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Lag
om ett system för identifiering av djur
Given i Helsingfors den 9 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Lagens syfte
I denna lag föreskrivs om identifiering,
registrering och spårning av aktörer som är
ansvariga för djur, av djurhållningsplatser
och av djur (ett system för identifiering av
djur).

basis av 1 mom. ska omfattas av tillämpningsområdet för denna lag utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet på det sätt som Europeiska unionens lagstiftning om identifiering av djur, djurs hälsa
och välbefinnande, animaliska biprodukter,
folkhälsa eller livsmedelssäkerhet eller den
nationella lagstiftningen om djursjukdomar,
zoonoser eller jordbruksstöd förutsätter.
3§
Europeiska unionens lagstiftning

2§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på djur som inte förekommer naturligt i vilt tillstånd. Lagen tilllämpas dock på platser för utfodring av vilda
djur med kadaver.
Bestämmelser om vilka djurarter som på
RP 188/2009
JsUB 1/2010
RSv 16/2010
38—2010

Om inte annat föreskrivs i någon annan
lag, tillämpas denna lag också på genomförandet av och tillsynen över iakttagandet av
följande rättsakter om identifiering och registrering av djur samt platser för utfodring
av vilda djur med kadaver som antagits av
Europeiska unionen och bestämmelser som
utfärdats med stöd av dem:
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1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av
ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och
nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,
2) rådets förordning (EG) nr 21/2004 om
upprättande av ett system för identifiering
och registrering av får och getter och om
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003
samt
direktiven
92/102/EEG
och
64/432/EEG,
3) kommissionens förordning (EG) nr
504/2008 om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, samt
4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel, nedan
biproduktsförordningen.
Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens
medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess medlemsstater.
4§
Förhållande till annan lagstiftning
Uppgifterna i registren i systemet för identifiering av djur förs in i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (informationssystemet) som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008), nedan informationssystemlagen. På handlingarna och registren i systemet
för identifiering av djur tillämpas den ovan
nämnda lagen, om inte något annat föreskrivs
i denna lag.
5§
Definitioner
I denna lag avses med
1) djur en djurindivid inklusive befruktade
könsceller, kläckägg, embryon och larver, eller en grupp bestående av individer som hör
till en och samma djurart,
2) aktör som är ansvarig för djur en i 3—5
punkten avsedd aktör,

3) djurförmedlare en aktör som yrkesmässigt och för egen räkning bedriver handel
med djur och är ansvarig för djuren tillfälligt
i högst 30 dygn eller som köper djur för att
låta slakta dem för egen räkning,
4) aktör inom livsmedelsbranschen en aktör som bedriver slakt av djur eller rensning
av odlad fisk i en livsmedelslokal på det sätt
som avses i livsmedelslagen (23/2006),
5) djurhållare en annan än i 3 och 4 punkten avsedd aktör som äger eller innehar djur,
6) bearbetningsanläggning för kategori
1-material en aktör som, före det slutliga
bortskaffandet, bearbetar hela kroppar från
sådana döda djur som innehåller i biproduktsförordningen avsett, särskilt specificerat riskmaterial,
7) transportör en transportör som avses i
rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd
av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, nedan djurtransportförordningen,
8) djurtransportmedel ett transportmedel
som avses i djurtransportförordningen,
9) djurhållningsplats en geografisk plats
där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt
eller tillfälligt,
10) aktör som är ansvarig för en djurhållningsplats en aktör som äger eller innehar en
djurhållningsplats,
11) plats för utfodring med kadaver en
geografisk plats där sådan utfodring av vilda
djur med kadaver bedrivs som avses i biproduktsförordningen, samt
12) aktör som är ansvarig för en plats för
utfodring med kadaver en aktör som äger
eller innehar en plats för utfodring med kadaver.
2 kap.
Register i systemet för identifiering av
djur
6§
Registeransvarig
Livsmedelssäkerhetsverket är registeransvarig för registren i systemet för identifiering av djur. Bestämmelser om den registeransvariges ansvar finns i 5 § i informationssystemlagen.
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7§
Delegering av biträdande uppdrag till andra
än myndigheter
Livsmedelssäkerhetsverket kan på de villkor som det bestämmer bevilja någon annan
än en myndighet rätt att bistå vid uppdatering
av registeruppgifter eller i uppdrag som ansluter sig till identifiering av djur, förutsatt att
den som ska sköta det biträdande uppdraget
är tillräckligt förtrogen med den djurart som
uppdraget gäller och kraven på hållning av
den och tillräckliga kunskaper om registerföring.
På den som sköter det biträdande uppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).
8§
Uppgifter i djurhållar- och djurförmedlarregistret
I djurhållar- och djurförmedlarregistret införs följande uppgifter:
1) identifieringsuppgifter som avses i 4 §
2 mom. i informationssystemlagen,
2) vilka djurarter verksamheten omfattar,
3) tidpunkt när verksamheten är avsedd att
inledas,
4) för djurhållares del syftet med djurhållningen eller vilken form av djurproduktion
det är fråga om,
5) för djurförmedlares del djurförmedlingsverksamhetens huvudsakliga verksamhetsområde och identifieringsuppgifter för de
djurtransportmedel som används i verksamheten samt verksamheten som transportör av
djur och aktör inom livsmedelsbranschen,
6) väsentliga ändringar som skett i verksamheten,
7) upphörande med verksamheten.
9§
Anmälningar till djurhållar- och djurförmedlarregistret
Djurhållare och djurförmedlare är skyldiga
att skriftligen eller på elektronisk väg anmäla
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de uppgifter som avses i 8 § 1—5 punkten
för införande i registret innan verksamheten
påbörjas.
Djurhållare och djurförmedlare är skyldiga
att skriftligen eller på elektronisk väg anmäla
de uppgifter som avses i 8 § 6 och 7 punkten
för införande i registret senast 30 dygn efter
händelsen i fråga. Djurtransportmedel som är
avsedda att tas i bruk inom djurförmedlingsverksamhet ska dock anmälas innan transporterna påbörjas.
I fråga om tillstånd eller godkännande för
verksamhet som innebär transport och hållning av djur, för bedrivande av handel med
djur och för djurtransportmedel föreskrivs
särskilt.
Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet i fråga om djurtransportmedel som
är avsedda att tas i eller ur bruk inom djurförmedlingsverksamhet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
10 §
Uppgifter i registret över djurhållningsplatser och platser för utfodring med kadaver
I registret över djurhållningsplatser och
platser för utfodring med kadaver införs följande uppgifter om djurhållningsplatser:
1) i 4 § 2 mom. i informationssystemlagen
avsedda identifieringsuppgifter om den aktör
som är ansvarig för djurhållningsplatsen,
2) djurhållningsplatsens läge,
3) de anläggningar, byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenområden
som hänförs till djurhållningsplatsen,
4) djurarterna på djurhållningsplatsen och
vilket ändamål djur ska användas för eller
vilken form av djurproduktion det är fråga
om,
5) antalet djur på djurhållningsplatsen och
djurhållningsplatsens kapacitet,
6) tidpunkt när verksamheten är avsedd att
inledas,
7) väsentliga ändringar som skett i verksamheten,
8) upphörande med verksamheten.
I registret införs följande uppgifter om
platser för utfodring med kadaver:
1) i 4 § 2 mom. i informationssystemlagen
avsedda identifieringsuppgifter om den aktör
som är ansvarig för platsen i fråga,
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2) uppgift om platsens läge,
3) tidpunkt då utfodringen med kadaver är
avsedd att inledas,
4) den animaliska biproduktens art eller
beskaffenhet,
5) det område eller den plats där biprodukten samlas in,
6) väsentliga ändringar som skett i verksamheten,
7) upphörande med verksamheten.
11 §
Anmälningar till registret över djurhållningsplatser och platser för utfodring med kadaver
Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser är skyldiga att skriftligen eller på
elektronisk väg anmäla uppgifter som avses i
10 § 1 mom. 1—6 punkten för införande i
registret över djurhållningsplatser och platser
för utfodring med kadaver innan djurhållningen inleds och uppgifter som avses i 7 och
8 punkten senast 30 dygn efter händelsen i
fråga.
Aktörer som är ansvariga för platser för
utfodring med kadaver är skyldiga att skriftligen eller på elektronisk väg anmäla uppgifter som avses i 10 § 2 mom. 1—5 punkten
för införande i registret över djurhållningsplatser och platser för utfodring med kadaver
innan utfodringen med kadaver inleds och
uppgifter som avses i 6 och 7 punkten senast
30 dygn efter händelsen i fråga.
I fråga om tillstånd eller godkännande för
utrymmen som är avsedda för djurhållning
eller för platser för utfodring av vilda djur
med kadaver föreskrivs särskilt.
Närmare bestämmelser om anmälan av antalet djur på djurhållningsplatsen och djurhållningsplatsens kapacitet enligt 10 § 1
mom. 5 punkten får för olika djurarters del
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

