
TILLSYNSENHET VERKSAMHETSOMRÅDE PERSONAL

Mellersta Österbottens

miljöhälsovård

Karleby, Kronoby, Kannus,

Toholampi, Lestijärv, Kaustby, 

Vetil, Halso och Perho

• 2 tillsynsveterinärer + hygienikerveterinär

• 13 praktiserande veterinärer

• 10 hälsoinspektörer

• byråföreståndare

• direktören för hälsoövervakningen

Social- och

hälsovårdsverket i 

Jakobstad

Jakobstad, Nykarleby, Larsmo

och Pedersöre

• tillsynsveterinär + hygienikerveterinär

• 3 praktiserande veterinärer

• 6 hälsoinspektörer/provtagare

• byråsekreterare

• chef för miljöhälsovården

Västkustens

miljöenhet

Korsholm, Vörå, Malax, 

Korsnäs, Närpes, Kristinestad

och Kaskö.

• tillsynsveterinär

• 5 praktiserande veterinärer

• 8 miljö- och hälsoinspektörer MHV

• 6 miljö- och hälsoinspektörer MV

• byråsekreterare

• miljö- och hälsoskyddschef

• chef för miljövården

Vasa stad,

miljöavdelningen

Vasa och Laihela • tillsynsveterinär

• 2 praktiserande veterinärer

• 9 hälsoingenjörer/miljöinspektörer

• 2 assisterande personal

• miljödirektör

DE LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHETERNA 

Tillsynsenheterna inom ÖSP:s verksamhetsområde



Målsättning: 

• Miljö- och hälsoskyddets målsättning är att känna igen, förebygga och eliminera
sanitära olägenheter i livsmiljön och på det sättet upprätthålla och främja
befolkningens, individens och djurens hälsa.

Till miljö- och hälsoskyddet hör hälsoövervakning och veterinärvård!

Hälsoövervakning Veterinärvård

‒ Livsmedelstillsyn, - Tillsyn av djurens hälsa och välfärd

- tillsyn av primärproduktion, anläggningar, - djurskydd

livsmedelslokaler mm. - uppgifter enligt lagen om djursjukdomar

- uppgifter enligt lagen om animaliska biprodukter

- Hälsoskyddstillsyn - tillsyn av import och export av levande djur och

- tillsyn av hushålls- och simvatten, skolor,                                 animaliska biprodukter (t ex. exportintyg) 

daghem, allmänna samlingsutrymmen, skönhets-

salonger, boendehälsa mm. - Förebyggande hälsovårdsbesök

- Övervakning av tobak- och nikotinpreparat - Veterinärpraktik

UPPGIFTER INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET 



DEN LOKALA TILLSYNSENHETEN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

TILLSYNSPROCESSER INOM VETERINÄRVÅRDEN  

1. Djurskyddslagen (247/1996) 39 §

• inspektion på basen av misstanke (anmälan)

• inspektion enligt tillsynsplan (anmälningspliktig verksamhet)

• tillsynen avgiftsfri

2. Livsmedelslagen (23/2006) 49 §

• insp. enligt tillsynsplan (t. ex. mjölkhygiengranskningar)

• tillsynsfrekvensen beroende av riskbedömning

• avgiftbelagd tillsyn

Inspektionsberättelse

Allt OK!

BESLUT

• förvaltningstvång (tex. 

föreläggande)

• besvär till förvaltnings-

domstolen kan framföras

Ifall verksamheten strider mot 

djurskyddslagen

ÄRENDET 

SLUTBEHANDLAT

• tills en ny anmälan

• nästa planenlig insp.

UPPFÖLJNINGSINSPEKTION

Inspektionsberättelse

Ifall verksamheten strider mot livsmedelslagen ges i 

första hand uppmaning om att rätta till bristen.

UPPFÖLJNINGSINSPEKTION

Allt OK!

ÄRENDET 

SLUTBEHANDLAT

• Nästa planenlig insp.

Allt OK!

BESLUT

• förvaltningstvång

• rättelseyrkande till

Tillsynsnämnden

Fortfarande brister!

Brister

OBS! Alla beslut måste delges

polisen (DsL 63 §)!! 

