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FÖRBERED DIG PÅ DET NYA NÖTKREATURSREGISTRET 
 
 
Nya nötkreatursregistret tags i bruk i mars 2022 
Livsmedelsverket och JSM har i början av juni gjort ett beslut på att nötkreatursregistrets ibruktagande 
skjuts upp. Den nya tidtabellen för ibruktagande är mars 2022. Med att skjuta upp ibruktagande vill man 
säkerställa att alla intressentgrupper hinner få sitt utvecklingsarbete färdigt i projektets angivna tidtabell 
och på detta sätt försäkra sig om att djurhållarna kan göra sina lagstadgade anmälningar med principen 
”endast en gång” utan avbrott. 
 
 
Suomi.fi anvisning angående sparande av specifikationen har förändrats. Kontrollera att 
specifikationen har sparats rätt.  
Suomi.fi anvisningarna om hur specifikationen skall sparas har förändrats på grund av datasystemets 
utveckling. Ifall du har flera lägenhetssignum och du vill ge fullmakt endast för vissa lägenhetssignum 
bör du mata in lägenhetssignumen separat i Suomi.fi fullmakter genom att trycka på knappen Lägg till. 
Korrigerade anvisningar hur sparandet görs finns på Livsmedelsverkets webbsida: Odlare > Djurhållning 
> Märkning och registrering av djur > Nötkreatur > Det nya projektet för nötkreatursregistret > Suomi.fi 
fullmakter   
 
Ifall du redan har hunnit ge fullmakternas specifikationer avskilt med kommatecken bör du korrigera 
fullmakterna enligt de nya anvisningarna.  
  
 
Nuvarande anmälningskanalerna är fortfarande i bruk  
Fram till dess att nya nötkreatursregistret tas i bruk är de nuvarande anmälningskanalerna 
fortsättningsvis i bruk. Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya 
nötkreatursregistret tas i bruk. Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar till 
nötkreatursregistret göras med Livsmedelsverkets avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med 
kommersiella tillämpningar eller via kundtjänsten. 
I januari registerutdrag kommer vi att informera mer om den nya ärendehanteringstillämpningen och 
inloggningen. 
Information om förnyelsen av nötkreatursregistret också på Livsmedelsverkets webbsida: Odlare > 
Djurhållning > Märkning och registrering > Det nya projektet för nötkreatursregistret  
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/
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AKTUELLT FÖR NÖTKREATURSHÅLLARE 
 
 
Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst 
Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med 
hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna anmälningar om 
djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in 
i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplatser och djurhållning är uppdaterade. 
Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.  
 
Registreringsplikten av djurhållningsplatser breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna 
också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför 
renskötselområdet och vissa könsceller och embryon. Nötkreatursgårdarna bör uppmärksamma, att de 
platser där behållare för lagring av könsceller finns som utövar insemination av nötkreatur bör 
registreras. Detta lyckas med att för nötkreatur anmäla en ny verksamhetsform ”Lagring av könsceller 
eller embryon”. 
 
 
Visuella lediga öronmärken 
På gårdarna finns det fortfarande rikligt med lediga visuella (s.k. gamla) öronmärken. Sådana lediga 
öronmärken kan inte användas på kalvar som fötts 1.1.2021 eller efter det utan att man beställer ett 
elektroniskt (s.k. e-Märke) hjälpmärke som ersättningsmärke. Ersättningsmärket kan beställas via 
nötkreatursregistrets kundtjänst eller med blankett som finns på Livsmedelsverkets webbsida Beställning 
av ersättande märke (Om oss > Tjänster > Guider och blanketter > Jordbrukare > Djurhållning > 
Märkning och registrering av djur) 
Ifall det inte är meningen att beställa ersättande märken till de lediga märken kan de inte användas för 
kalvar födda 2021. Dessa lediga märken bör makuleras genom att ringa till nötkreatursregistrets 
kundtjänst 09 85 666 000. 
 