2) djurets identitetskod, identifieringsmärke, den handling som hänför sig till identifieringen och övriga uppgifter som är väsentliga för identifiering av djuret,
3) djurets födelse eller kläckning eller med
dem jämförbar händelse,
4) införsel av djuret till Finland från någon
av Europeiska unionens medlemsstater eller
någon stat utanför Europeiska unionen och
uppgift om djurets ursprung,
5) djurart och användningsändamål eller
produktionsform,
6) djurhållningsplats,
7) ändringar i ägande och innehav av djuret samt i fråga om djurhållningsplatsen,
8) utförsel av djuret från Finland till någon
av Europeiska unionens medlemsstater eller
någon stat utanför Europeiska unionen och
uppgift om djurets bestämmelseort,
9) dödsfall och bortskaffningsmetod,
10) slakt av djuret och väsentliga uppgifter
som anknyter till slakten,
11) mottagande till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material.
13 §
Anmälningar till djurregistret
Aktörer som är ansvariga för djur är skyldiga att anmäla uppgifter som avses i 12 §
1—10 punkten för införande i djurregistret.
Bearbetningsanläggningar för kategori
1-material är skyldiga att anmäla uppgifter
som avses i 12 § 11 punkten när de tar emot
hela kroppar från döda djur som utgör kategori 1-material enligt biproduktsförordningen.
Bestämmelser om vilka djurarter anmälningsskyldigheten enligt 1 och 2 mom. omfattar samt om tidsfristen för anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
14 §

12 §
Aktsamhets- och utredningsplikt
Uppgifter i djurregistret
I djurregistret införs följande uppgifter:
1) i 4 § 2 mom. i informationssystemlagen
avsedda identifieringsuppgifter om den aktör
som är ansvarig för djuret,

Djurhållare och djurförmedlare får inte
överlåta eller från djurhållningsplatsen förflytta djur för vars del de anmälningar till
djurregistret som avses i 13 § helt eller delvis
har försummats.
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Aktörer som är ansvariga för djur får inte
till djurhållningsplatsen ta emot och transportörer får inte för transport ta emot djur för
vars del anmälningarna till djurregistret helt
eller delvis har försummats.
15 §
Registerförfrågan
Den som tar emot ett djur för djurförmedling, transport, slakt eller rensning är innan
åtgärden i fråga vidtas skyldig att göra en
registerförfrågan i informationssystemet för
att utreda djurets duglighet. Registerförfrågan
omfattar de uppgifter om ett djur som förts in
i informationssystemet, försummelser som
avses i 14 § och av myndigheter meddelade
förbud och förelägganden som riktar sig mot
djuret.
Bestämmelser om vilka djurarter skyldigheten enligt 1 mom. omfattar utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får dessutom närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i och förfarandet vid registerförfrågan.
I fråga om djurarter om vilka det föreskrivs på det sätt som avses i 2 mom. har
djurhållaren rätt att göra en registerförfrågan
enligt 1 mom. innan djur anskaffas.
16 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter
Utan hinder av vad som föreskrivs om
hemlighållande av information har den registeransvarige rätt att få följande information
från myndigheter:
1) ur åkerskiftesregistret uppgifter som
hänför sig till djurhållningsplatser och gäller
åkerskiften och deras signum samt annan information som behövs för utförande av förvaltnings- och övervakningsuppgifter enligt
denna lag,
2) ur fastighetsdatasystemet uppgifter som
hänför sig till djurhållningsplatser och gäller
byggnader, konstruktioner och mark- och
vattenområden samt annan information som
behövs för utförande av förvaltnings- och
övervakningsuppgifter enligt denna lag,

921

3) ur miljöförvaltningens datasystem uppgifter som gäller vattenbruk och hållning av
pälsdjur och som behövs för utförande av
förvaltnings- och övervakningsuppgifter enligt denna lag,
4) ur justitieförvaltningens datasystem
uppgifter om djurhållningsförbud som meddelats aktörer som är ansvariga för djur.
Uppgifterna kan lämnas via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.
17 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter
Utan hinder av vad som föreskrivs om
hemlighållande av information har den registeransvarige rätt att av aktörer som bedriver
försäljning, hantering eller marknadsföring
av animaliska produkter få sådana nödvändiga uppgifter om kunder eller råvaruleverantörer som behövs för tillsynen över iakttagandet av den i 9 § föreskrivna anmälningsskyldigheten för djurhållare och djurförmedlare.
3 kap.
Märkning av djur och förteckningar över
djur
18 §
Identifieringsmärken
Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på
ansökan av tillverkaren av eller marknadsföraren för identifieringsmärken separat för respektive djurart de identifieringsmärken som
ska användas vid märkning av djur. För godkännande av identifieringsmärken krävs,
inom de gränser som Europeiska unionens
lagstiftning om identifiering av djur ställer,
att identifieringsmärket
1) är lämpligt för den djurart som anges i
ansökan och sitter kvar på djuret utan att
orsaka det skada,
2) till sina tekniska egenskaper är lämpligt
för det finska klimatet, samt
3) är svårt att manipulera, olämpligt att
återanvända och lätt att avläsa under djurets
hela livstid.
Om det vid behandlingen av ansökan visar
sig att identifieringsmärkena inte uppfyller
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kraven enligt 1 mom., ska Livsmedelssäkerhetsverket avslå ansökan. Om Livsmedelssäkerhetsverket efter det att ansökan har godkänts konstaterar att identifieringsmärkena
inte uppfyller kraven enligt 1 mom., ska
Livsmedelssäkerhetsverket ge den som erhållit godkännandet en anmärkning om missförhållandet och vid behov meddela en tidsfrist
inom vilken missförhållandet ska avhjälpas.
Om missförhållandet inte har avhjälpts efter
anmärkningen, får Livsmedelssäkerhetsverket återkalla godkännandet av identifieringsmärket.
Livsmedelssäkerhetsverket ska hålla en
förteckning över godkända identifieringsmärken allmänt tillgänglig.
Den landskod som avses i standarderna
ISO 11784 och ISO 11785 får användas i den
för djuret unika identitetskod som ingår i ett
elektroniskt identifieringsmärke bara om
Livsmedelssäkerhetsverket ser till att alla
identitetskoder av detta slag är entydiga.
19 §
Märkning av djur
Djurhållare och djurförmedlare är skyldiga
att märka djur som vid födelsen är i deras ägo
eller innehav med ett identifieringsmärke där
det ingår en identitetskod som Livsmedelssäkerhetsverket har anvisat. Djurhållare och
djurförmedlare är skyldiga att se till att djur
som de äger eller innehar förblir märkta på
det sätt som anges i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning om identifiering av
djur.
Bestämmelser om vilka djurarter som omfattas av märkningsskyldigheten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet får dessutom utfärdas
närmare bestämmelser om märkningssättet
och märkningstidpunkten samt om lagring,
användning, ersättande och förstöring av
identifieringsmärken.

djuret inte överlåtas eller flyttas från en djurhållningsplats, tas emot till en djurhållningsplats eller tas emot för transport.
21 §
Förande av förteckning
En aktör som är ansvarig för djur ska
separat för varje djurart och djurhållningsplats föra förteckning över djur som aktören
äger eller innehar. Bearbetningsanläggningar
för kategori 1-material ska föra förteckning
över de hela kroppar från döda djur som
utgör kategori 1-material enligt biproduktsförordningen som de tar emot.
Förteckningen ska hållas uppdaterad antingen med hjälp av en pappersblankett eller i
elektronisk form så att den vid behov kan
visas för tillsynsmyndigheten. Förteckningen
ska bevaras i tre kalenderår från utgången av
det år då den senaste anteckningen om djur
fördes in i förteckningen.
Bestämmelser om vilka djurarter som skyldigheten att föra förteckning omfattar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
22 §
Mall för förteckning över djur
Livsmedelssäkerhetsverket fastställer en
mall för den i 21 § avsedda förteckningen
över djur enligt djurart. Av särskilda skäl kan
Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan godkänna en förteckningsmall som avviker från
den fastställda mallen.
4 kap.
Myndigheter och tillsyn
23 §

20 §
Allmän styrning och tillsyn
Bristfälligt märkta djur
Om märkningen av ett djur i enlighet med
19 § har försummats helt eller delvis, får

Den allmänna styrningen av och tillsynen
över verkställigheten av denna lag och av
Europeiska unionens lagstiftning om identi-
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fiering av djur hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter.
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26 §
Ordnande av tillsyn

