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 AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETÄGARE  
 
 
Livsmedelsverket började den 1 januari 2019  
Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster 
går samman till Livsmedelsverket. 
 
Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens 
hälsa och välbefinnande samt växthälsa och gödsel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, 
förökningsmaterial och råvaror till jord- och skogsbruket.  
Myndigheten svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och 
administrerar EU-stöd och nationella stöd.  
 
Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsidor www.livsmedelsverket.fi.  
 
 
Djurförteckning  
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning för tiden 1.1.2019 – 18.9.2019. 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 
förteckningen per djurhållningsplats inom tre dygn efter händelsen. Då det gäller oregistrerade får och 
killingar som är under 6 månader gamla och fortfarande finns på den djurhållningsplats där de föddes 
behöver uppgifterna inte anges i registret. På Livsmedelsverkets blankettsida finns en tom 
djurförteckning. Om de elektroniska anmälningskanalerna är i användning finns det inget krav på att 
upprätthålla en djurförteckning. 
 
 
Öronmärken 
De gamla Combi 2000 öronmärkena kommer att ersättas med förnyade Combi 3000 modellen. Combi 
2000 öronmärken säljs ännu till slutet av september och sen ersätts de av Combi 3000. Så nu går det 
ännu att beställa av båda märkesmodellerna. Passliga stänger: svarta junior-stänger (max 10 år gamla) 
och röda Allflex Total Tagger. Tilläggsinformation finns på sidan: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/far-och-
getter/oronmarken/ 
 
 
Registreringsavgifter 
I höst kommer ni att exceptionellt få två räkningar som baserar sig på registreringsavgifterna. År 2018 
slutdelens registreringsavgift faktureras först nu. Räkningen för tiden 1.7.18-31.12.18 är redan postad 
och räkningen för början av 2019 (1.1.19-30.6.19) postas i oktober. Vi beklagar störningen i 
faktureringen.  
 
 
Serviceavbrottet 
Sista serviceavbrottet i får- och getregistret år 2019 är 8.11.2019 – 10.11.2019. 
 
 
Inte längre nödvändigt att underteckna blanketterna  
Fax kan inte användas mera fr.o.m. 1.1.2020 som anmälningskanal för svin-, får- och getregistret. I 
fortsättningen kan anmälningar göras via den elektroniska tjänsten och med blanketter.  
 
Då händelser anmäls med blankett behövs de inte längre undertecknas och skannas, utan de kan 
sändas in som de är som bilaga till eposten till adressen: lammasvuohi@mtech.fi. 
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Om blanketten sänds per e-post behövs ingen underskrift om det finns tillräckliga uppgifter om 
avsändaren på blanketten. 
 
 
Utbetalning av statligt bidrag vid insamling av döda produktionsdjur 
Kadaverinsamlingsförordningen (Vn 998/2017) som trädde i kraft i början av 2019 möjliggör att staten 
beviljar bidrag till kostnaderna för kadaverinsamling, men hindrar statens utbetalning av stöd i sådana 
fall där det i innehavarens verksamhet finns vissa lagstiftnings förseelser. 
 
Lagen om ett system för djuridentifiering förutsätter att djurhållaren har märkt nötkreatur, får och getter 
med öronmärken och i tid gjort de anmälningar som lagen kräver till djurregistren. Kadaverinsamlaren 
bör i sin tur anmäla vartenda till kadaverinsamlingen emottaget djur individuellt till djurregistret. Om 
kadaverinsamlaren inte kan identifiera djuret och på det viset inte kvittera det emottaget till djurregistret, 
utbetalas inte statens bidrag. Man förlorar också statens bidrag om innehavaren har försummat sina 
plikter att ordna insamling av det döda djuret och beställer kadaverinsamlingen på plats först efter 
anvisning av kommunveterinären eller om djuret måste avlivas på plats som brådskande åtgärd enligt 
djurskyddslagen.  
 
För att djurets innehavare ska undvika förlorade stöd är det viktigt att: 

- kadaverinsamlingen beställs utan dröjsmål till platsen då djuret dött. 

- man försäkrar sig om att den döda idisslaren åtminstone har det ena öronmärket fastsatt. Om 

djuret är utan öronmärken eller om det fastsatta märket är oläsligt på grund av att det är söndrigt 

eller smutsigt, skall ersättande märke användas.  

Lamm och killingar som enligt lag ännu inte behöver vara öronmärkta: Under 6 månader gamla får och 
getter som dött samlas upp gratis tillsammans med ett får eller en get som är över 6 månader, och 
därmed betalas inget statsunderstöd. På detta sätt går man till väga oavsett om djuret har hunnit 
öronmärkas eller inte. 
 
Det förbud mot transport av får och getter utan öronmärken som stipuleras i lagstiftningen om märkning 
och registrering gäller inte döda 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  
Fax: 09 271 0035 (OBS! Fax kan användas endast t.o.m. 31.12.2019) 
E-postadress: lammasvuohi@mtech.fi. En blankett som returnerats per mejl behövs inte kompletteras 
med underskrift om blanketten innehåller tillräckligt med information om avsändaren. 
 
Får- och getregistrets nättjänst adress kommer att förändras. Det informeras närmare i programmet om 
saken under årets lopp. 
 
  
 

Förfrågan angående fårens inre parasiter 
Helsingfors Universitets veterinärmedicinska fakultet och Savonia Yrkeshögskola utför en undersökning 
som man kan svara på till 31.10.2019 på adressen 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95227/lomake.html. Ifall du vill svara till pappers kan du beställa 
frågeformulären med svarskuvert genom att ringa eller texta numret 050-3178076. 
(OBS, förfrågan finns endast på finska) 
Tilläggsinformation ger ansvariga forskaren Eeva Mustonen. 
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