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Köpanmälan till slakteri
Svinregister
Blanketten sänds till Svinregistret, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
e-postadress: sikarekisteri@ruokavirasto.fi
Kundtjänst telefon 0295 205 303

Anmälans ankomstdatum

Anmälans registreringsdatum

Se anvisningar för ifyllande av blanketten på sida 3.

Anmälare
Namn

Telefonnummer

E-postadress

Djurförmedlarsignum

Anläggningens nummer

Händelse
Ankomstsätt

Transportmedlets
registernummer

Fraktsedelns
nummer

Slag av
försäljare

Försäljarens
signum

Djurhållningsplats
vid utmönstring

Djurslag

Djurgrupp

Märkningssignum

Märkningssignumtyp

Djurgruppens
ankomsttid
Antal

Datum

Kl.
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Köpanmälan till slakteri
Svinregister

Fullmakt av försäljaren för anmälan
Jag intygar att jag har fullmakt av försäljaren att göra anmälan om utmönstring.

Försäljarens signum:

Utmönstringsplats

FI

Jag intygar att jag har fullmakt av försäljaren att göra anmälan om utmönstring.

Försäljarens signum:

Utmönstringsplats

FI

Jag intygar att jag har fullmakt av försäljaren att göra anmälan om utmönstring.

Försäljarens signum:

Utmönstringsplats

FI

Försäljarens signum:

Utmönstringsplats

Jag intygar att jag har fullmakt av försäljaren att göra anmälan om utmönstring.

FI

Svin som har dött under transporten
Djurslag

Djurgrupp

Märkningssignum

Märkningssignumtyp

Bortskaffningsmetod

Antal

Ytterligare uppgifter

Datum

Underskrift och namnförtydligande
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Köpanmälan till slakteri
Svinregister
Anvisningar för ifyllande av blanketten
Anmälare
Djurförmedlarsignum:
Anläggningssignum:
Händelse
Ankomstsätt:

Djurförmedlarsignum ges av regionförvaltningsverket
Godkännandenummer för köttanläggningar ges av Ruokavirasto

1 = Den egna förmedlaren har hämtat
3 = Djurförmedlaren har fört

Slag av försäljare:

1 = Lägenhetssignum

2 = Djurhållaren har fört

2 = Förmedlarsignum

3 = Kundsignum

Försäljarens signum:
• 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
Djurhållningsplats vid utmönstring:

Den djurhållningsplats från vilken svinen hämtas till slakt

Djurslag:

51 = Minisvin (inkl. mikrosvin)

50 = Svin, tamsvin

Djurgrupp:
1 = Gris
2 = Slaktsvin
3 = Ungt avelssvin
4 = Sugga
5 = Galt

52 = Vildsvin

ett högst 3 månader gammalt svin
ett minst 3 månader, men högst 8 månader gammalt svin som är avsett för
köttproduktion
ett minst 3 månader, men högst 8 månader gammalt svin som är avsett för
avelsproduktion
ett minst 8 månader gammalt svin av honkön
ett minst 8 månader gammalt svin av hankön

Vildsvin indelas i grupper enligt punkterna 1 - 5. Minisvin är djurgrupp 6, och mikrosvin 7
Märkningssignum:

Anges på svinen. Utländskt märkningssignum gäller då svinet har införts från ett
annat land i EU eller EES.

Märkningssignumtyp:

1 = Inhemsk

2 = Utländsk

Fullmakt av försäljaren för anmälan:
Svinens försäljare kan befullmäktiga djurförmedlaren att göra en utmönstringsanmälan till svinregistret. För detta
behövs
• djurhållningsplats i utmönstringsanmälan som djurgruppen utmönstras från
• kan ej göras om ankomstsättet är 3 = djurförmedlare fört
Svin som har dött under transporten:
I tabellen antecknas svin som har dött under förmedlingen. Det sammanlagda antalet döda svin indelat enligt
djurslag, djurgrupp och bortskaffningsmetod samt enligt märkningssignum. Se djurslag / djurgrupper i början av
anvisningen.
Bortskaffningsmetoder: 0 = nedgrävning

1 = förbränning

3 = destruktionsanl.

5 = kadaver
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