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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Anmärkningssystemet tas i bruk i elektroniska anmälningskanaler 
 
I nötkreatursregistrets gränssnitt har nu gjorts nya tjänster att tas i bruk av de företag som använder sig 
av gränssnittet.  
 
De nya gränssnittstjänsterna innehåller händelseutdrags uppgifter, händelser och djur att kontrollera 
samt slaktade nötkreatur. De nya gränssnittstjänsterna följer de listor som registerutdraget gör över 
anmärkningar, kontroller och fel i anmälningar gjorda av djurhållaren och slakteriet. Genom det här kan 
man i realtid få reda på anmärkingar och motstridiga registreringar. De här nya tjänsterna kan tas i bruk 
av de företag som förser djurhållarna med programvaror och därför kan man fråga efter dem av de som 
levererar ditt system. 
 
 
Ibuprofen (tex. Burana) får inte ges åt nötkreatur 
 
Till Eviras kännedom har inom en kort tid kommit fall där man gett läkemedel innehållande ibuprofen, 
såsom burana åt nötkreatur mot smärta. Trots att det är för människor ett allmänt använt smärtstillande 
läkemedel är det inte godkänt i medicineringen av produktionsdjur. 
 
I nödens stund vill man snabbt också lindra smärtan för djur. Det skall man inte påbörja på egen hand, 
eftersom de preparat som är menade för människan kan innehålla medicinsubstanser som inte är 
godkända för produktionsdjur. Då djuret är sjukt, skall man söka hjälp med medicineringen av den egna 
veterinären. 
 
Mera information om medicinering: överinspektör Liisa Kaartinen, e-post: liisa.kaartinen@evira.fi 
 
 
Förändringar i registerutdraget  
 
Du kan minska innehållet i det postade registerutdraget genom att ändra i dina egna uppgifter på Mtech 
Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi -> Nötkreatur -> Hantering av kunduppgifter) eller genom 
att meddela om saken till kundtjänsten. Från registerutdragsbrevet kan man om man vill lämna bort 
händelseutdrags delen eller förteckningen över lediga öronmärken. 
 
Den underleverantör som sköter postningen av registerutdragsbreven har meddelat att från och med 
september månads postning ändrar registerutdrags papret så att hålen som underlättat förvaringen i 
pärmar inte längre finns.  
 
Man kan om man vill beställa registerutdragsbrevet helt och hållet elektroniskt till Netposten. Att få 
registerutdraget elektroniskt till Netposten lyckas genom att du registrerar dig som Netposti användare 
på adressen www.netposti.fi och där väljer Livsmedelssäkerhetsverket som avsändare.  
 
Förvaltningsområdets serverbyte i augusti 
 
Det planeras ett avbrott i servicen för Eviras datasystem och i tjänsterna för elektroniska ärenden under 
tidsperioden 17.8.–4.9.2017. Serviceavbrottet hör till en bredare förnyelse av IT miljön och den gäller 
förutom Eviras datasystem också hela Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde såsom 
Landsbygdsverket. Det är nödvändigt att förnya IT miljön, för att försäkra sig om en tillförlitlig användning 
av datasystemen och servicen för olika ärenden. 
 
Serviceavbrottet kommer inte att inverka på nötkreatursregistrets elektroniska servicetjänster (MinGård, 
Nettifarmi, Anelma osv.). Under serviceavbrottet kan man inte spara ändringar i djurhållningsplats 
ärenden hos kommunens landsbygdsombudsman. Därför är det att rekommendera att eventuella 
ändringar i djurhållningsplatser görs i god tid före det planerade serviceavbrottet.  
 

mailto:liisa.kaartinen@evira.fi
http://www.netposti.fi/
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Kom ihåg att göra anmälningarna till nötkreatursregistret och anteckningarna i djurförteckningen  
i tid  
  
Nötkreaturshållaren skall göra djurens register anmälningar till nötkreatursregistret inom 7 dagar från 
händelsen. Dessutom skall motsvarande anteckningar göras senast inom 3 dagar från händelsen i 
nötkreatursförteckningen för djurhållningsplatsen. Man kan ersätta uppdateringen i den separata 
nötkreatursförteckningen genom att uppdatera den elektroniska förteckningen. I praktiken betyder det 
här att anmälningarna till nötkreatursregistret i så fall skall göras inom 3 dagar.  
  
