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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 

 

Inom sju dygn efter händelsen ska djurhållaren lämna en anmälan till nötkreatursregistret via ovan 

nämnda anmälningskanaler om händelser som gäller djur som denna äger eller har i sin besittning. 

Nötkreatursförteckningen som är specifik för djurhållningsplatsen är ett officiellt dokument och i 

samband med övervakningen kontrolleras att den hålls uppdaterad. Händelserna ska antecknas i 

nötkreatursförteckningen senast den tredje dagen efter händelsen. 

 

Kadaveruppsamlingen under sommarperioden 

Under sommarperioden gäller det att fästa speciell uppmärksamhet vid att kadaver från självdöda 

och på gården avlivade nötkreatur, fås bort levererade från gården så snabbt som möjligt. 

Ruttnande kadaver är en sjukdomsrisk både för gårdens människor som också för djuren. På 

uppsamlingsområden skall uppsamlingsbilen genast beställas då något djur dött. Producenten kan 

beställa uppsamlingsbilen på vardagar mellan kl. 8.00 - 17.00 på telefonnummer 010 834 6460 

eller via elektronisk blankett http://vanha.raatonetti.fi/. Under sommarperioden kommer man och 

hämtar kadavret inom två vardagar från beställningen. Man kan genom att begära av 

uppsamlingsbilens chaufför få ett kvitto på det hämtade djuret. 

I de fall att kadavrets förruttnelsegrad är sådan att det inte kan tas med i transporten kan Honkajoki 

fakturera för ett onödigt besök hos djurhållaren.  

Om gården inte har till sitt förfogande under tiden då man väntar på uppsamling ett kyligt rum som 

förvaringsställe åt kadavret, skall det döda djuret förvaras på en skyddad, skuggig plats och 

skyddas från insekter och andra djur genom att tätt täckas in, endera med presenning eller med 

huva. Förvaringsplatsens underlag skall vara tätt, så att avrinningsvatten hindras från att rinna ut i 

omgivningen. Kadavret kan man förvara till exempel i traktor skopan täckt med en presenning. I de 

fall att vätskor har runnit ut i marken skall kadavrets förvaringsplats kalkas. 

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. 

Försäljning av djur till köpare som saknar signum  

Anmäl alltid den mottagande partens signum på djurets utmönstringsanmälan (rådets förordning 

(EG) nr 21/2004). Köparens signum kan vara av typen lägenhetssignum, kundsignum eller 

förmedlarsignum. Köparens djurhållningsplatssignum behövs inte i utmönstringsanmälan eftersom 

man vid behov kan utreda var djuret befinner sig med hjälp av köpanmälan som köparen gjort till 

registret. 

 

http://vanha.raatonetti.fi/
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Kom även ihåg att journalföra fodret  
Journalföring är en grundläggande förutsättning för att foder ska kunna spåras och kravet gäller 
gårdar som odlar växter som ska användas till foder och husdjursproducenter. Det är nödvändigt 
att spåra foder då det till exempel misstänks att fodret har orsakat sjukdom hos djur och det måste 
tas ur användning. Med foder avses ämnen och produkter som används för utfodring av djur, 
exempelvis spannmål, grovfoder, olika foderblandningar, fodertillsatser och blandningar av dessa, 
dvs. förblandningar samt foderläkemedel. Journalföringen av foder kontrolleras också vid 
kontrollen av iakttagandet av tvärvillkoren som gäller foder, och dessa kontroller utförs på ungefär 
en procent av de gårdar som ansökt om jordbruksstöd.  
 
Skyldigheten att föra journal gäller foder som anskaffats till gården, foder som avlåtits från gården 
och foder som producerats på gården. Journalföringen ska innehålla foderförsäljarens eller 
köparens namn, adress och leveransdatum, produktens namn och fodrets mängd. I journalföringen 
av det foder som använts till utfodring av djur, ska ingå den djurgrupp som fodret gavs till och 
datum då användningen av fodret avslutades, till exempel då det gäller foderläkemedel och en 
karenstid är förknippad med användningen av fodret.  
 
Anteckning av koder vid journalföringen av fodret i foderlagret underlättar vid spårning av fodret 
och återkallande i en eventuell farosituation. Utöver själva fodret ska även 
undersökningsresultaten av de prover som tagits av fodret journalföras. Som journalföring räcker 
det med exempelvis inköps/försäljningskvitton, läkemedelsbokföring av foderläkemedel och/eller 
då det gäller foder som producerats på gården, att journalföringen om skiftena bevaras då de 
innehåller uppgifter som krävs för journalföringen.  
 
Kraven på journalföring av foder finns i Eviras modellblankett för journalföring av foder på Eviras 
webbplats. Som journalföring av prover som tagits av fodret räcker det med att 
undersökningsresultaten bevaras. Journalföringen ska bevaras i fem år.  
 
Mera information om journalföring av foder:  
www.evira.fi > Djur > Foder > Verksamhet inom fodersektorn > Jordbrukare och 

husdjursproducenter > Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder 

  

  LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 

EU:s nötjdjursbidrag: I fortsättningen ska djurets registeruppgifter anmälas inom sju dagar 

från händelsen  

För att EU:s nötdjursbidrag ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara 
uppdaterade. Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (t.ex. födsel, köp, utmönstring) till 
nötregistret samt till får- och getregistret inom sju dagar från händelsen. 

