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AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETHÅLLARE 
 
Detta brev skickas till alla djurhållare som har eller har haft får eller getter under tidsperioden som nämns 
senare i brevet. I brevet har samlats olika myndigheters information angående hållande av får och getter. 
Brevet skickas ut en gång per år. 
 
Serviceavbrotten i får- och getregistret 

• På grund av ibruktagande av det nya nötregistret är det ett avbrott i användningen från och med 
klockan 12 den 21.4-25.4. Reservdag för att inleda produktionen samt testning av programmet 
är den 26.4. Efter denna dag kan det ännu förekomma slumpmässiga korta avbrott. 

• 17.–19.6.2022, från 17.6. klockan 16.15 

• 2.–4.9.2022, från 2.9. klockan 16.15 

• 18.–20.11.2022, från 18.11. klockan 16.15 
 
 
Jord- och skogsbruksministeriet informerar: 
 
Ny lagstiftning innebär ändringar för sådana som håller får och getter  
 
Lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft den 1 januari 2022. Jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) trädde i kraft den 24 januari 
2022. 
 
Uppgifter om ett fårs eller en getters födelse ska anmälas till registret inom 90 dagar från att djuret har fötts. 
Samma tidsfrist gäller i fortsättningen även märkningen av får och getter. Tidigare var tidsfristen 6 månader från 
djurets födelse. För får och getter som föddes innan förordningen trädde i kraft är tidsfristen för att anmäla 
uppgifterna dock fortfarande 6 månader.  
 
I och med den nya lagstiftningen utvidgas urvalet av fjärravläsbara elektroniska identifieringsmärken. Det ena 
identifieringsmärket får i fortsättningen vara ett elektroniskt öronmärke, ett mikrochip eller en bolustransponder.   
 
I fortsättningen utökas användningen av temporära märken också till att gälla får- och getdjur. Temporära märken 
får användas om enbart det ena av identifieringsmärkena för ett får eller en get som ska sändas till slakt har fallit 
av, tagit skada eller blivit oläsligt så nära tidpunkten för slakttransporten från djurhållningsplatsen att det inte 
längre är möjligt att i tid leverera ett ersättande identifieringsmärke till djurhållningsplatsen. 
 
Livsmedelsverket informerar: 
 
Identifiering och registrering 
 
Får- och getdjuret ska märkas och registreras inom 90 dagar från födseln dock innan djuret förflyttas från 
födelseanläggningen. Obs! Märkningens åldersgräns har ändrats 1.1.2022 och gäller djur som är födda fr.o.m. 
1.1.2022. Djur som är födda före 1.1.2022 bör märkas inom 6 månader från födseln. Obs! Registreringens 
åldersgräns har ändrats 24.1.2022 och gäller djur som är födda fr.o.m. 24.1.2022. Djur som är födda före 
24.1.2022 bör märkas inom 6 månader från födseln.     
 
Alla andra händelseanmälningar såsom utmönstringar, köp, flyttningar och importer skall anmälas till får- och 
getregistret inom 7 dagar. 
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Får- och getdjur ska märkas med två individuella öronmärken som fästs i vartdera örat. Det ena öronmärket kan i 
fortsättningen ersättas av ett mikrochip eller en bolustransponder. Det räcker med att djuret har endast ett 
öronmärke, om djuret är avsett för slakt innan det blir ett år gammalt. 
 
Mikrochip kan användas endast då djuret märks för första gången, eftersom mikrochip inte går att beställa som 
ersättande identifierare. Om man har som avsikt att märka får-eller getdjuret med mikrochip som den andra 
identifieraren, bör man beställa öronmärkes-mikrochipskombinationen som en så kallad ledig identifierare. 
Märkning med enbart microchip är endast möjligt med regionförvaltningsverkets särskilda tillstånd, till 
exempeldjurparker. 
 