Djurhållaren har möjlighet att handla på två olika sätt: 

a) en separat nötkreatursförteckning -> anteckningar i förteckningen inom 3 dagar + anmälningar till 
nötkreatursregistret inom 7 dagar från händelsen  

b) ingen separat förteckning -> anmälningarna till nötkreatursregistret inom 3 dagar från händelsen  
  
 
 
 

 
LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 

 
 
Djurregistermärkningen i skick med hjälp av Råd2020- rådgivningen 
 
Det av landsbygdsprogrammet finansierade Råd2020 –rådgivning erbjuder din gård expert rådgivning i 
bland annat kraven på tvärvillkoren. Med rådgivarens hjälp får du anteckningarna i djurregistret 
behändigt uppdaterade. På så sätt är det lättare att också i fortsättningen uppdatera uppgifterna.  
  
Rådgivningen är nästan gratis för odlaren. Du betalar endast mervärdesskattens andel för den 
rådgivning du får. Rådgivningsersättningen betalas direkt till den som erbjuder rådgivning, så därför 
medför inte användningen av rådgivningstjänsten något pappersarbete eller andra plikter åt odlaren. 
Varje gård kan använda Råd2020-rådgivningen för 7000 euro under programperioden 2014-2020.  
 
Förutom tvärvillkoren får man också rådgivning gällande villkoren för miljöersättningen och djurens 
välfbefinnande ersättning, kraven på förgröningsstöd, produktionsdjurens hälsovård, brett om 
miljöärenden samt om ekologisk produktion. Du kan också låtas uppgöra en energiplan över din gård för 
att förbättra energieffektiviteten. Från och med augusti 2017 kan du också få rådgivning om hur du 
moderniserar och förbättrar din gårds konkurrenskraft. 
 
Mer information om Råd2020 –rådgivningen och förteckningen över godkända rådgivare hittar du på 
Mavis webbsidor på adressen http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/ 
Jordbruksradgivning.aspx 
 
Nu finns också djurtätheterna i Viputjänsten 
  
Uppgifter om gårdens djurtäthet samt om antalet djurenheter och arealen som använts för att räkna ut 
tätheten har lagts till i Viputjänsten. Uppgifterna finns att få för åren 2015 och 2016, om gården har 
ansökt om stöd som använder djurtäthet (KOMP, stöd för svin och fjäderfä eller ekoersättning). 
Uppgifterna om djur går att se efter inloggningen i Vipu genom att man väljer Gård -> Husdjur och 2015 
eller 2016 som år. 
 
EU:s nötdjursbidrag: Djurets registeruppgifter ska anmälas inom sju dagar från händelsen  
 
För att EU:s nötdjursbidrag ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara uppdaterade.  
Händelserna ska antecknas i nötkreatursförteckningen senast den tredje dagen efter händelsen. 
Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (t.ex. födsel, köp, utmönstring) till nötregistret inom sju dagar 
från händelsen. Tidsfristerna grundar sig på en EU-förordning om systemet för märkning och registrering 
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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, 
kompensationsersättning och ersättning  för djurens välbefinnande) minskas eller till att påföljder påförs. 
 
 
 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 
 

Lindrigare konsekvenser för försenade djurregisteranmälningar i fråga om tvärvillkoren - 
fortfarande viktigt att lämna in anmälan i tid 

EU ska börja tillämpa ett nytt system vid övervakning av tvärvillkoren som gäller märkning och 
registrering av djur. Om orsaken till en försenad anmälan är ett mänskligt misstag, leder detta inte alltid 
till sanktioner. 