Tidsfristerna grundar sig på en EU-förordning om systemet för märkning och registrering av djur. 
Om en registeranmälan som gäller ett djur försenas en enda dag förkastas djuret, vilket betyder att 
dess stödberättigande upphör för hela året. Från och med år 2016 går jordbrukaren miste om 
djurbidraget för alla djur för hela året, om det blir nödvändigt att förkasta över 20 % av djuren på 
gården.  

Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas. Försummelse av tvärvillkoren leder till 
att EU:s alla direktstöd (bland annat grundstöd) och vissa delfinansierade stöd (bland annat 
miljöersättning och kompensationsersättning) minskas eller till att påföljder påförs 
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Ersättning för djurens välbefinnande 

Gårdar som har ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för åren 2015-2016 ska 

ansöka om utbetalning för 2016 med pappersblankett 409. Blanketten kan skrivas ut på adressen 

www.suomi.fi. 

Ansökan om utbetalning ska ges in till kommunen senast 15.6.2016.  

 
 
 
 

 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 
 

Mildare påföljder för fel som upptäcks vid övervakning av djurbidrag 

Europeiska kommissionen föreslår lindrigare sanktioner för felaktigheter som uppdagas vid 
övervakning av djurstöd och djurbidrag. Kommissionens förslag innehåller också de 
förenklingsförslag som Finland kommit med. Ändringsförslagen ska inom kort behandlas i 
Europaparlamentet och rådet. Ändringarna ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2016. Trots 
mildare påföljder ska registreringarna i gårds- och djurregistret vara uppdaterade även i framtiden 
om man vill slippa påföljderna. 

De sanktioner som enligt lag följer för fel som upptäcks vid övervakning av EU:s jordbruksstöd har 
upplevts som oskäliga i Finland. I februari 2015, efter att EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan 
hade uppmuntrat medlemsländerna att komma med förenklingsförslag, skickade Finland många 
förslag till kommissionen. Finland har också därefter aktivt drivit framåt ändringar i EU-
lagstiftningen. 

Genom den förordningsändring som kommissionen nu föreslår blir sanktionerna lindrigare jämfört 
med i fjol. Med sanktioner avses i EU-förordningar föreskrivna, till EU-bidrag relaterade avdrag i 
situationer där jordbrukare inte fullständigt följt villkoren för djurbidrag, t.ex. reglerna för märkning 
och registrering av djur. Sanktioner införs t.ex. om det datumet då djuret har kommit till gården har 
anmälts för sent. I Finland baserar sig EU-bidragen på djurets utfodringsdagar, dvs. dagar då 
djuret vistas på gården. Därför är den ändring som gör det möjligt att beräkna sanktioner enligt 
dessa utfodringsdagar positiv för Finland. 

I stället för 365 utfodringsdagar ska beräkningen av eventuella sanktioner i fortsättningen bygga på 
djurets utfodringsdagar under ett kalenderår. Detta system tar hänsyn till det faktiska antalet dagar 
som djuren vistats på gården under ett kalenderår. Vidare gör systemet det möjligt för producenten 
att minska sanktioner när producenten kan välja de djur till slaktdjur som skulle samla 
sanktionsdagar. Att flytta djur till en annan gård endast i syftet att minska sanktionsdagar betraktas 
dock som att kringgå stödvillkoren. 

Beräkningen av sanktioner för djur som eventuellt ger rätt till stöd, dvs. så kallade potentiella djur, 
baserar sig i fortsättningen på de dagar som djuret skulle kunna samla under stödåret. När det 
handlar om fel i registret över djurhållningsplatser, tillämpas samma regler som år 2014: ett djur 
som hålls på gårdens andra hållningsplats kan godkännas om det går att identifiera djuret direkt. 

Det djurspecifika hotet om sanktioner i 24 månaders tid som tillämpats vid fel i gårdsregistret och 
djurpass (djurpass är inte i bruk i Finland gällande nötdjur, får och getter) ska tillämpas vid vissa 

http://www.suomi.fi/
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registerfel. Sanktionen verkställs om ett fel i gårds- och/eller djurregistret, som gäller samma djur, 
upprepas i 24 månaders tid. Om informationen är väsentlig med tanke på stödberättigandet, 
betraktas den felaktiga informationen som fel redan vid första gången. Väsentliga informationer är 
t.ex. djurets kön och ras. 

Trots att sanktionerna blir lindrigare, ska registreringarna i gårds- och djurregistret göras rätt och i 
tid, vilket är av största vikt när man vill slippa påföljder. Information om den ändrade förordningens 
godkännande kommer att finnas på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor www.mmm.fi. 

Ytterligare information:  
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352, fornamn.efternamn@mmm.fi 

Mer information om rätt märkning och registrering av djur på Livsmedelssäkerhetsverkets 

sidor: evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > Märkning och registrering > Nötkreatur 

eller Får och getter 

 

 

Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i septemper. 

http://mmm.fi/sv
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