24 §
Tillsynsmyndigheter
Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr
och utvecklar tillsynen över systemet för
identifiering av djur på nationell nivå i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag och i
Europeiska unionens lagstiftning om identifiering av djur.
Livsmedelssäkerhetsverket utövar tillsyn
över att de slakterier som avses i 6 § 23
punkten i livsmedelslagen följer denna lag
och de bestämmelser som utfärdats med stöd
av den.
Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket
har regionförvaltningsverket tillsyn över att
denna lag och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den följs inom dess verksamhetsområde.
Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket
har kommunalveterinären inom sitt tjänsteområde tillsyn över efterlevnaden av denna
lag och de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den.
Närings-, trafik- och miljöcentralen verkställer inspektioner på djurhållningsplatser
hos aktörer som är ansvariga för djur för att
övervaka att denna lag och de bestämmelser
som utfärdats med stöd av den följs inom
dess verksamhetsområde.
25 §
Auktoriserade inspektörer
Utöver vad som bestäms i 24 § får Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen anlita inspektörer som Livsmedelssäkerhetsverket
skriftligen har bemyndigat för tillsynsuppdraget och som står under dess överinseende. De
auktoriserade inspektörerna ska ha för skötseln av uppdraget tillräcklig förtrogenhet med
den djurart som uppdraget gäller och kraven
på hållning av djur av den arten.
På auktoriserade inspektörer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i
skadeståndslagen.

Tillsynen över att systemet för identifiering av djur fungerar, tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den och tillsynen över
efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning om identifiering av djur ska vara
heltäckande och regelbunden. Tillsynsåtgärderna ska vara ändamålsenliga och riktas så
att de gäller systemets alla delområden.
Tillsynen ska effektiviseras, om det kan
misstänkas eller om det på basis av utförda
inspektioner kan konstateras att aktörer som
är ansvariga för djur inte iakttar denna lag
och de bestämmelser som utfärdats med stöd
av den.
Tillsynsmyndigheten ska vid behov ge aktörer som är ansvariga för djur, transportörer,
bearbetningsanläggningar för kategori 1-material, aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser och aktörer som är ansvariga för
platser för utfodring med kadaver råd om
iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
27 §
Tillsynsplan
Livsmedelssäkerhetsverket ska årligen utarbeta en landsomfattande tillsynsplan över
hur tillsynen kommer att organiseras, genomföras, följas upp och rapporteras.
Av tillsynsplanen, med beaktande av de
krav beträffande tillsynen som ställs i Europeiska unionens lagstiftning om identifiering
av djur, ska åtminstone framgå antalet inspektioner som ska verkställas, inspektionernas omfattning, tillsynsmetoden och den riskbedömning som inverkar på valet av tillsynsobjekt.
28 §
Rätt att utföra inspektioner och få upplysningar
Tillsynsmyndigheten har rätt att på djurhållningsplatser få tillträde till alla utrymmen
där djur som ägs eller innehas av aktörer som
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är ansvariga för djur finns eller där handlingar som gäller djuren bevaras. Dessutom
har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till
sådana utrymmen i bearbetningsanläggningar
för kategori 1-material där hela kroppar från
döda djur som tagits emot för bearbetning
förvaras eller där handlingar som gäller dem
bevaras. Tillsynsmyndigheten har också rätt
att få tillträde till platser för utfodring med
kadaver och till sådana utrymmen som ägs
eller innehas av aktörer som är ansvariga för
platserna för utfodring med kadaver och där
animaliska biprodukter som är avsedda för
kadaverutfodring förvaras eller där handlingar som gäller dem bevaras.
Vid en inspektion kan djuren, deras identitetskoder, identifieringsmärken och förteckningar över djuren samt andra betydelsefulla
omständigheter som hänför sig till tillsynen
över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den
kontrolleras. På områden som omfattas av
hemfriden får en inspektion utföras endast
om det är nödvändigt för att förhindra att
djurs och människors hälsa, miljöhälsan eller
livsmedelssäkerheten äventyras. Inspektioner
på områden som omfattas av hemfriden får
endast utföras av en myndighet.
Utan hinder av vad som föreskrivs om
hemlighållande av information har tillsynsmyndigheten rätt att av aktörer som är ansvariga för djur, bearbetningsanläggningar för
kategori 1-material, aktörer som är ansvariga
för djurhållningsplatser och aktörer som är
ansvariga för platser för utfodring med kadaver få de uppgifter och handlingar som är
nödvändiga för inspektioner och tillsyn som
avses i denna lag och i Europeiska unionens
lagstiftning om identifiering av djur.
Vad som i denna lag bestäms om myndigheters rätt att utföra inspektioner och få upplysningar gäller också inspektörer som avses
i Europeiska unionens lagstiftning.
29 §
Närmare bestämmelser om tillsynen
Närmare bestämmelser om ordnandet av
tillsynen enligt 26 § och om tillsynsplanen
enligt 27 § och tillsynsplanens innehåll får
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

30 §
Handräckning
Bestämmelser om polisens skyldighet att
lämna handräckning finns i 40 § i polislagen
(493/1995).
5 kap.
Administrativa tvångsmedel och påföljder
31 §
Avhjälpande av missförhållanden
Tillsynsmyndigheten kan förelägga att ett
missförhållande ska avhjälpas om en aktör
som är ansvarig för djur, en bearbetningsanläggning för kategori 1-material, en aktör
som är ansvarig för en djurhållningsplats eller en aktör som är ansvarig för en plats för
utfodring med kadaver underlåter eller försummar att iaktta denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Missförhållandet ska avhjälpas omedelbart eller inom
den tid som tillsynsmyndigheten satt ut.
Tillsynsmyndigheten ska göra en anteckning i informationssystemet om sitt föreläggande att avhjälpa ett missförhållande.
32 §
Förbud
Utan hinder av vad som i 31 § bestäms om
avhjälpande av missförhållande kan regionförvaltningsverket förbjuda en aktör som är
ansvarig för djur att överlåta och förflytta
djur från en djurhållningsplats, om aktören
har försummat att iaktta bestämmelserna i 9,
11, 13, 19 eller 21 § eller 28 § 3 mom.
Förbudet kan gälla enskilda djur eller samtliga djur av en och samma djurart på djurhållningsplatsen. En förutsättning för ett förbud
som gäller samtliga djur av en och samma
djurart på djurhållningsplatsen är att en betydande andel av djuren inte uppfyller kraven
på identifiering och registrering av djur.
Utöver förbud att överlåta och förflytta
djur kan regionförvaltningsverket meddela
förbud att ta emot djur till en djurhållningsplats, om försummelsen att iaktta de bestämmelser som nämns i 1 mom. är omfattande,
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upprepad eller uppsåtlig så att fara för djurs
och människors hälsa, miljöhälsan, djurens
välbefinnande eller livsmedelssäkerheten kan
orsakas.
Bestämmelser om meddelande av förbud
att överlåta, förflytta och ta emot nötkreatur
finns i kommissionens förordning (EG) nr
494/98 om närmare föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 820/97
vad gäller tilllämpningen av administrativa
minimipåföljder inom ramen för systemet för
identifiering och registrering av nötkreatur,
nedan påföljdsförordningen. Beslut om sådana förbud fattas av regionförvaltningsverket.
En tillsynsmyndighet som har utfört inspektion på en djurhållningsplats kan meddela förbud som avses i 1, 2 eller 3 mom.
temporärt för den tid ett ärende utreds eller
ett missförhållande avhjälps. Ett temporärt
förbud gäller tills regionförvaltningsverket
ger sitt slutliga avgörande i ärendet.
Den tillsynsmyndighet som meddelat förbudet ska göra en anteckning om förbudet i
informationssystemet.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om förutsättningarna för att ett förbud enligt 1 mom. ska få meddelas i fråga om
samtliga djur av en och samma djurart på en
djurhållningsplats.
33 §
Återkallande av förbud
Regionförvaltningsverket ska återkalla ett
förbud som avses i 32 § så snart det utgående
från en utredning som tillsynsmyndigheten
har lagt fram är möjligt att förvissa sig om att
det missförhållande som legat till grund för
förbudet har avhjälpts.
Regionförvaltningsverket ska göra en anteckning om återkallande av förbudet i informationssystemet.
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Sådana beslut om avlivning fattas av regionförvaltningsverket.
35 §
Vite och tvångsutförande
Tillsynsmyndigheten kan förena förelägganden som avses i 31 § och förbud som
avses i 32 § med vite eller med hot om
tvångsutförande.
Skyldigheten enligt denna lag att anmäla
uppgifter får inte förenas med vite när den
anmälningsskyldige är en fysisk person, om
det finns anledning att misstänka personen
för brott och uppgifterna hänför sig till det
ärende som är föremål för brottsmisstanke.
Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).
36 §
Straffbestämmelse
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) försummar anmälningsskyldigheten enligt 9, 11 eller 13 §, skyldigheten att föra
förteckning enligt 21 § eller skyldigheten att
lämna uppgifter enligt 28 § 3 mom.,
2) försummar skyldigheten att märka djur
enligt 19 §, eller
3) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 31 § eller mot ett förbud
som meddelats med stöd av 32 §,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot lagen om ett system för identifiering av djur dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna
lag och förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.
37 §

34 §
Polisanmälan
Avlivning av oidentifierade nötkreatur
Bestämmelser om avlivning av oidentifierade nötkreatur finns i påföljdsförordningen.
2 /38

Regionförvaltningsverket gör polisanmälan om förseelse mot lagen om ett system för
identifiering av djur för de tillsynsmyndighe-
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ters räkning som avses i 24 §. Anmälan behöver dock inte göras, om förseelsen som helhet
betraktad ska anses som uppenbart ringa.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

6 kap.

