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KONTAKTUPPGIFTER TILL NÖTKREATURSREGISTRET 

  
Nötkreatursregistrets kundtjänst har öppet vardagar kl. 8.15–16.00 
Postadress: Nötkreatursregistrets kundtjänst/MLOY, PB 25, 01301 VANDA 
Telefon: 09 85 666 000 (från och med 3.11.2014)   
Fax: 09 27 100 35 (från och med 3.11.2014) 
 
Du tar väl i beaktande att då du använder dig av kundtjänsten, ska ärendet skötas med de 
officiella signumen, såsom lägenhetssignum och EU-signum. På detta vis undviker man 
eventuella förväxlingar. 
 
 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Postadress: Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 
Telefon (växel): 029 530 0400 
E-post: fornamn.efternamn@evira.fi 
 
 
Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun eller i samarbetsområdet om ditt 
ärende gäller jordbrukarstöd och beräkning av djurenheter. 
 
 
 
 
 
Beställ Eviras brev med utdrag ur nötkreatursregistret eller Mavis e-brev och meddelanden om 
avgifter via NetPosti genom att registrera dig som användare av NetPosti på adressen 
www.netposti.fi och välj Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket som avsändare 
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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
En ny nationell lag gällande biprodukter och en förordning gällande det träder i kraft 
1.7.2015 
Regler lyfts nu från förordningsnivån till en lag, sådan som till exempel förstörandet av 
sidoprodukter, undantagen gällande avlägsna områden och kadaverutfodring. Det kommer inte 
några förändringar till dessa krav.  

Förstörelsen av döda nötkreatur och hemslaktens biprodukter 
Det är fortfarande helt förbjudet på uppsamlingsområden att gräva ner självdöda och avlivade 
nötkreatur i alla åldersklasser. De skall levereras enligt förordningen för biprodukter till kategori 
1 destrueringsanläggning Honkajoki eller till ett godkännt förbränningsverk, som har lov till att 
genom förbränning förstöra kadaver av idisslare. Det samma gäller för de biprodukter som 
uppkommer då producenten vid slakt av djur för eget behov på den ursprungliga gården på 
uppsamlingsområdet. På avlägsna områden är nedgrävning tillåtet. 

Djur som är dödfödda 
Det är tillåtet att gräva ner dödfödda djur i hela landet. 

Kadaveranvändning 
Det är förbjudet att utfodra naturligt vilda djur med hela eller delar av djur, såsom döda 
nötkreatur, får eller getter oberoende av deras ålder. Detta gäller även för dödfödda idisslare. 

Tvångsmetoder och straffbestämmelser 
I den kommande lagen för biprodukter är de administrativa tvångsmetoderna bestämda, i de fall 
att lagen för biprodukter har brytits emot. De givna reglerna eller förbuden kan dessutom 
effektiveras genom hot om böter eller hot om verkställande. För brott mot biproduktlagen kan 
man dömas till bötesstraff.   
 
Man kan kontrollera om den egna kommunen hör till uppsamlings- eller avlägset område på 
Eviras webbplats:  
Evira.fi -> Djur -> Djurskydd och djurhållning -> Döda djur -> Produktionsdjur -> Idisslare 
 
 

   JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 
 
Inverkan av anmälningstiderna på EU-djurbidrag har förändrats 
Anmälningarna av händelseer till registret över nötkreatur och till registret över får och getter 
ska göras i tid, dvs. inom sju dagar från händelsen. I EU-djurbidrag förkastas ett djur 
automatiskt i den administrativa övervakningen av registret, om anmälningarna gällande djuret 
inte är i ordning före början av perioden för stödberättigande för djuret.  Exempelvis när en tjur 
blir berättigad till stöd vid 6 månaders ålder förkastas djuret, om dess registeruppgifter inte är i 
ordning vid tidpunkten. Om en mjölk- eller diko köps till en gård, börjar dess period för 
stödberättigande direkt fr.o.m. köpdagen. Djuret förkastas, om köpanmälan görs senare än 
inom sju dagar från köpet. Djuret kan dock vara stödberättigat följande år, om dess uppgifter då 
är i ordning. Till följd av ändringar i EU-bestämmelserna har man varit tvungen att avstå från det 
tidigare förfarandet som presenterades i anvisningar för djurbidrag enligt vilket bidraget för ett 
djur sänktes i förhållande till längden på dröjsmålet i anmälan.   
 
