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Anmälan om yrkesmässig djurhållning eller djurförmedling 

Djurhållning enligt 21, 23 och 24 § i djurskyddslagen definieras i 26 § i 

djurskyddsförordningen. En anmälan ska göras senast inom 30 dygn innan en ny 

verksamhet inleds till det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten bedrivs. 

Om verksamheten förändras väsentligt eller avslutas ska detta anmälas till 

regionförvaltningsverket senast 14 dygn innan ändringen genomförs. 

1. Anmälan 

Ny anmälan 

Ändringsanmälan 

2. Uppgifter om verksamhetsidkaren 

Namn/firma Personbeteckning/FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Hemort 

3. Egna djurhållningsplatser 

1 

Djurhållningsplatsens namn 

Djurhållningsplatsens FI-signum (om den tidigare har registrerats) 

Adress eller djurhållningsplatsens koordinater (fås t.ex. i Kartplatsen)* 

Typ av djurhållningsplats 

Landområde Byggnad, antal byggnader:                                    stycken 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv
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2 

Djurhållningsplatsens namn 

Djurhållningsplatsens FI-signum (om den tidigare har registrerats) 

Adress eller djurhållningsplatsens koordinater (fås t.ex. i Kartplatsen)* 

Typ av djurhållningsplats 

Landområde Byggnad, antal byggnader:                                    stycken 

* frivilligt fält, ifylls om exakta adressuppgifter saknas 

4. Övriga djurhållningsplatser 

Djurhållningsplatsens namn Djurhållningsplatsens FI-signum 

5. Egentlig verksamhet 

Var kommer verksamheten att bedrivas eller var bedrivs den? 

Typ av verksamheten 

Köttproduktionsgård Äggproduktionsgård 
Produktionsgård för 

avelsdjur 

Viltvårdsgård Djurförmedling Djuraffär 

Djurpensionat Hittedjurshem 

Yrkesmässigt hållande av sällskaps- eller hobbydjur 

Annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur 
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Beskrivning av verksamheten 

När kommer verksamheten att inledas eller när har den inletts? 

Antalet djur enligt djurart 

Djurart 
Djurhållningsplatsens 

FI-signum /namn 
Antal djur 

Maximalt antal djur 

(maximalt antal 

djur som ryms) 
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6. Uppgifter om djurskötseln 

Ansvarig person för djurskötseln 

Telefonnummer E-postadress 

Redogörelse för personens utbildning och erfarenhet som behövs i verksamheten (använd 
vid behov en separat bilaga eller punkt 9. ytterligare information) 

Beskrivning av hur djurens skötsel är avsedd att ordnas eller redan är ordnad (använd vid 
behov en separat bilaga eller punkt 9. ytterligare information) 

7. Redogörelse för de utrymmen och anordningar som brukas i verksamheten 

Redogörelse för de utrymmen och anordningar som brukas i verksamheten (såsom 

ventilation, foderförvaring, avfallshantering) 
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8. Bilagor 

Om verksamhetsidkaren är ett bolag, en andelslag eller en annan sammanslutning 

bifogas en kopia av bolagsordningen eller stadgarna för föreningen eller stiftelsen 
samt registerutdrag. 

Annan (t.ex. betyg/intyg), vilket? 

9. Ytterligare information 

Ytterligare information 

10. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet 
(delgivning) per e-post. 

Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om 

komplettering i ärendet kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara aktuell 

och användas aktivt. 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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