40 §

Särskilda bestämmelser

Övergångsbestämmelser

38 §
Ändringssökande
Ändring i beslut som har meddelats med
stöd av denna lag får sökas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Beslut som tillsynsmyndigheten meddelat
ska iakttas även om ändring söks, om inte
besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
39 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
Genom denna lag upphävs 26 a § i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996),
sådan denna paragraf lyder i lag 220/2003.

Djurhållare och djurförmedlare som före
denna lags ikraftträdande i enlighet med de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet
har gjort anmälan om sin verksamhet till det
informationssystem som avses i informationssystemlagen eller till det register som
avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996)
behöver inte göra en ny anmälan om sin
verksamhet. På motsvarande sätt behöver
djur och djurhållningsplatser som före denna
lags ikraftträdande har anmälts i enlighet med
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet inte anmälas på nytt.
På ansökningar om utlämnande av uppgifter och godkännande av identifieringsmärken
som har anhängiggjorts innan denna lag har
trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 april 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki
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Lag
om ändring av lagen om djursjukdomar
Given i Helsingfors den 9 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 12 b §, sådan den lyder
i lag 303/2006, och
ändras 21 § 2 mom. som följer:
21 §
— — — — — — — — — — — — —
Rätten till i denna lag avsedda ersättningar
går helt eller delvis förlorad, om den som
annars är berättigad till ersättning inte har
iakttagit denna lag eller lagen om ett system
för identifiering av djur (238/2010) eller med
stöd av dem utfärdade bestämmelser eller
föreskrifter eller om han vid anskaffandet av
djur eller annan egendom hade eller, med
beaktande av omständigheterna, borde ha

haft kännedom om att djuret lider av en i
denna lag avsedd sjukdom eller ett egendomen är behäftad med smitta.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
De förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som har utfärdats med stöd av den
12 b § som upphävs genom denna lag förblir
i kraft.

Helsingfors den 9 april 2010
Republikens President
TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki

RP 188/2009
JsUB 1/2010
RSv 16/2010
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Statsrådets förordning
om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt
Given i Helsingfors den 8 april 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § 3 mom. i lagen av den 22 december 2009 om stöd för byggande av
bredband i glesbygdsområden (1186/2009):
1§
Beräkningsgrundernas viktkoefficienter
Viktkoefficienterna för de beräkningsgrunder som avses i 8 § 2 mom. i lagen om stöd
för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) är följande:
1) 20 procent för kommunens ekonomiska
bärkraft,
2) 10 procent för bredbandsprojektets omfattning,
3) 65 procent för kommunens invånartäthet,

4) 3 procent för projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd,
5) 2 procent för bredbandsprojektets tekniska utformningssätt.
2§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15
april 2010.

Helsingfors den 8 april 2010
Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Juha Parantainen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om riktgivande värden för levande vilt
Given i Helsingfors den 7 april 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 79 § i
jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993):
1§
Riktgivande värden för levande vilt
De riktgivande värdena för levande vilt per
djur finns upptagna i bilagan till denna förordning.
2§
Avvikelse från det riktgivande värdet
Från det riktgivande värdet kan avvikas
om djuret förekommer under en exceptionell
tid eller i ett exceptionellt område eller med

anledning av djurets exceptionella storlek,
ålder eller färgvariant eller om det finns andra särskilda skäl.
3§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2010.
Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets förordning av den
27 september 2001 om det riktgivande värdet
för levande vilt (824/2001).

Helsingfors den 7 april 2010
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Janne Pitkänen
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Bilaga

Däggdjur
vildkanin
skogshare
fälthare
ekorre
europeisk bäver
kanadensisk bäver
bisamråtta
sumpbäver
varg
i farm uppfödd fjällräv
rödräv
mårdhund
brunbjörn
tvättbjörn
grävling
hermelin
iller
utter
skogsmård
mink
järv
lodjur
östersjövikare
knubbsäl
gråsäl
vildsvin
dovhjort
kronhjort
sikahjort
rådjur
älg
vitsvanshjort
skogsvildren
mufflon

Ung
individ,
euro

4 500

4 500

5 500
1 100
1 200
1 500
1 200
450
450
450
1 500
450
2 600

Högsta värde
för ett vuxet
djur,
euro

Riktgivande värde /
lägsta värde för ett
vuxet djur,
euro
100
200
100
100
1 100
200
100
100
6 100
100
100
100
8 200
100
100
100
900
1 200
200
100
8 200
1 400
2 500
2 800
2 000
1 000
650
650
650
300
2 400
600
3 100
450

-

9 100

-

15 500

-

16 500
2 100
3 300
5 100
2 500

-

3 900
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Fågel
kanadagås
grågås
sädgås
gräsand
kricka
bläsand
stjärtand
årta
skedand
brunand
vigg
ejder
alfågel
knipa
småskrake
storskrake
dalripa
fjällripa
järpe
orre
tjäder
rapphöna
fasan
sothöna
morkulla
ringduva

Riktgivande
värde,
euro
150
150
900
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
700
600
100
100
100
100
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
Given i Helsingfors den 7 april 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom.
och 13 § 4 mom. i lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007),
19 § 1 mom. skoltlagen av den 24 februari 1995 (235/1995), 7 § 2 mom. i lagen av den 21
januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), av dessa det sist
nämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004, samt 10 § 4 mom. i lagen av den 12 mars 1999
om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 1479/2007:
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas vid beviljande
av investeringsstöd för bygginvesteringar i
enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000),
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999) samt skoltlagen (235/1995).
I denna förordning föreskrivs om godtagbara enhetskostnader och de kalkyler som
ligger till grund för kostnaderna.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) godtagbar kostnad den maximikostnad
som används som grund när investeringsstödet fastställs,
2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och
funktion eller anordning i byggnaden, konstruktionen eller strukturen,

