Elektronisk tjänst för djurhållare
Med det elektroniska djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samt
registret över kadaverplatser kan du på en och samma gång sköta
lagstadgad anmälan om djurhållning, djurens djurhållningsplatser och
kadaverutfodringsplats. Programmet finns på adressen
https://epr.ruokavirasto.fi. Du loggar in på programmet med dina
bankkoder.
Djurhållare som använder företagsnummer kan tillsvidare endast sköta
dessa ärenden genom att fylla i en blankett. Även de andra aktörerna
kan fortfarande om de så önskar anmäla uppgifterna på en blankett till
landsbygdsnäringsmyndigheten (djurhållning och djurhållningsplatser),
kommunalveterinären (kadaverutfodringsplats) eller regionförvaltningsverket
(anmälningspliktig verksamhet i enlighet med djurskyddslagen).

Skyldigheten att anmäla djurhållning
och djurhållningsplatser gäller för
följande djur:
Nötkreatur (nötkreatur, bison,
vattenbufflar)
Fårdjur (får, mufflon)
Getter (getter, dvärggetter)
Svindjur (tamsvin, vildsvin, minisvin)
Hästdjur (hästar, ponnyer, åsnor,
sebror och korsningar mellan dessa)
före 31.12.2020
Fjäderfä (alla fjäderfä som
används i produktion, hobby och
prydnadsfjäderfä samt hägnat
fågelvilt)
Pälsdjur (rävar, minkar, mårdhundar,
soblar, illrar, frettar)
Hjortdjur (älgar, hjortar, rådjur) med
undantag av renar
Kameldjur (kameler, lamor, alpackor)
Bin och humlor
Anmälningsplikten gäller även om man
håller endast ett djur, oberoende av om
djuret hålls som produktionsdjur eller i
sällskaps- och hobbysyfte. Anmälan om
uppfödning i viltvårdssyfte eller farmuppfödning av kött, ägg och avelsdjur
görs via den elektroniska tjänsten samtidigt som djurhållningen och uppgifterna om djurhållningsplatsen anmäls.

Anmälningsskyldigheten om yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur
gäller exempelvis regelbunden saluföring, uppfödning eller skötsel av hundar, katter eller andra sällskaps- och
hobbydjur som kaniner eller gnagare,
då villkoren angående antalet djur
och verksamhetens regelbundenhet
uppfylls. Om du är osäker på om den
verksamhet som du utövar anses vara
yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur,
ska du kontakta regionförvaltningsverkets länsveterinär. Anmälan om yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur görs via den elektroniska
tjänsten samtidigt som uppgifterna om
hästhållningen och djurhållningsplatsen
anmäls.

Skyldigheten att anmäla en kadaverutfodringsplats är anknuten till
användning av animaliska biprodukter
till utfodring av vilda djur. Anmälan till
registret över kadverplatser ska göras
innan verksamheten inleds. Dessutom
ska mängden biprodukter som förts
till kadaverutfodringsplatsen anmälas
till kommunalveterinären varje månad
i den kommun där kadaverplatsen är
belägen samt i den kommun som biprodukterna kommer från.

Elektronisk tjänst:
https://epr.ruokavirasto.fi
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