
 ANMÄLAN OM PLATS FÖR UTFODRING 
MED KADAVER 

1 (2) 

 

 www.ruokavirasto.fi  

 

  

☐ Ny ☐ Upphör Ändring: ☐anmälaren 

 ☐kontaktpersonen 

Läs omsorgsfullt igenom ifyllningsanvisningarna innan du 
fyller i blanketten. Fälten som märkts med fetstil är 
obligatoriska. 

 

Datum:       
☐användnings-

ändamålet 

 
☐uppsamlings-

platsen 

 

Blanketten mottagen, datum Bilagor, st. Mottagare 

                  

 
 

1. Person som lämnar anmälan om utfodringsplatsen  
Namn Personbeteckning eller FO-nummer 

            
Telefon E-post 

            
 

2. Utfodringsplatsens kontaktperson (om annan än den som lämnar anmälan) 
Förnamn Efternamn 

            
Telefon E-post 

            
 

3. Information om utfodringsplatsen och dess anändningsändamål 
Utfodringsplatsens namn Utfodringsplatsens beteckning 

            
Användningsändamål 

☐ Jakt på små rovdjur ☐ Fotografering och beskådande av stora rovdjur  ☐ Fotografering och beskådande av andra djur  

 

4. Biprodukt som kommer att användas för utfodring och dess uppsamlingsplats 

Djur Helt kadaver 
Biprodukt som uppkommer i en 

livsmedelsanläggning 

Svin ☐ ☐ 

Fjäderfä ☐ ☐ 

Ren ☐ ☐ 

Odlad fisk 
 

☐ ☐ 

Nötkreatur under 12 mån ☐ ☐ 

Får och get under 12 mån ☐ ☐ 

Annat djur, vad:       ☐ ☐ 

 

5. Utfodringsplatsens läge 
Ort Gatuadress 

            
Koordinater (ange koordinaterna enligt koordinatsystemet ETRS-TM35 FIN (t.ex. Kartplatsen för alla) 

      
Mer information om läget (om läge utan adress bifogas en karta med platsen utmärkt) 

      

☐ Bifogat följer en karta med platsen utmärkt. 

 
Blanketten returneras till den kommunala veterinären i den kommun där utfodringsplatsen ligger. 
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Ifyllningsanvisning 
 

Om verksamheten för en utfodringsplats med kadaver inleds ska det innan verksamheten inleds lämnas en anmälan på denna blankett. Om 
ändringar i verksamheten och om att verksamheten upphör ska inom 30 dagar lämnas en anmälan på vidstående blankett. Om enbart 
kroppar från vilda djur eller biprodukter från jakt används vid utfodring, behöver någon anmälan inte lämnas. 
 
Blanketten returneras till den kommunala veterinären i den kommun där utfodringsplatsen ligger. Mer information om utfodring med 
kadaver finner du på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/anvandningen-av-atel/ 
 
Ny: Den som lämnar en anmälan om en ny plats för utfodring med kadaver fyller i all information på blanketten. Kryssa i fältet Ny och 
datumet då verksamheten inleds i fältet Datum.  
 
Upphör: Verksamheten som plats för utfodring med kadaver upphör. Kryss i fältet Upphör och datumet då verksamheten upphör i fältet 
Datum. Fyll också i informationen om utfodringsplatsen i punkt 3. 
 
Ändring: Då informationen om utfodringsplatsen ändras kryss i fältet Ändring och datumet då ändringen träder i kraft i fältet Datum. Fyll 
också i informationen om utfodringsplatsen i punkt 3 och den punkt på blanketten som hänför sig till ändringen i fråga.  
 
1. Information om personen som lämnar anmälan om utfodringsplatsen 

Personen som lämnar anmälan om utfodringsplatsen kan vara en fysisk person eller en juridisk person (såsom ett aktiebolag, öppet 
bolag eller kommanditbolag, ett andelslag eller en förening) eller en sammanslutning av fysiska personer (ett dödsbo, en 
beskattningssammanslutning) eller ett offentligt samfund (staten, en kommun och annat dylikt). 

 

Namn: Den fysiska personens efter- och förnamn eller företagets, sammanslutningens eller dödsboets 
namn 

Personbeteckning: Den fysiska personens personbeteckning 

FO-nummer: Företagets eller sammanslutningens FO-nummer. FO-numret finner du till exempel i patent- och 
registerstyrelsens informationstjänst YTJ, www.ytj.fi 

Telefon och e-post  Kontaktuppgifterna för personen som lämnar anmälan om utfodringsplatsen 

 
 
2. Information om utfodringsplatsens kontaktperson 

Kontaktpersonen anges om denna är en annan än den person som angetts i punkt 1. Kontaktpersonen kontaktas i frågor som gäller 
registreringen. Kontaktpersonen kan enbart vara en fysisk person. Anteckna namnet och kontaktuppgifterna på blanketten. Då 
kontaktpersonen ändras räcker det att man på blanketten antecknar informationen om den nya kontaktpersonen och datumet då 
ändringen träder ikraft. 

 
3. Information om utfodringsplatsen och dess användningsändamål 

Namnet som ges åt utfodringsplatsen. I samband med anmälan om att verksamheten upphör eller ändras anges också 
utfodringsplatsens beteckning. 
 
Den anmälda utfodringsplatsens användningsändamål: jakt på små rovdjur, fotografering eller beskådande av stora rovdjur, 
fotografering och beskådande av andra djur. 

 
4. Biprodukt som kommer att användas för utfodring och dess uppsamlingsplats: Kryssa i kolumnen till vänster för den djurart eller de 

djurarter som i form av hela kadaver kommer att användas för utfodring av vilda djur.  Kadavren härstammar från djurhållningsplatser.  
 
Om man tänker använda partier av kroppar från djurarter som kryssats för ovan och som härstammar från livsmedelsanläggningar 
(såsom en kött- eller fiskanläggning), kryssar man för djurarten i fråga i kolumnen till höger. Om åtlar eller biprodukter från en djurart 
som inte nämnts i punkten, ska djurarten skrivas på blanketten i punkten Annat djur, vad. 

 
5. Utfodringsplatsens läge 

Utfodringsplatsens beteckning: Beteckningen som specificerar platsen och som har formen FI + 12 siffror, myndigheten ger 
beteckningen. 

Ort Kommunens/stadens namn 
Gatuadress Om platsen har en adress 

Koordinater nordlig och östlig: Koordinaterna ges även om utfodringsplatsen har en gatuadress. Koordinater enligt 
koordinatsystemet ETRS-TM35 FIN (t.ex. Kartplatsen för alla) 

Mer information om läget Om platsen saknar adress, bifogas en karta med utfodringsplatsen utmärkt. 

Bifogat följer en karta Kryss i rutan, om en karta medföljer som bilaga. 

 
Blanketten returneras till den kommunala veterinären i kommunen där utfodringsplatsen ligger som inför utfodringsplatsen i registret över 
platser för utfodring med kadaver och levererar utfodringsplatsens beteckning till den som lämnat ansökan. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/anvandningen-av-atel/

