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Ansökan om kompetensbevis 
Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 

1. Sökande 

Sökandes efternamn Sökandes förnamn 

Födelsetid FO-nummer (om detta finns) 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

2. Fakturabetalare (ifylls om annan än den sökande) 

Fakturabetalarens namn FO-nummer 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

3. Djurkategorier, verksamhet och utrustning ansökan gäller 

Djurkategorier (välj i listan) 

1. Nöt 

2. Svin 

3. Häst 

4. Får och get 

5. Ren 

6. Mink 

7. Räv, finnsjubb 

8. Fjäderfä (inte ratiter) 

9. Ratiter 

10. Hardjur 

11. Hägnat vilt, vad

12. Andra, vilka
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Verksamhet (välj i listan och lägg till djurkategorins nummer för varje vald verksamhet) 

Verksamhet Djurkategorins nummer 

Hantering och vård av djur innan de fixeras 

Fixering av djur för bedövning eller avlivning 

Bedövning av djur 

Bedömning av att bedövningen sker effektivt 

Länkning eller upphängning av levande djur 

Avblodning av levande djur 

Rituell slakt i slakterier (4.4) 

Avlivning av pälsdjur (om ansökan gäller enbart intyg för 

avlivning av pälsdjur, väljs endast denna verksamhet) 

Utrustning 

(Anteckna vilken utrustning och/eller vilka avlivningsmetoder ansökan gäller. Ange även 

djurkategorins nummer vid varje typ av utrustning/avlivningsmetod) 

T.ex. anordning med penetrerande bult, anordning med icke-penetrerande bult, vapen med 

fri projektil, elektrisk bedövning endast över huvudet, elektrisk bedövning över hela 

kroppen, strömförande vattenbad, bedövning med koldioxid 
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4. Kompetensbevis ansökan gäller 

Typ av kompetensbevis ansökan gäller (välj punkt 1 eller 2 och lämna in de bilagor som 

fordras tillsammans med ansökningen) 

1. Kompetensbevis 

Bilagor: 

- intyg över slutprov 

2. Tillfälligt kompetensbevis 

Bilagor: 

- intyg över registrering för utbildning (utbildning i avlivning av djur och 

verksamhet i anslutning till detta) 

- utredning över arbetsstället och namnet på personen som övervakar arbetet 

Av intygen över slutprov, arbetserfarenhet och prov ska djurkategorier, utrustning och typ 

av verksamhet framgå. Av intyget över utbildning ska dessutom framgå att utbildningen 

inkluderat frågor som rör verksamhet i anslutning till slakt och avlivning samt i anslutning 

till konstaterande av kompetens enligt bilaga IV i avlivningsförordningen (EG) nr 

1099/2009. 

5. Sökandes underskrift 

Jag försäkrar att jag inte har gjort mig skyldig till allvarlig överträdelse av den europeiska 

gemenskapsrätten eller den nationella lagstiftningen om djurskydd under de tre år som 

föregår ansökningsdatum. Jag intygar att de uppgifter jag uppgett i denna ansökan är 

riktiga. 

Då jag ansöker om tillfälligt kompetensbevis intygar jag att jag inte tidigare har beviljats 

ett tillfälligt kompetensbevis. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Ansökningen lämnas in till regionförvaltningsverket på sökandes hemort. 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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