
 

Utmönstringsanmälan 
Svinregister 

1 (2) 

 
 

7832 sv / 12/.2021 
 

Blanketten sänds till Svinregistret, Livsmedelsverket, 
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
e-postadress: sikarekisteri@ruokavirasto.fi 
Kundtjänst telefon 0295 205 303 
 
Se anvisningar för ifyllande av blanketten på sida 2. 

Anmälans ankomstdatum Anmälans registreringsdatum 

            

 
 

Anmälare 
Namn Telefonnummer 

            

E-postadress Säljarens lägenhetssignum / Kundsignum 

            

 

Anmälan om utmönstring 
Utmön- 
strings- 
sätt 

Köparens 
signum 

Djur- 
slag 

Djur- 
grupp 

Märknings- 
signum 

Märknings- 
signumtyp 

Utmönstrings- 
datum 
(dd.mm.åååå) 

Antal 
djur 

Djurhållnings- 
platsens signum vid 
utmönstring 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

Ytterligare uppgifter 

      

 

Datum Underskrift och namnförtydligande 
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ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN 
 
Aktörens signum 
Anmälarens signum, försäljarens signum eller köparens signum är ett av följande: 

• Lägenhetssignum är ett signum som består av nio siffror och beviljas av 
landsbygdsnäringsmyndigheten. 

• Kundsignum används av djurhållare som inte har något lägenhetssignum. Kundsignum fås av 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. 

• Djurförmedlarsignum med 4 siffror beviljats av regionförvaltningsverket 
 
Utmönstringssätt: 
1 = försäljning till slakt 2 = försäljning till livs 
 
Djurslag: 
50 = Svin, tamsvin 51 = Minisvin (inkl. mikrogris) 52 = Vildsvin 
 
Djurgrupp: 
1 = Gris  Ett högst 3 månader gammalt svin 
2 = Slaktsvin  Ett minst 3 månader, men högst 8 månader gammalt svin som är avsett för 
  köttproduktion  
3 = Ungt avelssvin Ett minst 3 månader, men högst 8 månader gammalt svin som är avsett för 
  avelsproduktion  
4 = Sugga  Ett minst 8 månader gammalt svin av honkön 
5 = Galt  Ett minst 8 månader gammalt svin av hankön 
 
Vildsvin indelas i grupper enligt punkterna 1 - 5. Minisvin är djurgrupp 6, och mikrosvin 7. 
 
Märkningssignum 
Märkningssignum är ett fyrsiffrigt märkningssignum för svin som har registrerats för svinhållaren och 
som används vid tatueringar och på öronmärken. Utländskt märkningssignum gäller då svinet har införts 
från ett annat land i EU eller EES. 
 
Märkningssignumtyp: 
1 = Inhemsk 2 = Utländsk 
 
Utmönstringsdatum 
Som datum anges det datum då djuren utmönstrades. Datum anges i formatet dd.mm.åååå. 
 
Djurhållningsplatsens signum 

• Djurhållningsplatsens signum är ett av följande: 

• Svinstallets eller den motsvarande djurhållningsplatsens djurhållningsplatssignum med 14 tecken 
(FI000123456789) 

 
För export används blanketten Exportanmälan. 


