Ban thư ký bộ nông nghiệp thông báo
Qúi vị có ý định nuôi cừu, gà hay ngựa?
Luôn nhớ đăng ký quyền chăn nuôi động vật trong trường hợp có nhu cầu nuôi các con vật sau: ngựa,
cừu, dê, gia cầm (ví dụ như gà, ngỗng, gà tây, vịt), lợn (ngay cả lợn con), ong, gia súc, ong nhà kính, thú
lông (chồn, cáo hay gấu mèo) hay lạc đà và nai. Bên cạnh đó địa điểm, cơ sở chăn nuôi gia súc cũng
phải trình báo (địa điểm cơ sở chăn nuôi động vật). Việc đăng ký hoàn toàn bắt buộc dựa theo điều luật số
238/2010.
Đăng ký quyền chăn nuôi động vật không phụ thuộc vào số lượng đơn vị vật nuôi và mục đích chăn nuôi
(áp dụng ngay cả đối với trường hợp nuôi động vật theo sở thích cá nhân- và thú nuôi) hoặc ngay cả khi
nuôi động vật trong thời gian ngắn (ví dụ như nuôi cừu hay gà vào dịp hè).
Qúi vị có thể tự đăng ký, kiểm tra đầy đủ thông tin cần thiết với vai trò là người chăn nuôi động vật hoặc
thay đổi bổ sung thông tin thông qua dịch vụ trực tuyến của bộ nông nghiệp: https://epr.ruokavirasto.fi
(đăng nhập qua mã ngân hàng trực tuyến).
Ngoài ra ban thư ký nông nghiệp thành phố Närpes cũng cung cấp mẫu đơn dạng văn bản. Qúi vị có thể
yêu cầu/gửi mẫu đơn thông qua thư điện tử lantbruk@narpes.fi. Mẫu đơn và các thông tin khác đăng tải
trên trang chủ của cục quản lý thực phẩm quốc gia (www.ruokavirasto.fi).

Thông tin bổ sung trong việc nuôi gà và gia cầm
Áp dụng biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm dịch cúm gia cầm dựa trên cơ sở luật ban hành của chính phủ.
Do vậy tất cả các gia súc phải được cách ly tiếp xúc trực tiếp với các loại chim trong thiên nhiên vào thời
điểm từ 1.3-31.5. Tất cả các gia súc được nuôi trong nhà hay ngoài trời với điều kiện có đủ lưới bao phủ
quanh khu vực nuôi.
Số lượng đơn vị gia súc chăn nuôi và qúa trình chăn nuôi luôn phải dựa trên cơ sở luật bảo vệ vật nuôi.
Khi gà bị chết hay bị tiêu hủy phải vất bỏ đúng khu vực qui định rác tiêu hủy động vật và luôn đề cao giữ
gìn vệ sinh/môi trường.
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Thông tin bổ sung trong việc nuôi cừu và dê
Mỗi đơn vị cừu hay dê nuôi đều được cục quản lý thực phẩm quốc gia cấp dấu kiểm định trên cơ thể vật
nuôi hay trên tai. Dấu kiểm định trên vật nuôi được cấp trước khi vật nuôi xuất chuồng sinh tới địa điểm, cơ
sở nuôi dưỡng, qúa trình này diễn ra trong thời hạn 3 tháng. Người chăn nuôi chịu trách nhiệm trên mỗi
đơn vị vật nuôi đã được cấp dấu kiểm định.
Tất cả những vật nuôi không được cấp dấu kiểm định không được phép chuyển từ các cơ sở chăn nuôi
hoặc không được phép nhận, chuyên chở hay tiêu hủy.
Yêu cầu xin dấu kiểm định trên tai cho cừu và dê thông qua số điện thoại tư vấn 09 85 666 002 (hàng ngày
từ 8:15–16:00) hoặc qua thư điện tử lammasvuohi@mtech.fi. Ngoài ra đia chỉ liên lạc trên còn hỗ trợ qúi
vị trong việc đăng ký quyền trình báo cá thể cừu.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép quyền nuôi động vật dành cho việc nuôi cừu bước tiếp theo phải
đăng ký xin quyền được trình báo cá thể cừu. Qúa trình này được xét duyệt thông qua ban thư ký của bộ
nông nghiệp.
Sau khi được cấp quyền trình báo cá thể cừu, thông qua hình thức trình báo trực tuyến kê khai số lượng
cừu non, cừu chết, tiêu hủy, mua, di chuyển... trong thời hạn 7 ngày (thời hạn khai báo cừu non trong vòng
3 tháng). Đăng nhập thông qua việc sử dụng mã ngân hàng trực tuyến. Địa chỉ đăng nhập trực tuyến:
https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/