Rapporteringsskyldighet till

Regionförvaltningsverket. 

Hörande

Hörande



FÖRVALTNINGSPROCESS VS STRAFFPROCESS

• Två skilda processer som inte är beroenda av varandra !

• Förvaltningsprocessen i ett djurskyddsärende upphör först när de konstaterade bristerna är

åtgärdade. Det är ingen skillnad fastän åklagaren besluter att inte väcka åtal efter en 

förundersökning. 

• Djurskyddsbrott är ett brott med brottsrekvisit (vissa villkor bör uppfyllas för att väcka åtal)

• ibland är situationen sådan att villkoren för att väcka åtal inte uppfylls, fastän det har

konstateras att verksamheten inte uppfyller lagstiftningens alla krav. 

→ ärendet behandlas inte i tingsrätten MEN

→ förvaltningsprocessen fortsätter! 



FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA MYNDIGHETER

Regionförvaltningsverket (RFV)

• Regionförvaltningsverket ger vid behov bestämmelse om inspektion och/eller provtagning. 

• Vid missnöje kan förvaltningsklagan som gäller miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare framföras

till RFV. RFV är då utredningsskyldig.  

• Länsveterinärerna gör tvärvillkorgranskningar och ger vid försummelse sanktionsförslag till NTM-

centralen, som fattar det slutliga beslutet i ärendet.   

• .   Tillsynsveterinärernas beslut kan ha en indirekt påverkan på stöd, (ges RFV till kännedom!)

Polis

• Kallas till platsen endast om situationen är hotfull (eller misstanke), inspektionen är förhindrad, ifall

man brådskande måste komma genom låsta dörrar eller till utrymmen som skyddas av hemfriden. 

Polisen bestämmer självständigt vilka ärenden som tas till förundersökning och åklagaren

bestämmer om vilka ärenden som tas till behandling i tingsrätten på basen av 

förundersökningen. 



HUR TILLSYNEN INOM MILJÖ- OCH 

HÄLSOSKYDDET ÄR ORGANISERAD

1. Kommunerna

(det lokala miljö- och hälsoskyddet)

2. Regionförvaltningsverket

3. Centrala myndigheter

(Livsmedelsverket, Valvira)

4. Ministerierna (SHM, JSM)

5. EU



Västkustens miljöenhet, miljöhälsovård

Kontor, inspektörer: Kristinestad

Närpes

Malax

Korsholm

Vörå

Veterinärvård: Kristinestad (Tjöck)

Närpes (Pörtom)

Malax

Korsholm (Vörå)

Vörå

Veterinärjourområden:

1. Södra: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

2. Norra: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299. 



‒ Kommunala djurskyddsmyndigheter övervakar att gällande 

djurskyddslagen följs på djurhållningsplatserna

‒Vilka är de lagstadgade förplikterser, vilka är frivilliga ?

‒ Det är varje djurhållares skyldighet att följa gällande djurskyddslag 

och förordningar vid daglig djurskötsel.

‒ Djurhållaren kan på frivillig basis öka djurens trivsel och 

välbefinnande till en nivå som är högre än minimikraven i lagen och 

förordningarna. Djurhållaren kan t.ex. erbjuda djuren utrymmen som 

är större än minimikravet och ge djuren högklassigt och balanserat 

foder som lämpar sig för djurarten i fråga, vilket samtidigt ökar 

produktiviteten hos djuren.

Vad gör tillsynsmyndigheten?



‒ Djurskyddstillsynen utförs av tjänsteveterinärer vid kommuner och 

regionförvaltningsverk

Vad händer när det hittas en brist/försummelse?
‒ Om det vid djurskyddsinspektionen upptäcks brister och 

försummelser gällande djurskötsel eller miljö, ger myndigheten 

anvisningar och råd för hur bristerna ska åtgärdas. Bristerna ska 

åtgärdas inom utsatt tid, efter vilket myndigheten gör en ny 

inspektion. Alternativt kan djurhållaren meddela myndigheten på 

något annat sätt att bristerna har blivit åtgärdade inom utsatt tid. 

