Djurtäthet i broileruppfödningsstall
Centrala uppgifter om produktionssystemet
Enligt djurskyddslagen (247/1996, 26 c §) ska den som äger eller håller broilrar anmäla till
regionförvaltningsverket. Anmälan görs till det regionförvaltningsverk i vars
verksamhetsområde djurhållningsenheten är belägen.
Om djurtätheten för broilrar överstiger 33 kilogram levande vikt per kvadratmeter, ska den
djurtäthet som tillämpas i uppfödnings-stallet eller den ändring av djurtätheten som görs
och viktiga uppgifter om produktionssystemet anmälas till regionförvaltningsverket senast
15 dagar innan den första flocken sätts in i stallet. Sådana förändringar i
produktionssystemet som kan påverka broilrarnas välbefinnande ska utan dröjsmål
anmälas till regionförvaltningsverket. Om kraven på djurtäthet för broilrar och de viktigaste
uppgifterna om produktionssystemet bestäms närmare i statsrådets förordning om skydd
av broilrar (375/2011).

1. Uppgifter om broilrarnas ägare eller hållare
Namn

Lägenhetssignum/Kundnummer

Postadress
Postnummer

Postanstalt

Uppfödningsstallets namn
Näradress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Slakteri

Kommun

Regionförvaltningsverken
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2a. Anmälan om djurtäthet som tillämpas i uppfödningsstallet
I tabellen antecknas uppfödningsavdelningens identifikation (nummer eller bokstav) och med
tecknet ”X” den djurtäthet som tillämpas i avdelningen.
Uppfödningsavdelning
identifikation
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Djurtäthet
över 33, högst
39 kg/m2

Djurtäthet
över 39, högst
42 kg/m2

Uppfödningsavdelning
identifikation

Djurtäthet
över 33, högst
39 kg/m2

Djurtäthet över
39, högst 42
kg/m2
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2b. Anmälan om ändring av djurtätheten
I tabellen antecknas uppfödningsavdelningens identifikation (nummer eller bokstav) och med
tecknet ”X” den djurtäthet som tidigare tillämpats i avdelningen och med tecknet ”M” den nya
djurtätheten.
Uppfödningsavdelning
identifikation

Djurtäthet
högst 33
kg/m2
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Djurtäthet
över 33,
högst 39
kg/m2

Djurtäthet
över 39,
högst 42
kg/m2

Uppfödningsavdelning
identifikation

Djurtäthet
högst 33
kg/m2

Djurtäthet
över 33,
högst 39
kg/m2

Djurtäthet
över 39,
högst 42
kg/m2
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3. Ökning av djurtätheten i uppfödningsavdelningen till över 39 kg/m 2, högst 42 kg/m2
Detta gäller nya uppfödningsavdelningar som byggs och de gamla uppfödningsavdelningar, där
djurtätheten har varit eller har minskats till högst 39 kg/m 2.
För att djurtätheten ska få höjas förutsätts att det vid djurskyddsinspektionerna i
broileruppfödningsstallet under de senaste två åren inte har uppdagats någon sådan verksamhet
som strider mot bestämmelserna om djurskydd, att den som äger eller håller broilrarna tillämpar
riktlinjer för god praxis och att dödligheten bland broilrarna är tillräckligt låg, dvs. att den
kumulativa dagliga dödligheten inom flocken underskrider det procenttal som fås med hjälp av
formeln (1 + 0,06 x antalet dagar då broilrar i den berörda flocken funnits i
uppfödningsavdelningen).
I broileruppfödningsstallet har gjorts en djurskyddsinspektion under de senaste två åren
Ja

Nej

Inspektionen verkställd av
Vid den djurskyddsinspektion som gjordes konstaterades verksamhet som strider mot
djurskyddsbestämmelserna
Ja

Nej

Broilrarnas ägare eller hållare tillämpar riktlinjerna för god praxis
Ja

Nej
Uppgifter om dödligheten

Uppfödningsavdelningens
identifikation

Flock

Uppfödningsperiod

Uppfödningstid,
dagar

Den kumulativa dagliga
dödligheten i flocken*

1
2
3
4
5
6
7
1–7
medeltal

* I bilagan ges vid behov en redogörelse över sådana av broilrarnas ägare eller hållare
oberoende eller exceptionella orsaker som har lett till att dödligheten bland broilrarna har ökat
under uppfödningstiden.
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4.

Anmälan om viktiga uppgifter om produktionssystemet
Anmälan om ändringar av viktiga uppgifter om produktionssystemet
Uppfödningsavdelnings
identifikation

Tillgänglig yta
(m2)*

Tillgänglig
yta (m2),
efter
ändringen

Uppfödningsavdelnings
identifikation

Tillgänglig
yta (m2)*

Tillgänglig yta
(m2), efter
ändringen

* Med tillgänglig area avses det strötäckta område som alltid är tillgängligt för broilrarna och
som är tillräckligt stort för en broiler att vistas i.
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Typ av ventilationssystem samt utfodrings- och vattningssystem och en kort beskrivning av
dessa per uppfödningsavdelning (vid behov BILAGA)

En kort beskrivning per uppfödningsavdelning av de larmsystem och reservsystem för dem
för det fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning som är nödvändig för
broilrarnas välbefinnande uppför att fungera (vid behov BILAGA)

Vilket strö som normalt används
Torv

Något annat, vad?

5. Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken
Kontaktinformation för regionförvaltningsverken

avi04010000h2 sv

6/6

