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AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETHÅLLARE 
 
 

Djurförteckning  
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning för tiden 1.1.2020 – 6.10.2020. Kontakta 
kundtjänsten om djurförteckningen innehåller felaktiga uppgifter och det inte går att korrigera 
dem med internet-programmet eller om du inte har möjlighet att använda det. Om du redan har 
anmält bristerna eller de nya händelserna till kundtjänsten, förutsätter detta brev inga åtgärder 
från din sida. 
 
Djurförteckningen är ett dokument som granskas vid kontroller. Djurens händelser ska 
registreras i djurförteckningen per djurhållningsplats inom tre dygn efter händelsen. Då det 
gäller oregistrerade får och killingar som är under 6 månader gamla och djuren fortfarande finns 
på den djurhållningsplats där de föddes behöver uppgifterna inte anges i djurförteckningen. På 
Livsmedelsverkets blankettsida finns en tom djurförteckning. Om de elektroniska 
anmälningskanalerna är i användning finns det inget krav på att upprätthålla en skild 
djurförteckning i pappersform. 
  
Kundtjänstens hälsningar 
Anmälningar kan skickas som bilaga per e-post (pdf, bildfil eller word) ifall ni inte har 
elektroniska anmälningskanalen i användning. Om blanketten sänds per e-post behövs ingen 
underskrift om det finns tillräckliga uppgifter om avsändaren på blanketten och i e-post 
meddelandet.  Om man skickar blanketter per post lönar så ta i beaktande postgångens tid. 
Anmälningskanalerna är den elektroniska tjänsten, med blanketter eller per telefon. Utredningar 
sköts enklast genom att vara i kontakt per telefon med kundtjänsten.  
 
 
Anmälningar till får- och getregistret samt djurhållarregistret. 
Ifall djurhållningen avslutas bör utmönstringsanmälan göras till får- och getregistret inom sju 
dagar från händelsen. Dessutom bör anmälan om att får/gethållningen har avslutats göras till 
djurhållarregistret. Med detta försäkras att våra djurregister innehåller uppdaterat data vilken är 
väsentlig med tanke på förebyggande av djursjukdomar. 
 
Användarrättigheter till får- och getregistrets tillämpning  
Användarrättigheter till tillämpningen för får- och getregistret administreras av kommunens 
landsbygdsmyndighet.   
 

Förändring av kommunikationssignum 
Kommunens landsbygdsmyndighet eller Livsmedelsverket har kontaktat er ifall ni har använt i 
får- och getregistret som kommunikationssignum ett gårdsbrukssignum som inte har varit 
uppdaterat. Gårdsbrukssignumen har ändrats till nya kundsignum för icke lantbruksstöd 
sökande djurhållare eftersom de uppdaterade gårdsbrukssignumen inte fungerar i det nya 
djurhållarregistret. I detta fall har kundtjänsten överfört djuren i får- och getregistret till det nya 
kundsignumet. Ifall ni är lantbruksstödsökande så har uppdateringen av gårdsbrukssignumet 
gjorts redan tidigare av landsbygdsförvaltningen.  
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Påminnelser av öronmärkesleverantören Stallmästaren  
Det lönar sig att beställa öronmärken i tid med tanke på vårens lamningar för att undvika 
beställningsrusning och långa leveranstider.  Ifall kunden har ett företagsnummer och denna 
anmäls i samband med öronmärkesbeställningen så inkluderas inte svensk mervärdeskatt i 
fakturan. Var vänlig och ange fakturans nummer i samband med betalningen så att 
inbetalningen kan identifieras med faktureringen.  
 
Registreringsavgifter 
Första halvårets (1.1.2020-30.6.2020) registreringsavgifter faktureras i oktober.  
 
Serviceavbrotten i får- och getregistret 
Följande serviceavbrottet i får- och getregistret är 6.11. – 8.11.2020. 
 
Fårstöd 
Antalet stödberättigande tackor inom det nordliga stödet för tackor och EU:s bidrag för tackor 
baserar sig på lamningsanmälningar som registrerats i får- och getregistret senast 31.1.2021. 
Årets 2020 lamningar ska anmälas till registret före utgången av januari 2021 för att lammen 
ska kunna beaktas vid stödberäkningen för år 2020. 
 
Ny prislista för kadaveruppsamling 1.8.2020 
Honkajoki Oy höjer priserna på kadaveruppsamling av nötkreatur, får, getter, svin och 
fjäderfä. Prisökningen beror på kostnadsökningarna. Statsunderstödet förblir oförändrat. 
Läs mera ur Honkajoki Ab:s nyhetsbrev  
https://raatonetti.fi/site?node_id=174 
 

 
Ibruktagandet av djurhållarregistrets e-tjänsttillämpning har förflyttats till år 2021 
Tillsvidare sköts djurhållarnas ärenden med de kommunala landsbygdsmyndigheterna per 
telefon eller genom att skicka blanketterna per post eller som bilaga per e-post. Ifall 
blanketterna skickas med e-post bör man försäkra sig om att hela blanketten syns och att texten 
är läsbar. De behövliga blanketterna hittas på Livsmedelsverkets sida: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-
blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/ 

 
Får- och getregistrets kundtjänst betjänar vardagar kl. 8.15–16.00  
Postadress Får- och getregistret, PB 63, 01301 VANDA Telefon: 09 85 666 002  
E-postadress: lammasvuohi@mtech.fi.  
 
Får- och getregistrets nättjänstens adress har ändrats under året. Nya adressen är 
https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ 
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