 
Rött temporärt märke 
 
Röda temporära märken kan användas då ett får- eller getdjur som är på till slakt har tappat eller skadat sitt ena 
märke eller ena märket blivit oläsbart, tidsmässigt så nära slakttransporten att det inte längre är möjligt att 
leverera ersättande identifierare till djurhållningsplatsen. I andra fall är det inte möjligt att använda temporära 
märken. Det finns ett färdigtryckt löpande nummer på det temporära märket, och det kombineras med djurets 
EU-signum i får-och getregistret. Då ett temporärt märke tas i bruk ska djurhållaren tydligt skriva djurets hela EU-
signum med tuschpenna under numret både på hon- och handelen på märket. Både landskoden och sifferdelen 
skrivs i samma format som på det ursprungliga öronmärket. Ibruktagningen av temporärt märke skall meddelas 
till får-och getregistret inom 7 dagar. 
 
De nya identifierarnas tillgänglighet  
 
De av Livsmedelsverket godkända microchipen, bolustranspondrarna och röda temporära märkena är inte ännu 
tillgängliga. Livsmedelsverket informerar på sin hemsida då tidigare nämnda identifierare går att beställas i 
beställningssystemet.  
 
Bokföringsskyldighet över djuranläggningen 
 
Anläggningarnas aktörer har skyldighet att bokföra till djuranläggningen anlända och från djuranläggningen 
bortflyttade djur. Kravet på bokföringsskyldighet har som ändamål att säkerställa djurens spårbarhet ifall en 
djursjukdom bryter ut.  
För varje djurhållningsplats ska bokföras djurhållningsplatsens djurarter, djurens antal och djurens 
identifieringsuppgifter, samt för de djur på vilka man använder en elektronisk identifierare även identifierarens 
typ och lokalisering. Bokföring hålls också över på djuranläggningen avlidna och födda djur, samt till 
djuranläggningen anlända och därifrån bortflyttade djur. Av djurens förflyttningsuppgifter ska framgå avgångs- 
och ankomstanläggningens signum, de flyttade djurens identifieringsuppgifter samt förflyttningens datum. 
Bokföringsuppgifterna för djuranläggningen bör bokföras tre (3) dagar efter händelsen, bortsett från lamm och 
killingars födsel, som har längre anmälningstid.  
Du kan föra bok på papper eller i elektroniskt format, huvudsaken är att alla obligatoriska uppgifter finns med. 
Bokföringen ska förvaras i minst tre års tid och på begäran företes myndigheterna. Om ifrågavarande uppgifter 
registreras i får-och getregistret inom tidsfristen för anmälan behöver man inte hålla skild bokföring.  
 
Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning 
 
I djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning, kan aktörerna själv lämna anmälningar om 
djuranläggningar och djurhållning. Det är nödvändigt att uppgifterna om djurhållningsplatserna är uppdaterade 
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för att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjukdom bryter ut. 
Tillämpningen finner du på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/ och du loggar in i tillämpningen med hjälp av 
suomi.fi-identifikationen till exempelmed bankkoder. Du kan anmäla djurhållning-och djuranläggningsuppgifter 
med din personbeteckning, din gårds lägenhetssignum eller ditt företags FO-nummer. Djuranläggningen kan du 
registrera som din egen eller så kan man hålla djur på en annan aktörs registrerade djuranläggning. Via den 
elektroniska tjänsten kan du också granska och uppdatera tidigare uppgifter. Livsmedelsverket rekommenderar 
att aktörerna loggar in i tjänsten och granskar att alla uppgifter är aktuella. I djurhållar-och 
djurhållningsplatsregistret bör man granska att alla djuranläggningarna är anmälda och att deras lokalisering samt 
djurhållningen och djurart är korrekta. Dessutom bör man granska att djuranläggningens maximikapacitet är 
anmäld (anläggningens maximala djurantal). Du kan också lämna in anmälningarna gällande djurhållning och 
djurhållningspaltser på blanketter till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. 
 