Förflyttning av nötkreatur inom EU:s inre marknad: EU:s medlemsstater, Norge och Schweiz - 
den nya djurhälsolagens tidevarv 
EU:s nya djurhälsolag (Animal Health Law) och dess delegerade förordningar gällande förflyttningar av 
nötkreatur tillämpas fullt ut från mitten av oktober 2021. Samtidigt tas den nya lagstiftningens 
hälsointygsmodeller i bruk. Dessa intyg upprättas i EU:s nya Traces NT-system. Dessvärre förs inte 
informationen om de djurhållningsplatser som idkar förflyttningar av nötkreatur på inre marknaden över 
från gamla Traces till det nya Traces NT-systemet. Därför måste importörer och exportörer av nötkreatur 
själva försäkra sig om att nötkreaturens avfärds- och destinationsdjurhållningsplatser har förts in i det 
nya systemet. Ytterligare information om registrering i Traces NT-systemet hittar du på 
Livsmedelsverkets webbsida:  Företag -> Import och export -> Traces -> Djur och animaliska produkter -
> Registrering och problemsituationer  
 
I de nya hälsovillkoren för förflyttningar av djur poängteras vikten av EU medlemsstaternas officiella 
sjukdomsfria status gällande olika djursjukdomar. På detta sätt strävar man efter att förhindra spridning 
av förtecknade djursjukdomar till länder med sjukdomsfri status. 
 
I den nya EU-lagstiftningen har Finland sjukdomsfri status gällande följande nötkreaturssjukdomar:  
bovin tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis-komplexet, MTBC), brucellos eller kastningssjuka 
(Brucella abortus, B. melitensis och B. suis), enzootisk bovin leukos (EBL) och infektiös bovin 
rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit (IBR/IPV). Om nötkreatur flyttas till Finland från ett land som 
inte har sjukdomsfri status gällande dessa sjukdomar, kräver förflyttningen så gott som undantagslöst att 
djuren genom laboratorietester bevisas vara fria från de berörda sjukdomarna. Dessutom har Finland nu 
sjukdomsfri status gällande infektion med blåtungevirus (bluetongue, BT) samtliga serotyper 1–24. Detta 
innebär att då nötkreatur förflyttas från områden där BT förekommer, måste djuren ha giltigt 

http://epr.ruokavirasto.fi/
file:///C:/Users/03064142/Downloads/2021_ersatt_oronmarken_not_sv_ver2.docx
file:///C:/Users/03064142/Downloads/2021_ersatt_oronmarken_not_sv_ver2.docx
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/traces/djur-och-animaliska-produkter/registrering-och-problemsituationer/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/traces/djur-och-animaliska-produkter/registrering-och-problemsituationer/
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vaccinationsskydd eller intyg på positivt antikroppstest gällande alla de serotyper som förekommer på 
avfärdsplatsen. Bovin virusdiarré (BVD) har tagits upp som en ny förtecknad sjukdom i EU:s 
förflyttningsvillkor. Finland har ansökt om sjukdomsfri status gällande BVD men än så länge har ingen 
EU medlemsstat BVD-fri status eller ett godkänt valbart program för utrotning av BVD. Därför kan 
Finland ännu inte kräva BVD-fri status av nötkreatur som förflyttas till Finland. 
 
Vår nationella lag om djursjukdomar förutsätter inte längre att aktörer som idkar förflyttning av nötkreatur 
på den inre marknaden registrerar sig hos Livsmedelsverket. EU:s nya djurhälsolag tillämpas som sådan 
och kan till en början vara svårläslig. Detta gäller också de hälsointygsmodeller lagen innehåller samt det 
nya Traces NT-systemet. Därför rekommenderar vi att den som planerar förflyttningar av nötkreatur på 
den inre marknaden tar kontakt med Livsmedelsverket, speciellt under tillvänjningsfasen så att vi 
tillsammans kan reda ut hälsovillkoren. Vi nås per e-post på EU-elain@ruokavirasto.fi. Närmare 
instruktioner kommer i sinom tid att finnas på Livsmedelsverkets webbplats Ruokavirasto.fi > Företag > 
Import och export. 
 