Felaktiga eller försenade djurregisteranmälningar orsakar stödnedskärningar såväl via tvärvillkoren som 
via villkoren för djurbidrag.  Det nya systemet innebär lindrigare sanktioner om orsaken till förseningen är 
ett mänskligt misstag.  Av felaktiga registeruppgifter följer emellertid en sanktion enligt tvärvillkoren även 
i framtiden.  Kommissionens lindrigare system gäller tyvärr inte heller villkoren för djurbidrag.   

Orsaken till försenade anmälningar kan anses bero på ett mänskligt misstag om producenten vid 
kontrollen kan ange en grundad orsak till förseningen, t.ex. högbelastningstid i växtodlingen på grund av 
säsongen eller när djuren får åkommor, tillfälliga störningar eller sjukdomsfall.  Av alla de anmälningar 
som en gård lämnar in får högst sju procent komma in för sent, antalet enskilda fördröjningar av 
anmälningar får vara högst sju som får vara högst sju dagar försenade.  Om en gård har en försenad 
anmälan, får förseningstiden också vara längre och dess andel av alla gjorda anmälningar högre än sju 
procent.  Anmälningarna ska dock ha registrerats innan gården meddelats om övervakningen.   

Det nya systemet får enligt kommissionen tillämpas bara om gården i allmänhet har skött sig bra, dvs. 
gården får inte ha t.ex. allvarliga djurskyddsproblem.  Ett mänskligt misstag som godkänts vid 
övervakningen leder inte till någon sanktion och betraktas inte heller som belastning när man vid senare 
övervakningar kontrollerar eventuella anmälningsbrister.   

Trots lindringarna ska djurregisteruppgifterna vara uppdaterade och korrekta för att smittsamma 
sjukdomar kan övervakas och vid behov bekämpas effektivt. Detta i syfte att skydda folk- och 
djurhälsan.  Med tanke på marknaden för djur och för varor av animaliskt ursprung och Finlands 
livsmedelsexport är det ytterst viktigt att vi bevarar det goda kontrollerade läget i vårt land när det gäller 
djursjukdomar som ska bekämpas.    

Försenade djurregisteranmälningar orsakar fortfarande förlust av stöd när det gäller djurbidrag 

I fråga om sanktioner för försenade djurregisteranmälningar inom systemet med djurbidrag har man inte 
fått till stånd några förändringar, trots att de finska myndigheterna försökt påverka olika instanser i 
EU.  Försenade och felaktiga registeranmälningar leder fortfarande till förlust av stöd på många gårdar. 
Därför är det mycket viktigt att anmälningarna görs rätt och inom utsatt tid. Det är inte möjligt att 
godkänna mänskliga misstag inom övervakningen av djurbidrag. En registeranmälan som lämnas in en 
dag för sent eller är felaktig kan redan leda till stora stödförluster.   

Uppgifterna ska vara registrerade inom sju dagar från händelsen.  Om en gård i stället för en 
djurförteckning använder ett elektroniskt registreringssystem ska händelserna vara införda inom tre 
dagar.  Information om kraven finns i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. 
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Länkar: 
Om märkning och registrering av djur (Evira) 
Anvisningar om djurbidrag (Landsbygdsverket) 
Varför övervakas stöden? (Landsbygdsverket) 

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet: 
Veterinäröverinspektör Anssi Welling, tfn 0295 16 2151 (märkning av djur) 
Mer information från Evira: 
Överinspektör Anne Ojala, tfn 040 489 3361 (märkning och registrering av djur och mänskliga misstag i 
tvärvillkoren) 

 

 

 

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

https://www.evira.fi/sv/djur/djurskydd-och-djurhallning/markning-och-registrering/
http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Djurbidrag/Sidor/default.aspx
http://www.mavi.fi/sv/utbetalning-och-tillsyn/tillsyn/odlare/Sidor/varfor-overvakas-stoden.aspx