 
 
Ändringar i den nya lagstiftningen för övervakning av märkning och registrering av djur 
 
Med den nya lagstiftningen har det tillkommit förändringar för övervakning av märkning och registrering av djur. 
Administrativa påföljder som uppmaningar, begränsningar och förbud kompletteras från och med år 2022 med en 
påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur, för aktörer som bryter mot kraven för 
djuridentifieringslagstiftningen. Mer information om övervakning och administrativa påföljder hittas på 
Livsmedelsverkets hemsida: www.ruokavirasto.fi > odlare > djurhållning > märkning och registrering av djur > 
övervakning av märkning och registrering av djur.  
 
Korrigering av konstaterade försummelser som uppkommit under en övervakning granskas genom en förnyad 
kontroll. Förnyade kontroller som utförs av myndigheterna är avgiftsbelagda; avgiften baserar sig på statsrådets 
förordning om myndigheternas avgiftsbelagda prestationer. Mer information om avgiftsbelagd myndighetstillsyn; 
www.ruokavirasto.fi > om oss > vad är Livsmedelsverket? > säkerhetsställande av livsmedelssäkerheten > 
tillsynsarrangemang > avgifter för myndighetstillsynen över livsmedelskedjan.  
 
 
Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats år 2022 

 
Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats, de är nu striktare än förr. Ansökningsanvisningen berättar i detalj 
vad som är nytt i djurbidragen.  
Anvisningen finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi: Ansökningsanvisningar om EU:s djurbidrag 2022 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar/eus-
djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/ 
( livsmedelsverket.fi – Om oss – Tjänster – Guider och blanketter – Jordbrukare – Stödguider, -villkor och -
anvisningar - EU:s djurbidrag) 
 
Ytterligare information till stödsökande: 
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi) https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-
finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/ 
 (www.livsmedelsverket.fi – Odlare –Stöd och finansiering - Ansökan om jordbrukarstöd - Stödsystemet för 
djurbidrag ändras) 

 
Fakturering av registreringsavgift  

 

https://epr.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/
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Får-och getternas registreringsavgift baserar sig på den i kraft varande förordningen om Livsmedelsverkets 
offentligrättsliga avgiftsbelagda prestationer (1193/2021). 
 
Beloppets storlek baserar sig på antal beställda lediga identifierare (i huvudsak öronmärken), registrering av 
importdjur, samt beställning av temporära märken.  
 
Avgiften faktureras två gånger per år, i januari och i juli-augusti. Registreringsavgiften är enligt den ikraftvarande 
förordningen 1,50 euro/ny identifierare, registrering av importdjur samt beställning av temporärt märke.  

 
I brukstagandet av det nya kundregistret 
 
Får- och getregistret tog i december 2021 i användning det nya klientuppgiftsprogrammet som är jord- och 
livsmedelsbranschens gemensamma klientuppgiftsprogram med vilken man administrerar uppgifter angående 
företagare med personbeteckning, företagare med FO-nummer samt registrerade föreningar. Därifrån är 
förbindelse både till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och Företags- och 
organisationsdatasystemet (YTJ) varifrån person- och företagsuppgifter söks automatiskt dagligen. 

 
 
Definition av olika register 
 
Inom djurhållning används det många olika datasystem. De vanligaste som används är Livsmedelsverkets 
djurhållar-och djurhållningsplatsregister, djurregisterprogrammet som innehåller får-get- och svinregistret, samt 
ProAgrias kommersiella Nettikatras-program. 
 
Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning 
och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för 
vilda djur administreras. I djurhållar-och djurhållningsplatsregistret anmäls inte enskilda uppgifter om djuren, 
utan endast information om djurarter och djuranläggningar.  
Livsmedelsverket öppnade Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning för djurhållare i augusti 
2021. Tillämpningen finner du på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/. 
 
I djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning kan aktörerna själv lämna anmälningar om 
djurhållsplatser och kadaverplatser samt kontrollera tidigare lämnade anmälningar och göra ändringar i dem. Du 
loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation.  
 