 
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 ifall ett sådant redan är beställt. Nötkreaturens 
röda tillfälliga öronmärke kan inte användas på nötkreatur utan öronmärken.  

o värt att observera att man kan inte beställa ersättande märke åt ett djur som är utmönstrat 
och leveranstiden för ersättningsmärken är ca en vecka. 

 
 

Det är förbjudet att gräva ner döda nötkreatur i vilken ålder som helst i uppsamlingsområdet 
Det är fortsättningsvis förbjudet att gräva ned nötkreatur i vilken ålder som helst som självdött eller 
avlivats i uppsamlingsområdet. Detta gäller således också nötkreatur som är yngre än sex månader. 
Enligt observationer har nedgrävning förekommit särskilt i fråga om sådana djur. Nedgrävningsförbudet 
gäller också biprodukter som erhålls i uppsamlingsområdet från slakten av djur som slaktats på 
ursprungsgården för att användas som livsmedel av producenten och dennes familj. Endast dödfödda 
djur får grävas ned i hela Finlands område. Nedgrävningen får dock inte orsaka fara för människors eller 
djurs hälsa eller för miljön. Det betyder bl.a. att nedgrävningsstället inte får vara i ett grundvattenområde 
eller i närheten av en brunn, vattentäkt eller annat vattendrag. 
 
Kadaver av döda djur som dött i uppsamlingsområdet ska föras till Honkajoki till en 
bearbetningsanläggning för kategori 1 eller till en förbränningsanläggning som har tillstånd att destruera 
kadaver av idisslare genom förbränning. Biprodukter från slakt på gården kan föras till 

mailto:EU-elain@ruokavirasto.fi
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bearbetningsanläggningen i Honkajoki eller till en förbränningsanläggning som har tillstånd att destruera 
animaliskt material genom förbränning.  
Avhämtning av kadavret ska beställas omedelbart efter att djuret dött. Det är viktigt att bortskaffa 
kadavret utan dröjsmål särskilt på sommaren, eftersom ett ruttnande kadaver kan medföra sjukdomsfara 
för både människorna och djuren på gården. Ett kadaver som väntar på avhämtning på gården ska 
förvaras på ett skyddat och skuggigt ställe och på ett tätt underlag så att utsöndringar inte kan rinna ut i 
miljön. Kadavret ska dessutom skyddas för andra djur med en presenning eller ett liknande täcke. 
 
Mer information på Livsmedelsverkets webbsida: Odlare > Djurhållning > Döda djur > Produktionsdjur > 
Idisslare 
 
 
Stödsystemet för djurbidrag ändras – anmälan om deltagande måste i fortsättningen sökas varje 
år  
EU:s stödsystem för djurbidrag ändras från och med 2022. Den mest betydande reformen gäller 
anmälningarna om deltagande i djurbidrag. Hittills har anmälningarna om deltagande varit i kraft tills 
vidare, men i fortsättningen måste de göras årligen. De nuvarande anmälningarna om deltagande 
upphör att gälla vid utgången av 2021. 
Orsaken till att stödsystemet för djurbidrag ändras är de anmärkningar som Finland har fått av EU-
kommissionen. 
Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare, så de behöver 
inte sökas på nytt år 2022. 
 
Tilläggsinformation: 
Nyhetsbrev till jordbrukarna 14.6.2021: Den samlade stödansökan slutar 15.6 – är din ansökan redan i 
skick? Nyhetsbrevet hittar du på Livsmedelsverkets webbsida: Odlare > Stöd och finansiering > Ansökan 
om jordbrukarstöd > Nyhetsbrev till jordbrukarna  
 
Livsmedelsverkets meddelande 11.6.2021: Stödsystemet för djurbidrag ändras – anmälan om 
deltagande måste i fortsättningen sökas varje år. 
Tilläggsuppgifter på Livsmedelsverkets webbsida: Odlare > Stöd och finansiering > Stödsystemet för 
djurbidrag ändras – anmälan om deltagande måste i fortsättningen sökas varje år.  
 
 
 
Följande registerutdrag postas till gårdarna i januari. 
 
 
 
 
  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/produktionsdjur/idisslare/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/produktionsdjur/idisslare/
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/uutiset/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/
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