 
Inverkan av information om djurhållningsplats på EU-djurbidrag 
När djur förflyttas från ett hållningsställe till ett annat ska man även komma ihåg att göra en 
överföringsanmälan till nötkreatursregistret. Djur som finns i fel hållningsplats förkastas i 
gårdstillsynen. De förändrade EU-bestämmelserna tillåter inte längre den tidigare tillämpade 
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tolkningen enligt vilken djuren kunde godkännas, om det i gårdstillsynen var möjligt att 
konstatera att de fanns i någon av gårdens hållningsplatser.  
 
Det är en god idé för varje gård att kontrollera att det riktiga antalet hållningsplatser finns 
registrerat för gården. Om det finns onödigt många hållningsplatser orsakar det onödigt arbete 
med att uppgöra anmälningar om överföring. Om antalet hållningsplatser är för litet, försvårar 
detta åtgärderna för uppföljning av en eventuell djursjukdomsepidemi.  
 
Anvisningarna om hållningsplatser och anmälningsblanketter finns på Eviras webbplats i 
handboken för märkning och registrering av nötkreatur. 
Evira.fi -> Djur -> Djurskydd och djurhållning -> Märkning och registrering -> Nötkreatur -> 
Handbok för märking och registrering av nötkreatur 
 
”Betesmarker som ligger avskilt från driftscentrum registreras som djurhållningsplatser med 
hjälp av basskiftesnumrering. Om en betesmark består av flera basskiften, kan de konstateras 
vara platser som hör till samma djurhållningsplats, varvid det räcker med bara ett 
djurhållningsplatssignum. Om djurhållningsplatsen är skogsbetesmark eller en holme, som 
saknar basskiftessignum, märks området ut på en karta och djurhållningsplatsen registreras 
enligt den normala basskiftesregistreringen. 
 
Om de betesmarker som används för djurhållning utgör ett enhetligt geografiskt område 
(epidemiologisk enhet) och det mellan betesmarkerna inte finns någon nöt-, får-, get- eller 
svinhållningsplats som ägs eller innehas av någon annan djurhållare, kan betesmarkerna 
registreras som en enda djurhållningsplats. Då behöver ingen flyttningsanmälan göras vid 
flyttning mellan de olika betesmarkerna. På samma sätt kan en eller flera holmar som ligger 
nära gårdens driftscentrum sammanslås med driftscentrum till en enda djurhållningsplats, om 
de utgör en naturlig geografisk helhet och kravet på att inga andra aktörers djurhållningsplatser 
finns i terrängen mellan dem uppfylls. Om de betesmarker som är avsedda som 
djurhållningsplatser ligger på flera kilometers avstånd från driftscentrum och uppenbart ligger 
separat från de övriga djurhållningsplatserna, kan de inte sammanslås, utan de ska alltid ses 
som separata djurhållningsplatser (t.ex. avlägsna holmar eller landskapsvårdande 
betesmarker).” 
 
 
                      LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Nötregisterkalkyler  
Ur nötkreatursregistret körs med början år 2015 kalkyler över första posten av nötdjursbidragen 
och över de slutliga nötdjursbidragen samt kalkyler över det nordliga stödet per djurenhet för 
nötkreatur och det nordliga stödet för slaktade nötkreatur. Av de här kalkylerna postas till 
jordbrukarna endast den kalkyl som gäller de slutliga nötdjursbidragen och kalkylen över 
nordligt de-stöd för nötkreatur. 
 
Tidigare år kördes en LFA-kalkyl, men inte nu längre. Jordbrukarna kan kontrollera i 
Viputjänsten de antal nötkreatur som ska beaktas när det gäller djurtätheten i samband med 
den nuvarande kompensationsersättningen och stödet för svin- och fjäderfähushållning. 
 
Nötkreatursregistrets kundtjänst har inte hand om jordbrukarstöd 
Nötkreatursregistrets kundtjänst sköter bara sådant som gäller nötkreatursregistret, inte sådant 
som har med jordbrukarstöden att göra. En jordbrukare som har frågor om beräkningen av 
antalet djurenheter eller om något stöd (t.ex. användningssätt och ändring av det, 
förseningsdagar) ska kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen eller i 
samarbetsområdet. Information om stöden finns i anvisningarna om djurstöd och djurbidrag. De 
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har publicerats på Landsbygdsverkets webbplats på adressen Mavi.fi -> Guida och anvisningar 
-> Odlare -> Djursstöd och –bidrag  
 
 
 
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i 
september. 
 


