
Välkommen, det här är Livsmedelsverkets 
tillgänglighetsutlåtande 

Nötkreatursregister 

Tjänsten eller e-tjänsten Nötkreatursregister omfattas av lagen om tillhandahållande av 
digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att 
varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten eller e-tjänsten Nötkreatursregister 
12.4.2018. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 10.8.2020. Webbtjänstens 
tillgänglighet har utvärd erats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska 
tjänsteleverantören.  

Status för tjänstens/webbplatsens tillgänglighet 

Delvis förenlig med kraven. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas 
nedan 

Tjänstens/webbplatsens icke tillgängliga innehåll 

VISUELLA BRISTER 

Beskrivning av 
tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 
upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 
bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 
om 

tillgänglighetskravet 

Den roll som sidans 
olika delar har 
presenteras på olika 
sätt 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 1.3.1 
INFORMATION OCH 
RELATIONER 

Också andra visuella 
indikationer än färg 
används för att 
urskilja information i 
tjänsten/på 
webbplatsen 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 1.4.1 
ANVÄNDNING AV 
FÄRGER 

Kontrastvärdet 
mellan förgrund och 
bakgrund är minst 
4,5:1 i fråga om text 
och text i form av bild 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 1.4.3 
KONTRAST 
(MINIMUM) 



TEKNISKA BRISTER 

Beskrivning av 
tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 
upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 
bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 
om 

tillgänglighetskravet 

Tjänsten/webbplatsen 
har titlar som 
beskriver sidans 
ämne eller innehåll. 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 2.4.2 
SIDTITLAR  

Rubrikerna är 
beskrivande och 
informativa 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 2.4.6 
RUBRIKER OCH 
ETIKETTER 

Användaren ser vilket 
element på 
webbsidan som är i 
tangentbordets fokus. 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 2.4.7 
FOKUS MARKERAS 
TYDLIGT 

BRISTER I INNEHÅLLET 

Beskrivning av 
tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 
upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 
bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 
om 

tillgänglighetskravet 

Det huvudsakliga 
mänskliga språket 
tydliggörs automatiskt 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 3.1.1 
SIDANS SPRÅK 

Användaren ges 
tillräckliga 
instruktioner, om hen 
förväntas fylla i 
information i en 
webbtjänst 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 3.3.2 
FÄLTETIKETTER 
ELLER 
INSTRUKTIONER 

ÖVRIGA BRISTER 

Beskrivning av 
tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 
upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 
bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 
om 

tillgänglighetskravet 

Koden i tjänsten/på 
sidan är sådan att 
programmen som 
används – t.ex. 
webbläsare och 
skärmläsare – klarar 
av att läsa den 
korrekt 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 4.1.1 
PARSING 



ÖVRIGA BRISTER 

Beskrivning av 
tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 
upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 
bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 
om 

tillgänglighetskravet 

Alla komponenter i ett 
användargränssnitt 
kan användas 
automatiskt. Deras 
namn, roll och värden 
tydliggörs 
automatiskt. 

 

Inte ännu 
förenlig: 
Kommer att 
korrigeras i 
slutet av 2021. 

WCAG 2.1 
KRITERIUM 4.1.2 
NAMN, ROLL, 
VÄRDE 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst/på 
webbplatsen? Kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att 
avhjälpa bristen 

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till 
upprätthållaren. Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret 
som du fått eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra 
tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På 
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas det i detalj hur klagan kan 
anföras och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000 