3) kostnadsförslag och kostnadsberäkning
kostnadsförslag eller kostnadsberäkning per
byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur
som i allmänhet används vid byggande,
4) byggnadens nettoyta per utrymme summan av golvytor i de rum och rörelse- och
gångutrymmen som är nödvändiga för verksamheten samt de icke bärande väggarnas
väggytor.
3§
Godtagbara kostnader för bygginvesteringar
De godtagbara enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygginvestering definieras i bilaga 1 till denna förordning.
När enhetskostnaden har angetts används
summan av de godtagbara enhetskostnaderna
och i denna förordning avsedda höjningar
som godtagbara maximikostnader. Den maximala kostnaden för ett djurstall och utrymmet
för samfunktioner och foderhantering i anslutning till djurstallet bestäms enligt den
maximala enhetskostnaden per utrymme i
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punkt 1.2. i bilaga 1 och den maximala dimensioneringen i punkt 1.1. i bilaga 1 plus
höjningar enligt denna förordning. Om maximala enhetskostnader för djurstallarnas anordningar föreskrivs i punkt 1.3. i bilaga 1.
De maximala kostnaderna för andra byggnader och konstruktioner bestäms enligt de
maximala enhetskostnaderna i punkt 1.2. och
1.3. i bilaga 1 plus höjningar enligt denna
förordning.
4§
Enhetskostnader för bygginvestering
Enhetskostnaderna för produktionslokaler
inkluderar boxar, burar, dricksanordningar,
system för avlägsnande av stallgödsel och
liknande fasta inredningar och system samt
behövliga hustekniska system.
I enhetskostnaderna ingår sådana planeringskostnader som beror på de krav som har
föreskrivits eller bestämts för planering av
bygge i eller med stöd av markanvändningsoch byggnadslagen (132/1999), såsom arkitekturplanering av bygginvestering, strukturplanering, nödvändig specialplanering samt
nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete, samt på de krav som föreskrivs i
jord- och skogsbruksministeriets förordningar om byggande.
Enhetskostnaderna meddelas exklusive
mervärdesskatt.
I enhetskostnaderna för bostäder läggs
mervärdesskattens andel till.
5§
Utarbetande av kostnadsförslag eller kostnadsberäkning
Kostnadsförslaget eller -beräkningen ska
utarbetas av en byggnadsplanerare eller någon annan sakkunnig inom byggbranschen
som har tillräckliga insikter i byggnadsekonomi.
Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas enligt uppgifterna i huvudritningarna, specialplanerna och byggnadsbeskrivningen för den byggplan som avses i 21 f § i statsrådets förordning om inves3 /38
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teringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till
unga jordbrukare (299/2008).
Planerna, byggnadsbeskrivningen och
kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen
ska innehålla alla verksamhetsinvesteringar
och tekniska system som är nödvändiga för
den verksamhet som har planerats för byggnaden eller konstruktionen. I huvudritningarna och kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska uppges de beräkningsenheter
som används för att fastställa godtagbara enhetskostnader. Produktionsvolymen ska meddelas som nettoyta per utrymme, antal djur
eller andra motsvarande enheter som uttrycker produktionsvolymen i enlighet med
bilaga 1.
I handlingarna uppges hela bygginvesteringen enligt affärsplanen även i det fallet att
stödet endast söks för en del av investeringen. Utrymmena eller de delar av dem för
vilka stöd söks och den del som inte omfattas
av stödet ska specificeras på ansökningsblanketten och i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen och antecknas i planeringshandlingarna.
Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas per byggnadsdel enligt
den nomenklatur som allmänt används vid
byggande. I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska kostnaderna specificeras för
sådana fasta maskiner och anläggningar som
är nödvändiga med tanke på produktionsverksamheten. Kostnaderna för byggnadsdelen fås genom att man räknar ihop materialoch arbetskostnaderna för de delar i konstruktionen som byggnadsdelen består av.
I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska specificeras planeringskostnaderna och grunderna för debitering av kostnaderna i 4 § per konstruktions- och konstruktörsklass i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling A2.
Kostnaderna för bygginvesteringen ska
presenteras i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen enligt kostnadsnivån vid
tidpunkten för ingången av den ansökningstid
för investeringsstöd som sökanden använder
som ansökningstid. Kostnaderna för en investering enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och skoltlagen ska
presenteras utgående från kostnadsnivån för
stödets ansökningstid.
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Kostnaderna uppges exklusive mervärdesskatt. I samband med bostadskostnaderna
anges mervärdesskattens andel.
6§
Inverkan av ekologisk produktion på enhetskostnaderna
Om gårdsbruksenheten har ingått ett avtal
om miljöspecialstöd som gäller ekologisk
husdjursproduktion kan grunden för uträkningen av enhetskostnaderna per djur höjas
enligt artikel 10.4 bilaga III i kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 834/2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och
kontroll. Denna höjning kan beaktas i de
maximala enhetskostnaderna för funktioner
och utrymmen i punkt 1.2. i bilaga 1 till
denna förordning.

begränsad till 75 procent av enhetskostnaden
för motsvarande nybygge.
Maximibeloppet för de godtagbara enhetskostnaderna för grundlig renovering kan höjas till högst 100 procent om det på grund av
byggnadens kulturhistoriska eller arkitektoniska värden används sådana material eller
arbetssätt som värdena kräver.
8§
Inverkan av regionala faktorer på de godtagbara enhetskostnaderna
Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna enligt bilaga 1 kan höjas med 10
procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki
kommuner och med 5 procent i kommunerna
inom Lapplands näringscentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.
9§

7§

Ikraftträdande

Enhetskostnader som grund för beräkning av
kostnaderna för grundlig renovering

Denna förordning träder i kraft den 14
april 2010.
Denna förordning tillämpas på de investeringsansökningar som blir aktuella efter att
denna förordning har trätt i kraft.
Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets förordning av den
30 september 2009 om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (727/2009).

Renoveringsnivån på en grundlig renovering fastställs genom en jämförelse av kostnaderna för den grundliga renoveringen med
motsvarande kostnader uträknade per byggnadsdel i ett nybygge. Den godtagbara enhetskostnaden för en grundlig renovering är
Helsingfors den 7 april 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överarkitekt Raija Seppänen
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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR

BILAGA 1

1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN
Funktion

Beräkningsgrund
Preciseringar
Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigande ytor
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, LÖSDRIFTSSTALL
Djurstallar
Avdelning för mjölkboskap
mjölkko
10,5m /djur Inkl. sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, utfodringsbord och gångar
Mjölkningsavdelning
mjölkko
0,5m /djur Inkl. väntrum
Mjölkrum
mjölkko
0,4m /djur Högst 35 m
Avdelning för ungdjur
kviga och ungdjur
5m /djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och
gångar
ungdjur
3m /djur < 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och
gångar
10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
nettoyta, m
Rum för foderhantering
100m
nettoyta, m
5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Samfunktioner
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, BÅSLADUGÅRD
Djurstallar
Avdelning för mjölkboskap
mjölkko
7m /djur Inkl. spiltor, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar,
utfodringsbord och gångar
Mjölkrum
mjölkko
0,4m /djur Högst 35 m
Avdelning för ungdjur
kviga och ungdjur
4m /djur Inkl. spiltor, boxar, utfodringsbord och gångar
nettoyta, m
10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Rum för foderhantering
100m
nettoyta, m
5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Samfunktioner
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
STALL FÖR KÖTTBOSKAP
Djurstallar
Avdelning för köttboskap
am- och diko
8m /djur Fullvuxet djur, inkl. boxar, utfodringsbord och
gångar
Avdelning för ungdjur
köttnöt, ungdjur
5m /djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och
gångar
köttnöt, ungdjur
3m /djur < 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och
gångar
nettoyta, m
10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Rum för foderhantering
100m
nettoyta, m
5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Samfunktioner
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
SVINHUS FÖR GÖDSVIN
Djurstallar
Avdelning för gödsvin
<40kg
0,6m /djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
≥40kg
1,2m /djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
nettoyta, m
3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Rum för foderhantering
50m
nettoyta, m
2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
Samfunktioner
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
SVINHUS FÖR SUGGOR
Djurstallar
Grisningsavdelning
griskull
6m /griskull Grisningsbox med bur. Inkl. gångar
griskull
7,5m /griskull Grisningsbox fri. Inkl. gångar
Betäckningsavdelning
sugga
3,7m /djur Inkl. platser för suggor och gångar
galt
6,6m /djur Inkl. plats för galt och gångar
betäckningsbox
11m /djur Inkl. plats för galt och gångar
Avdelning för sinsuggor
sugga
4,5m /djur Inkl. grupp- och skötselboxar, 650 mm breda
liggburar,gångar eller lösdriftsstall för sinsuggor
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2
2
2
2
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2

Avdelning för gyltor
Uppfödningsavdelning
Rum för foderhantering

gylta
<40kg
nettoyta m

Samfunktioner

nettoyta, m

3m /djur Inkl. gruppboxar och gångar
0,6m /djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
50m
2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
2

2

2

2

2

HÄSTSTALL
Djurstallar
Boxar och spiltor

Rum för foderhantering

stora hästar
små hästar
ponnyhästar
fölningsbox
nettoyta, m

Samfunktioner

nettoyta, m

14,5m
12,5m
9m
16,5m

2

2

/djur
/djur
/djur
/djur
10 %

2
2
2

Inkl. boxar, gångar och skötselrum
Inkl. boxar, gångar och skötselrum
Inkl. boxar, gångar och skötselrum
Inkl. boxar, gångar och skötselrum
Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
100m
5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
2

2

2

FÅR- ELLER GETHUS
Djurstallar
Fårhus

2

3,3m /djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt
gångar
3,7m /djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt
gångar
3,3m /djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt
gångar
3,7m /box Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt
gångar
7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
50m
7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar

får

2

lammningsbox
Gethus

2

get

2

fölningsbox för getter
Rum för foderhantering

nettoyta, m

2

Samfunktioner

nettoyta, m

2

2

2

UPPFÖDNINGSHUS FÖR FJÄDERFÄ
Djurstallar
Uppfödningshus för fjäderfä
broiler
kalkon
nettoyta, m
Rum för foderhantering

2

0,054m /djur
0,25m /djur
3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
100m
2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
2

