
Lantbrukskansliet informerar 

 

Kommer du att skaffa får, höns eller hästar? 

 

Kom ihåg att du ska registrera dig som djurhållare, ifall du har eller skaffar något av följande djurslag: 

hästar, får, getter, fjäderfän (till exempel höns, gäss, kalkoner, ankor), svin (även minigris), bin, nötkreatur, 

växthushumlor, pälsdjur (mink, räv eller sjubb) eller kamel- och hjortdjur. Även platsen där du har djuren 

ska registreras (djurhållningsplats). Det är obligatoriskt enligt lag 238/2010 att anmäla dessa uppgifter. 

 

Registreringen ska du göra oberoende av antal djur och användningsändamål (gäller alltså även hobby- 

och sällskapsdjur) och ska göras trots att du har djur endast för en kort tid (till exempel sommarfår eller -

höns). 

 

Du kan göra anmälan själv, kontrollera dina uppgifter som djurhållare och dessutom göra korrigeringar i 

uppgifterna via Livsmedelsverkets nättjänst: https://epr.ruokavirasto.fi (nätbankskoder krävs). 

Du kan också göra anmälan med blanketter som fås från lantbrukskansliet i Närpes. Du kan begära 

och/eller sända in blanketter som bilaga till e-posten lantbruk@narpes.fi. Blanketterna och mer information 

finns på Livsmedelsverkets hemsidor (www.ruokavirasto.fi). 

 

Tilläggsinformation gällande höns eller andra fjäderfän 

Fågelinfluensavirusets spridning måste enligt lag förhindras. Därför måste fjäderfä skyddas mot kontakter 

med vilda fåglar under tiden 1.3.–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de 

vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät. 

 

Fjäderfän bör skötas i enlighet med djurskyddslagstiftningens krav och antalet djur ska bokföras. När 

hönorna dör eller slaktas så bör man göra sig av med slaktavfallet på ett sätt som beaktar miljö- och 

hygienkrav. 

 

 

 

 

Närpes stad ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i Kristinestad, Kaskö, Närpes, 

Korsnäs och Malax 

Tel. 040-6694716 

lantbruk@narpes.fi 

 

 

 

 

 

https://epr.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/


 

Tilläggsinformation gällande får och getter 

Varje får och get bör märkas med eller ha öronmärke som är godkänt av Livsmedelsverket. Märkena skall 

fästas innan djuret flyttas från den djurhållningsplatsen där det födds, men dock senast vid 3 månaders 

ålder. Du ansvarar för att dina djur är märkta på rätt sätt 

Omärkta eller bristfälligt märkta djur får inte överlåtas eller flyttas från djurhållningsplatsen eller tas emot vid 

en ny djurhållningsplats, transporteras eller slaktas. 

Du kan beställa öronmärken för får och getter från kundtjänsten på telefonnummer 09 85 666 

002 (vardagar klockan 8:15–16:00) eller per e-post på adressen lammasvuohi@mtech.fi. Denna 

kundtjänst kan också hjälpa till med registreringen av får. 

Efter att du anmält sig som djurhållare av får så skall du ansöka om användarrättigheter till fårregistret. 

Detta görs också via lantbrukskansliet. 

I fårregistret ska du anmäla lamningar, dödade, slaktade, köpta, flyttade djur osv. inom 7 dagar från att det 

skett (Lamningsanmälan inom 3 månader). Du kan logga in i fårregistret med nätbankskoder när du fått 

användarrättigheterna. Registrets adress: https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ 
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