Om djurhållaren inte åtgärder bristerna, måste myndigheten vid 

behov använda vite eller tvångsåtgärder för att förbättra djurens 

förhållanden

Vem kan utföra tillsynsövervakning?



‒ Djuren saknar tillgång till en torr och ren liggplats.

‒ Djuren är smutsiga.

‒ Brister i djurens dagliga skötsel såsom utfodring, vattning, 

vårdåtgärder (t.ex. klövvård, klippning av ull).

‒ Bristfällig, försenad eller felaktig vård av sjuka djur.

‒ Försenad vård om djuren behöver genast avlivas.

‒ Djur som hålls utomhus saknar skydd för väder och vind.

Lista över vanligaste felen



• Kalvarnas boxar

‒ över 8 veckor gamla kalvar ska hållas i grupp (undantag: sjuka kalvar, ingen annan kalv i 

lämplig storlek)

‒ gruppboxar: minst 1,5 kvm/kalv (under 150 kg), 1,7 kvm/kalv (150-220 kg), 1,8 kvm/kalv 

(över 220 kg)

‒ ensamboxar: kalven ska kunna lägga sig ner på sidan med raklånga ben

‒ under 2 veckor gamla kalvar ska ha tillgång till en välströad liggplats

‒ kalvar (under 6 månader gamla) får inte hållas uppbundna

• Smutsiga djur

‒ djurens renhet ska ombesörjas under alla årstider

‒ gäller djur i alla åldrar, raser och kön

• Smutsigt liggområde

‒ alla djur ska kunna lägga ner sig samtidigt på torr och ren liggplats

• Antal båsplatser

‒ i lösdrifter med bås ska det finnas minst ett bås per nötkreatur

• Klövvård

‒ beroende på typ av fähus måste klövarna vårdas olika 

‒ enskilda kor kan vara i behov av tätare klövvård (t.ex. skruvklövar)

• Brister i utfodringen

‒ följ med djurens utseende och tillväxt (t.ex. förmedlingsvikt/slaktvikt) samt kvaliteten på fodret

‒ gör foderanalyser och be vid behov om hjälp då utfodringsplan ska göras – följ 

utfodringsplanen!

De vanligaste bristerna vid

djurskyddstillsyn (nöt)



• Brister i vård av djur

‒ en s.k. naturlig död medför alltid smärta för djuret -> avliva om möjligt (ifall sannolikheten att 

djuret tillfrisknar är liten)

‒ kalla på veterinär i tid – t.ex. hältor är alltid smärtsamma, tyder på att djuret behöver vård 

(veterinär/klövvård)

• Antal dricksplatser
‒ mjölkkor: 1 dricksplats/10 kor

‒ övriga nötkreatur: 1 dricksplats/20 djur, men i grupper på 11-40 djur ska det finnas 2 dricksplatser

‒ vid användning av vattenhoar uppskattas hur många kor som samtidigt kan dricka, dvs. en 

vattenho består ofta av flera dricksplatser

• Farliga konstruktioner

‒ vassa konstruktioner och t.ex. söndriga båsavskiljare, utstickande spikar/skruvar eller skräp och 

dylikt ska inte finnas i djurens utrymmen

• Rastning av nötkreatur

‒ uppbundna mjölkkor och kvigor som föds upp till mjölkkor ska gå på bete eller rastas i rasthage i 

minst 60 dagar under perioden 1.5-30.9. Undantagslov kan ansökas av 

Regionalförvaltningsverket.

• Otillräckligt väderskydd

‒ för nötkreatur som hålls ute året runt ska djuren ha tillgång till ett väderskydd bestående av minst 

tre väggar och tak

‒ liggområdet i väderskyddet ska vara torrt och rent och får inte frysa till – alla djur ska kunna lägga 

ner sig samtidigt på liggområdet

‒ under sommaren räcker ett enklare väderskydd, t.o.m. en tät skog, alternativt ska det finnas 

utrymme i fähuset för att vid behov kunna ta in djuren (t.ex. mjölkkor på bete)

De vanligaste bristerna vid djurskyddstillsyn (forts.)



www.korsholm.fi

miljoenheten@korsholm.fi

TACK!

http://www.korsholm.fi/
mailto:miljoenheten@korsholm.fi