2

2

Samfunktioner

nettoyta, m

2

2

VÄRPHÖNSHUS
Djurstallar
Värphönshus

höna

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,2m /djur+15m

höna
höna
höna
höna
höna
höna
höna

0,091m
0,063m
0,045m
0,037m
0,030m

/djur+15m
/djur+15m
/djur+15m
/djur+15m
/djur+15m
0,15m /djur
0,063m /djur
2

2

2
2

Rum för foderhantering

nettoyta, m

2

5%

Samfunktioner

nettoyta, m

2

2%

System med flat-deckburar, system med trivselburar
System med trivselburar i 2 våningar
System med trivselburar i 3 våningar
System med trivselburar i 4 våningar
System med trivselburar i 5 våningar
System med trivselburar i 6 våningar
Ströbädd
Hönseri med våningsgaller och ströbädd eller
sluttande gallergolv
Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
100m . Inkl. rum för hantering av ägg
Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
2

2

Nr 242
PÄLSFARMER
Djurstallar
Skugghus, minkar
Minkhall

avelshona, mink
avelshona, mink

Skugghus, rävar

avelshona, räv

Rävhall
Rum för foderhantering

avelshona, räv
nettoyta m

Samfunktioner

nettoyta, m

2

937

0,96 lm/minkhona en rad burar
1,8 m /mink,
avelshona
4,8 lm/ räv, en rad burar
avelshona
7m /räv, avelshona
3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
50m
2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst
30m . Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
2

2

2

2

2
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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.2 PRISER FÖR UTRYMMEN
Kostnad /enhet
Precisering
Enhetskostnaderna inkluderar
- planeringskostnader
- behövliga hustekniska system
- boxar, burar, dricksanordningar, system för avlägsnandet av stallgödsel och motsvarande inredningarna och system.
Enhetskostnaderna inkluderar inte apparater eller anordningar om inte annat nämns.
Enhetskostnaderna är maximala kostnader per
enhet.
rum2 = rumsyta
Enhet
Euro (moms 0 %)

Utrymme

Mer information
Maximal enhetskostnad per djur
eller box enligt beräkningsgrunden för utrymmen i bilaga 1.1 och
enhetskostnaderna i denna bilaga

BOSTADS- OCH ARBETSUTRYMMEN (euro/rum2)
Bostadshus
Bostäder
rum
1 250 Inkl. uppvärmningssystem
som använder förnybar
energi . Enhetskostnader
för uppvärmningsteknik
och -utrymmen beräknas
enligt tabellerna 1.2 och
1.3 utgående från de stödbara bostadsutrymmenas
värmeeffektbehov.
I enhetspriset läggs mervärdesskatten till
2

Arbetsplatsbostäder i anslutning till
renskötsel och fiske
Arbetsplats-bostad

rum

2

550

rum
rum
rum

2

400 Varm och kall
880
900 Inkl. reningssystem för
tvättvatten
370 Varm och kall
370 Varm och kall

2

DJURSTALLAR (euro/rum )
Mjölkboskap, lösdriftsstall
Avdelning för mjölkboskap
Mjölkningsavdelning
Mjölkrum
Avdelning för ungdjur ≥ 8 mån
Avdelning för ungdjur < 8 mån
Mjölkboskap, båsladugård
Avdelning för mjölkboskap
Mjölkrum
Avdelning för ungdjur
Lösdriftsstall för köttboskap
Avdelning för köttboskap, am- och diko
Avdelning för köttboskap, ungdjur ≥ 8 mån
Avdelning för köttboskap, ungdjur < 8 mån
Svinhus med suggor
Grisningsavdelning med bur
Grisningsavdelning fri
Betäckningsavdelning, sugga
Betäckningsavdelning, galt
Betäckningsavdelning, betäckningsbox
Avdelning för sinsuggor, lösdriftsstall
Avdelning för gyltor
Uppfödningsavdelning <40kg
Avskaffning av grisningsbur
Utvidgning av sinsuggors utfodringsbur
på bredden från 500 mm till 650 mm

2
2

2

rum
rum

2

2

rum
rum

2

rum

2

rum
rum
rum

2
2
2

2

rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
box

2
2
2
2
2
2
2

bur/plats
för sinsugga

400 Varm och kall
900 Inkl. reningssystem för
tvättvatten
370 Varm och kall
280 Varm och kall
280 Varm och kall
280 Varm och kall
540
540
590
590
590
550
660
510
250 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande
80 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande

Kostnad per djur högst:
4200 mjölkko
440 mjölkko
360 mjölkko
1850 kviga och ungdjur
1110 ungdjur
Kostnad per djur högst:
2800 mjölkko
360 mjölkko
1480 kviga och ungdjur
Kostnad per djur högst:
2240 am- och diko
1400 köttnöt, ungdjur
840 köttnöt, ungdjur
Kostnadper djur eller box högst:
3240 sugga med griskull
4050 sugga med griskull
2183 sugga
3894 galt
6490 box
2475 sugga
1980 gylta
306 svin

Nr 242
Ombyggnad av boxens spaltgolv till golv
med min. 2/3 fast golvareal
Svinhus med gödsvin
Svinhus med gödsvin <40kg
Svinhus med gödsvin ≥40kg
Svinhus med gödsvin, ekologisk produktion
Ombyggnad av boxens spaltgolv till golv
med min. 2/3 fast golvareal
Häststall och lösdriftsstall
Häststall och lösdriftsstall, stora hästar
Häststall och lösdriftsstall, små hästar
Häststall och lösdriftsstall, ponnyhästar
Häststall och lösdriftsstall, fölningsbox
Får- eller gethus
Fårhus, får
Fårhus, lammningsbox
Gethus, get
Gethus, fölningsbox för getter
Får- eller gethus, ekologisk produktion
Uppfödningshus för fjäderfä
Uppfödningshus, broiler
Uppfödningshus, kalkon
Värphönshus
Värphönshus, system med flatdeckburar
eller trivselburar
Värphönshus, system med trivselburar i
två våningar
Värphönshus, system med trivselburar i
tre våningar
Värphönshus, system med trivselburar i
fyra våningar
Värphönshus, system med trivselburar i
fem våningar
Värphönshus, system med trivselburar i
sex våningar
Värphönshus, ströbädd
Värphönshus, hönseri med våningsgaller
och ströbädd eller sluttande gallergolv
Pälsfarmer
Skugghus, minkar
Skugghus, rävar

m²

180 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande

2

500
500
+ 20 rum2 – enhetspriset höjs
med 20 %
100 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande

rum
rum
%

2

m²

2

rum
rum
rum
rum

2
2
2

2

470
470
470
470

rum
rum
rum
rum
%

350
350
350
350
+ 20

2

500
500

2
2
2

rum
rum

2

Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
Varm och kall
rum2 - enhetspriset höjs
med 20 %

939

Kostnad per djur högst:
300 svin
600 gödsvin

Kostnad per djur eller box högst:
6815 häst
5875 häst
4230 ponnyhäst
7755 fölningsbox
Kostnad per djur eller box högst:
1155 får, tacka
1295 lammningsbox
1155 get
1295 fölningsbox
Kostnad per djur högst:
27 broiler
125 kalkon
Kostnad per djur högst:
112 värphöna

2

560

2

560

51 värphöna

2

560

35 värphöna

2

560

25 värphöna

2

560

21 värphöna

2

560

17 värphöna

2

560
560

84 värphöna
35 värphöna

rum
rum
rum
rum
rum
rum

rum
rum

2

lm
lm
2

Pälsdjurshall, minkhall
Pälsdjurshall, rävhall

rum
rum

FODERHANTERING

rum

SAMFUNKTIONER

rum

2

2

2

220 Löpmeter per burrad. Inkl.
burar och drickskoppar
180 Löpmeter per burrad. Inkl.
burar och drickskoppar
290 Exkl. burar
290 Exkl. burar

Kostnad per djur högst:
53 Avelshona, mink
216 Avelshona, räv
493 Avelshona, mink
2030 Avelshona, räv

380 Varm och kall
1020

ANDRA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER (euro/enhet)
Inhägnader
Inhägnad för renar
lm
23
Rastgårdar
Rastgård, svin
m
25 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin
samt väggar
Rastgård, andra djur
m
18 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin
samt inhägnad
Växthus
Växthus, täckt med akryl
rum
195
rum
180
Växthus, täckt med glas
125
Växthus, täckt med plast
rum
Torkhus
Torkhusbyggnad
rum
280 Inkl. grund, stomme, yttertak och ugnsrum, ej torkapparater
Modulsilo i anslutning till varmluftstork
m
100 m =silos lagringsvolym . Inkl. silokonstruktioner exkl. torkapparater
2