Till djurregisterprogrammet hör får-, get- och svinregistret. I får-och getregistret kan djurhållare, förmedlare, 
slakterier och destruktionsanläggningar göra anmälningar om får och getters födslar, utmönstringar, 
förflyttningar, slakt och destruktion. Anmälningar till registret kan göras via e-tjänsttillämpningen, till 
kundservicen per telefon eller med blankett.   
Får-, get- och svinregistrets användarrättigheter administreras av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. 
Djurregisterprogrammet är en myndighetstillämpning.  
 
Nettikatras är ett produktionsuppföljningsprogram som upprätthålls av ProAgria. Programmet ger aktören en bas 
för uppföljning och utveckling av avel. Nettikatras är inte en myndighetstillämpning men via programmet kan man 
däremot göra vissa anmälningar som krävs av myndigheterna.  
 
Om någon annan anmälningskanal än får- och getregistrets e-tjänst eller kundservice används, bör man försäkra 
sig om att anmälningarna nått fram till får- och getregistret. 
 

https://epr.ruokavirasto.fi/
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Honkajoki Oy informerar: 
 
Honkajoki Oy:s beställningscenter och körarrangemang vill påminna sina kunder om följande:  

 
Öronmärken 
Får och getter som skickas till kadaveruppsamlingen bör ha ett märke fastsatt i örat med djurets EU-signum. Då 
märket är fastsatt i örat fastställs uppsamlingsavgiften enligt prislistan i www.raatonetti.fi. Om djuret saknar 
märke faktureras utöver listpriset också statens stödandel. 
 
Uppsamlingstider   
Kadaveruppsamlingen fungerar enligt vinterarrangemang 1.9–31.5. Då bestäms avhämtningstiden så att 
avhämtningen strävas till göras inom tre vardagar från beställningen. Om beställningen kommer efter klockan 
15.00 antecknas den till följande dag. Beställningar som kommer före klockan 15.00 på onsdag strävas till att bli 
hämtade under samma vecka. Kadaveruppsamlingen fungerar enligt sommararrangemang 1.6–31.8. Då strävas 
det till att hämtningen ska ske inom två vardagar från beställningen. Om beställningen kommer efter klockan 
15.00 antecknas den till följande dag. Beställningar som kommer före klockan 15.00 på torsdag strävas till att bli 
hämtade under samma vecka. 
 
Beställning och kadavrets skick  
Hämtningen av ett kadaver bör beställas utan dröjsmål då djuret dött. Djuret bör vara i sådant skick vid 
hämtningen att det inte går sönder vid lyftandet. Om djuret har väntat länge eller i alltför hög temperatur på 
hämtning och det går sönder vid lyftandet eller om kunden vet redan vid beställningen att kadavret kommer att 
gå sönder vid lyftandet bör kadavret packas färdigt i en hållbar plastsäck. I dessa situationer är djuret odugligt. 
Om kadavret är odugligt faktureras ett tredubbelt pris. 
 
 
Får- och getregistrets kundservice informerar 
Får- och getregistrets kundservice övergick till Livsmedelsverkets kundservice från och med 1.1.2022. 
Kundservicens telefonnummer är 0295 205 302. Detta informeras också på Livsmedelsverkets webbplats och som 
meddelande då man ringer det gamla numret. 
 
Får- och getregistrets kundservice betjänar vardagar kl. 8.15–16.00  
Postadress: Får- och getregistret, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 
Telefon: 0295 205 302) 
E-postadress: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi 
 
 
BILAGA, Djurförteckning  
 
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning för tiden 13.11.2021-19.4.2022.  
 
Om djurförteckningen innehåller felaktiga uppgifter och det inte går att korrigera dem med internet-programmet 
eller om du inte har möjlighet att använda det, ta kontakt med kundservicen.  Om du redan har anmält bristerna 
eller de nya händelserna till kundservicen, förutsätter detta brev inga åtgärder från din sida. 
 

http://www.raatonetti.fi/
mailto:lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

