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Inledning
Syftet med denna anvisning är att de viktigaste kraven som djurskyddslagstiftningen
ställer på anmälningspliktig verksamhet finns samlade i ett enda dokument för
underlättandet av aktörernas och tillsynsmyndigheternas arbete. Utöver kraven
innehåller anvisningen Livsmedelssäkerhetsverket Eviras tolkningar av hurdan
verksamhet som är anmälningspliktig. Tolkningarna är skrivna med kursiv stil.
Vad är anmälningspliktig verksamhet?
Enligt 21, 23 och 24 § i djurskyddslagen (247/1996) ska den som bedriver
yrkesmässig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur samt farmuppfödning av vilda
däggdjur och fåglar i produktionssyfte eller viltvårdssyfte göra en skriftlig anmälan till
regionförvaltningsverket.
1. Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur
I djurskyddsförordningens (396/1996) 26 § ingår följande definition av de
verksamheter som utgör yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskapseller hobbydjur och därmed anmälningspliktig verksamhet:
• regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller
andra sällskaps- och hobbydjur
¾ t.ex. djuraffärer
• uppfödning av hundar och katter när ägaren eller innehavaren föder upp minst
sex avelstikar eller avelshonor som har fått valpar eller ungar åtminstone en
gång
¾ t.ex. kennlar där det föds upp minst sex avelstikar som var och en har
fått minst en kull
¾ obs. gäller endast fortplantningsdugliga tikar
• tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst sex
hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och
regelbundet för vård, förvaring eller dressyr
¾ t.ex. hund- eller kattpensionat där minst sex stycken över fem
månader gamla hundar eller katter sköts samtidigt och regelbundet
• uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av
trav- eller ridhästar eller andra motsvarande djur som skall hållas som
sällskaps- eller hobbydjur, samt meddelande av undervisning i användningen
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och hanteringen av ovan nämnda djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna
djur är minst sex
¾ t.ex. travstall dit minst sex fullvuxna hästar har tagits emot för träning
¾ t.ex. ridskola som använder sig av minst sex fullvuxna hästar eller
ponnyer
¾ t.ex. stall dit minst sex fullvuxna hästar eller ponnyer har tagits emot
för att skötas
•

annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller
hobbydjur
¾ t.ex. storskalig uppfödning av kaniner eller gnagare.

2. Farmer för produktion av kött, ägg och avelsdjur
Anmälningspliktig verksamhet är farmuppfödning som syftar till att producera kött,
ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion och som gäller vilda däggdjur eller
fåglar eller deras avkomma som har fötts i fångenskap och som hör till en art vilken
lever i naturtillstånd.
Enligt 25 § i djurskyddsförordningen får av de vilda däggdjurs- och fågelarter som
förekommer i Finland djur av följande djurarter födas upp i farm för produktion av kött,
ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion:
•
•

vitsvanshjort, dovhjort, skogsvildren, rådjur, skogshare, fälthare, mufflon och
vildsvin
fasan, gräsand, rapphöna, tjäder, orre, ripa, säd- och grågås samt
kanadagås.

Utöver de djur som nämns ovan får farmuppfödning av sikahjort, kronhjort,
vattenbuffel (Bubalus bubalus), amerikansk bison (Bison bison) struts, emu, vanlig
nandu (Rhea Americana) och sumpbäver ske för produktion av kött, ägg eller
avelsdjur för kött- eller äggproduktion.
3. Farmuppfödning i viltvårdssyfte
Anmälningspliktig verksamhet är också de farmer där vilda däggdjur eller fåglar eller
deras avkomma som har fötts i fångenskap och som hör till en art vilken lever i
naturtillstånd föds upp i viltvårdssyfte för senare utsättning i naturen.
Skriftlig anmälan
Den som utövar anmälningspliktig verksamhet ska göra en skriftlig anmälan om
verksamheten till regionförvaltningsverket senast 30 dygn innan en ny verksamhet
inleds och, när verksamheten förändras väsentligt eller avslutas, senast 14 dygn
innan ändringen genomförs. En väsentlig förändring i verksamheten avser till
exempel att nya djurarter tas för farmuppfödning eller att den djurstam som ska
födas upp i farmen utökas betydligt. En anmälan om yrkesmässigt eller annars
storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur görs till det regionförvaltningsverk
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inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs. En anmälan
farmuppfödning
i
produktionssyfte
eller
viltvårdssyfte
görs
till
regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde farmen är belägen.

om
det

I anmälan ska följande uppgifter ingå:
•

verksamhetsidkarens namn, adress och hemort

•

om verksamhetsidkaren är ett bolag, ett andelslag eller någon annan
sammanslutning eller en stiftelse, en kopia av bolagsordningen eller av
stadgarna samt ett registerutdrag

•

den firma som eventuellt kommer att användas i verksamheten

•

en utredning över den för djurens skötsel ansvariga personens utbildning och
övriga erfarenhet som behövs i verksamheten

•

var verksamheten kommer att bedrivas, verksamhetens art samt när
verksamheten är avsedd att inledas

•

uppgifter om de djurarter och det antal djur som verksamheten gäller eller
kommer att gälla

•

en utredning över de utrymmen som kommer att användas i verksamheten
och de anordningar som används eller är avsedda att användas

•

en utredning över hur djurens skötsel är avsedd att ordnas.

Om du är osäker på om du måste göra anmälan om den verksamhet du bedriver
ska du kontakta länsveterinären i ditt eget område. Anmälan kan också göras
med regionförvaltningsverkets färdiga blankett. Länsveterinärernas kontaktuppgifter
och anmälningsblanketten finns på regionförvaltningsverkets webbplats under adress
http://www.avi.fi.
Förande av förteckning
Verksamhetsutövaren är skyldig att föra en uppdaterad förteckning över de djurarter
och djur som verksamheten omfattar. Förteckningen skall på begäran uppvisas för
tillsynsmyndigheterna och djurskyddsövervakaren.
Lagstiftning
Djurskyddslagstiftningen kan läsas på jord- och skogsbruksministeriets webbplats
under adress http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/default.html.