2

2
2
2

2
3

3
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Lagring av stallgödsel
Bassänglager (jorddammskonstruktion)
Lager för torrgödsel, öppet
Torrgödsellagrets fasta täckning och
väggar
Flytgödsellager, öppet
Flytgödsellager, öppet, vajerpressat eller
liknande
Flytgödsellagrets fasta täckning
Bassäng- eller flytgödsellagrets flytande
täckning
Värmecentraler
Tekniska utrymmen
Bränsleförråd
Lagerbyggnader och silor
Kyllager

m
m
m

3

m
m

3

m
m

2

3
2

3

2

2

rum
rum

2

rum

2

2

Produkthanteringslager

rum

Fryslager
Frysrum
Lager, oisolerat
Lager, isolerat
Foderförråd, kallt
Plansilo, öppen
Plansilo, täckt
Ensilagesilo
Silo för spannmål
Silo för färsk spannmål

rum
rum
rum
rum
rum
m
m
m
m
m

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

12 Enligt lagringsvolym
23 Enligt lagringsvolym
60 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen
17
23
50 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen
20
710
305
615 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär,
växthusprodukter el.d. Inkl. kylmaskiner
440 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär,
växthusprodukter el.d.
1 400 Inkl. kylmaskiner
2 030 Inkl. kylmaskiner <10m
300
440
210
45 m = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp
80 m = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp
105 m³= tornsilos lagringsvolym, inkl. silobyggnad, anordningar
105 m³= lagringsvolym, inkl.silobyggnad
120 m³= lagringsvolym,inkl. silobyggnad och anordningar
2

3
3
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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.3. PRISER FÖR ANORDNINGAR
Enhet

Euro
Precisering
(moms 0 %)
Enhetskostnaderna är maximala enhetskostnader
DJURSTALLAR
Stall för mjölkboskap
Anordningar i lösdriftsstall

mjölkko

Anordningar i båsladugård

mjölkko

Mattor och bäddar i spiltor

mjölkko

Stall för ungdjur
Anordningar i lösdriftsstall
Anordningar i båsladugård
Mattor och bäddar i spiltor

ungnöt
ungnöt
ungnöt

Stall för köttboskap, anordningar
Svinhus för suggor

köttnöt
sugga

Uppfödningsavdelning, anordningar
Svinhus för gödsvin, anordningar
Kylanordningar för svin

System för utdelning av strö- och bökningsmaterial

gris <40kg
gödsvin
svin

sinsugga
gödsvin

Kylanordning för stallgödsel

Häststall, anordningar
Fårhus, anordningar
Gethus, anordningar
Uppfödningshus för fjäderfä
Värphönshus, anordningar
Pälsfarm, anordningar
Minkar
Minkfarm, inhägnad

gödselränna/m

2

häst
får, tacka
get
broiler, kalkon
värphöna

lm

Minkbur 350x848x460
Klätterbur
Minklya
Dricksanordning, uppvärmd
Rävar
Rävfarm, inhägnad

st.
st.
st.
bur

Rävbur 1200x1070x720
Rävlya
Dricksanordning, uppvärmd

st.
st.
bur

lm

ÖVRIGA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER
Växthus, anordningar
Isolerings- och skuggardiner i växthus
m

2

2 000 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt
mjölktank
1 100 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt
mjölktank
100 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande
690 Inkl. utfodringssystem
690 Inkl. utfodringssystem
75 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande
70 Inkl. utfodringssystem
230 Fullvuxet djur. Inkl. utfodringssystem för grisnings-, sinsuggs-, gylt- och betäckningsavdelningar
9 Inkl. utfodringssystem
21 Inkl. utfodringssystem
10 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande. I anordningen ingår inte värmereglerings- eller ventilationsanordningar
100 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande
25 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande
45 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens
välbefinnande. Anordningen inkl. värmeåtervinningssystem
0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna
70 Inkl. utfodringssystem
70 Inkl. utfodringssystem. Mjölkningssystem enligt
separata beräkningar
1
8
0 Enhetskostnaderna inkl. boxar/burar och dricksanordningar
40 Höjd 2 m, nät 25x25, plåtskydd i övre kanten, nedre kanten nedsänkt i marken 0,2 m
44
64
18
10
40 Höjd 2 m, nät 50x50, nedre kanten nedsänkt i
marken 0,2 m
105 Inkl. utfodringsränna och ligghylla
45
16

17 Inkl. automatik

942
Rullbord i plantväxthus
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m
m

2

2

Plantbelysning

kW

Fast torkhus, kalluft

m

3

Fast torkhus, varmluft

m

3

Vagntork
Värmeanordningar för förnybar energi
<500kW
Värmeanordningar för förnybar energi >500-2000kW
Värmekulvert <100kW
Värmekulvert ≥100kW

47
70

340
3

m
kW

210 m =torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och kanaler
1 400 m =torkningsvolym, inkl. maskineriet för silotork,
förrensare, elevator, luftrör och värmeanläggning,
ej konstruktioner eller ugnsrum
1 550 m =torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och luftrör
225 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten

kW

185 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten

3

lm
lm

3

3

110 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb
125 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
Given i Helsingfors den 9 april 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom i
lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och 7 § 2 mom i
lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000),
sådana de lyder i lag 275/2004.
1§
Tillämpningsområde
Utöver vad som annars bestäms om planering och uppförande av byggnader ska denna
förordning iakttas i fråga om nybyggnadsprojekt och med nybyggande jämförbara utvidgningar samt i omfattande ombyggnadsprojekt
som beviljas stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och lagen om
finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).
2§
Definitioner
I denna förordning avses med:
1) suggstall, husdjursstall som används för
hållande av grisande suggor och sinsuggor
samt eventuella gyltor, galtar och grisar i
avvänjning
2) gödsvinsstall, husdjursstall som används
för hållande av gödsvin
3) svinstall med integrerad produktion,
sugg- och gödsvinsstall i samma husdjursbyggnad
4) tätt golv, enhetligt jämnt och operforerat
golv

5) spaltgolv/ gallergolv, perforerat golv,
som släpper igenom gödsel på grund av djurens trampande
6) dränerat golv, antingen ett spalt- eller
gallergolv med gles perforering, eller en
kombination av ett tätt golv och ett spalteller gallergolv i vilka högst 10 % utgör dräneringsöppningar
7) golv med fast underlag antingen ett tätt
golv eller dränerat golv
8) grisningsbox, en box till vilken suggan
hämtas för grisning och i vilken det finns
utrymme för sugga med griskull
9) grisningshäck, en bur för grisande
sugga i vilken suggan inte kan vända sig men
kan lägga sig, stiga upp och dia
10) utfodrings- och liggbox, en box till
vilken svinet går för att äta eller vila och var
det kan innestängas temporärt under tiden för
utfodring eller behandlingsåtgärder
11) insemineringsbox, en box i vilken svinet i samband med inseminering från och
med avvänjningen kan hållas instängt högst 4
veckor efter betäckning eller inseminering
som lett till dräktighet.
12) lastningsplats, ett ställe avsedd för
flyttande av svin, såsom ett lastningsutrymme
eller -rum, -vagn, -gång, -ramp eller en kombination av dessa.
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Definitioner för svin, galt, gylta, sugga,
grisande sugga, sinsugga, smågris, gris i avvänjning, gödsvin och slaktsvin finns i jordoch skogsbruksministeriets förordning om
djurskyddskrav
vid
svinhållning
14/VLA/2002.

golv och dränerande golv liksom andra öppningars dimensioner ska utmärkas på ritningen.
6§
Ät- och drickplats

3§
Allmänna krav
Vid planering av svinstall tillämpas de bestämmelser och allmänna anvisningar som
ingår i Finlands byggbestämmelsesamling, de
djurskyddsbestämmelser om svinhållning
som ingår i den finska lagstiftningen om
djurskydd samt miljöförvaltningens miljöskyddskrav med nedan följande kompletteringar.
4§
Ljusöppningar och dagsljus
Det ska för att få in dagsljus finnas ett eller
flera fönster i alla avdelningar i svinstallet.
Svinen ska inte kunna komma åt fönstren.
5§
Djurstallets golv
Boxutrymmet ska planeras så att svinen
har möjlighet att dela in det i ligg-, utfodrings- och gödselområden.
Svinen ska ha en torr, ren och jämn liggplats. Svinens liggområde ska ha fast underlag. Golv med fast underlag ska vara sådant,
att strö kan användas på ett ändamålsenligt
sätt och att urin och andra vätskor avlägsnas
på ett lämpligt sätt eller sugs upp väl i ströet.
Då spaltgolvskonstruktion används ska
balkens och spaltens bredd anpassas i enlighet med svinets ålder. Spaltgolv av betong
ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 1 i
bilaga 1. Golv av galler och perforerade skivor i stål-, gjutjärns- eller plastkonstruktionen
ska ha en spaltbredd eller håldiameter på
högst 11 mm för smågrisar, 14 mm för grisar
i avvänjning och för större än dessa grisar
högst 18 mm. Balk- och spaltbredd för spalt-

