir kontaktperson anges, ifall det är ett
annat datum än den dag djurhållningen börjar, och datum då personen slutar som kontaktperson
anges, ifall personen inte mera är kontaktperson. Vid byte av kontaktperson räcker det med att
anteckna den nya kontaktpersonens uppgifter på blanketten samt datum då personen börjar som
kontaktperson.
4. Underskrift
Blanketten skall undertecknas. Om blanketten fylls i av ett samfund, en sammanslutning eller ett
dödsbo skall blanketten undertecknas av antingen alla eller en person som är befullmäktigad av
delägarna. För ett samfund eller en sammanslutning kan undertecknaren också vara en person som
har namnteckningsrätt. Fullmakter och handelsregisterutdrag eller motsvarande som anger
namnteckningsrätten skall bifogas till blanketten.
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