Svinen ska obehindrat och i normal
kroppsställning kunna inta vatten och foder.
Drickplatserna ska planeras så att samtliga
svin kan få vatten enligt eget behov.
I lösdrift eller gruppbox, ska finnas en
drickplats eller en vattennippel per 10 svin
och för varje svingrupp alltid minst två
dricksplatser. Antalet drickplatser i gruppgrisningsbox ska vara ett drickskärl eller en
dricksanordning per tio digivande suggor. I
gruppgrisningsbox ska det för diande grisar
finnas ett drickskärl eller -anordning per
tjugo grisar.
Vid automatutfodring ska antalet utfodringsplatser per svin vara dimensionerat enligt anordningens kapacitet.
Om enbart automatisk utfodringsanordning
används för utfodring av djuren ska det finnas ett alarmsystem i utfordringsanordningen.
7§
Sjukutrymmen
I svinstall ska minst 5 % av ytbehovet för
det totala djurantalet reserveras som sjukboxutrymme. Minimiarealen för sjukbox och erforderlig fodertrågslängd vid trågutfodring
har bestämts i tabell 2 i bilaga 1. Sjukboxarna
ska märkas ut i planritningen.
8§
Karantänutrymmen
Karantänutrymme får inte ligga i direkt
kontakt med gårdens övriga egentliga djurstall. Boxar och utrustning i karantänutrymmet ska dimensioneras enligt de krav som
ställs utgående från svinens storlek. Utrymmets innerytor ska vara lätta att desinficera.
Karantänutrymmet ska från andra utrymmen
ha separat ventilation och utgödsling. Karantänutrymmet ska märkas ut i ritningarna.
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9§
Lastningsutrymmen
I svinstall ska finnas en från det övriga
djurstallet klart avskiljd lastningsplats. I stället för ett rum för lastning eller en lastningsvagn kan man använda en lastningsgång eller
lastningsramp. Lastningsrampen ska vara
konstruerad så, att svinen inte kan ta sig
tillbaka till svinstallet.
Om djurtransportbilens förare kommer in i
lastningsutrymmet ska utrymmet vara så stort
att samtliga djur som ska lastas ryms där
samtidigt.
Lastningsplatsen ska planeras med tanke
på en enkel och smidig lastning som åsamkar
svinen så litet stress och skador som möjligt.
Det ställe där djurtransportbilen placeras
får inte finnas i närheten av svinstallets luftintag.
Lastningsutrymmets, -vagnens eller -gångens innerytor ska vara lätta att desinficera och
lastningsutrymmet ska ha separat ventilation
och utgödsling. Tvättvatten och gödsel som
avlägsnas från lastningsutrymme får inte ledas till svinstallets gödselränna, utan ska ledas direkt till gödselkanal utanför svinstallet
eller till gödselbehållaren. Det ska finnas
skilda tvättlinjer och -slangar för högtryckstvätt i lastningsplatserna samt en förvaringsplats för tvätt- och desinficeringsmedel.
10 §
Områden för utevistelse
Området för utevistelse ska ha ett tätt underlag och smutsvattnet ska ledas till en uppsamlingsbrunn eller gödselstad. Utevistelseområdets ingärdning ska vara av hållbart material som inte skadar svinen och hindrar dem
att rymma. Från utevistelseområdet ska finnas fri passage till ett väderskydd.
11 §
Dimensioneringskrav för gödsvinsstallar
Minimiytan för svinplats i ett gödsvinstall
och längdkravet på fodertråg i samband med
trågutfodring finns bestämda i tabell 2 i bilaga 1. Boxens dimensioner, fodertråg och
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-anordningar, antal svin per box samt svinens
maximivikt ska utmärkas i planritningen.
12 §
Dimensioneringskrav för suggstall
Dimensionen på boxar och häckar, fodertråg och -anordningar samt antalet suggor
och andra svin i gruppboxar ska utmärkas i
planritningen. Vid dimensioneringen av
boxar och andra utrymmen ska följande krav
iakttas:
1) Grisningsbox för sugga med smågriskull där den grisande suggan är inne i en
häck, ska ha en boxyta på minst 4,5 m². Av
golvets bottenyta ska minst 50 % vara tätt
golv.
2) Grisningsbox för sugga med smågriskull där en grisande sugga kan röra sig fritt,
ska ha en boxyta på minst 6,0 m². Av golvets
bottenyta ska minst 50 % vara tätt golv.
3) Gruppgrisningsbox för lösdrift med
ströbädd ska ha en boxyta på minst 6,0 m2
per digivande sugga och smågriskull.
4) Grisningshäck som hindrar suggan från
att vända sig ska ha en längd på minst 2 400
mm. Bakom häcken i en grisningsbox ska
finnas minst 300 mm fritt utrymme för grisning.
Till golvet bakom häcken ska finnas en
lucka genom vilken efterbörd, smutsat bomaterial och strö kan avlägsnas via gödselkanalen. Grisningshäckens bredd vid dess nedre
kantnivå, 100 mm från golvytan, ska vara
minst 850 mm och dess höjd minst 900 mm.
5) Minimiytan för lösdriftsstall eller
gruppbox för sinsuggor och gyltor finns bestämd i tabell 3 i bilagan.
6) En utfodringshäck till vilken suggan har
fri tillgång ska utrustas med stängbar grind
på baksidan. För sinsuggor ska utfodringshäckens bredd vara minst 500 mm och för
gyltor minst 450 mm och längden för båda
minst 2 000 mm. Fodertråget inkluderas inte i
måtten.
7) Om för sinsuggor eller gyltor används
fodertråg utan för respektive djur avgränsad
utrymmesandel ska fodertrågets längd vara
minst 500 mm per sugga.
8) Kortväggen på en box eller ett gångavsnitt för en grupp av suggor eller gyltor ska
vara minst 3,0 meter.
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9) Boxytan för avelsgalt ska vara minst
6 m² av vilket minst 4 m² ska vara golv med
fast underlag. Betäckningsboxens yta ska
vara minst 10 m² och boxen ska ha ströbelagt
tätt golv.
10) Insemineringsavdelningen med boxar
ska planeras så att individuell brunstkontroll
med hjälp av galt är möjlig.
13 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 14
april 2010.

Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets förordning av den
2 november 2005 om byggnadstekniska och
funktionella krav för svinstallsbyggande som
understöds (848/2005) med senare gjorda
ändringar.
På ansökningar om beviljande av stöd och
därmed sammanhängande byggnadsplaner
vilka är anhängiga när denna förordning träder i kraft och på byggnadsplaner som är
under behandling för godkännande hos närings-, trafik- och miljöcentralen tillämpas de
bestämmelser som varit i kraft när denna
förordning träder i kraft.

Helsingfors den 9 april 2010
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Planerare Kjell Brännäs
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Bilaga 1

Tabell 1. Dimensionering av betongspaltgolv
Grupp av svin
Spaltbredd eller håldiameter högst (mm)
Smågris
Avvand gris
Göd- och slaktsvin
Sugga och gylta

Balkbredd minst (mm)

11
14
18
20

50
50
80
80

Tabell 2. Minimiyta för svinplats (göd- eller slaktsvin eller avvand gris) och minimiutrymme vid fodertråg per svin i svinboxar med portionerad utfodring.
Fodertrågets minimi
Svinets vikt
Svin- och sjukboxens Helströbäddbox eller –
längd/ svin, portioneminsta fria golvareal / lösdrift, minsta areal /
rad utfodring
svin
svin 1)
kg
< 25
25 - 40
41 - 94
95 - 110
> 110
1)

m²
0,40
0,50
0,90
1,00
1,20

m²
0,60
0,75
1,20
1,50
1,60

mm
180
250
300
320
350

Av den fria golvytan ska minst två tredjedelar vara golv med fast underlag.

Tabell 3. Minimidimensioner för gruppbox för sinsuggor och gyltor, per sugga eller gylta
Minsta längd på boxMinimikrav på samFri golvyta minst 2)
manhängande golv med ens eller mellangångfast underlag i fritt om- ens kortaste sida, mm
m2
råde, m2

2)

Sugga
< 6 st
6 - 40 st
> 40 st

2,50
2,25
2,03

1,45
1,30
1,17

3 000
3 000
3 000

Gylta
< 6 st
6 - 40 st
> 40 st

1,80
1,64
1,48

1,05
0,95
0,86

2 400
2 800
2 800

I den fria golvytan inräknas inte golvytan under fodertråg eller -hoar eller motsvarande liksom inte
heller individuella utfodrings- eller liggboxar.
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