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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Ändringar i registerutdragskörningarna år 2018 
Registerutdragskörningarna kommer att minska år 2018. Registerutdragsbreven kommer att postas till 
gårdarna under 2018 i januari, mars och i september.  
 
Innehållet i utdragsbrevet ändras. Från och med september består brevet av ett aktuellt meddelande, 
händelser att kontrollera samt slaktade nötkreatur. I fortsättningen kan du ändå välja att få händelse-
utdraget och nötkreatursförteckningen med i brevet. Innehållet i försändelsen kan du själv välja fr.o.m 
27.3. på följande sätt: 

 På Mtech Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi -> Nötkreatur -> Hantering av 
kunduppgifter)  

 genom att meddela om saken till kundtjänsten.  

 med den anmälningsblankett som finns  som bilaga i detta brev. 

 
Ändringarna i försändelsens innehåll skall göras senast under augusti månad. 
 
Du kan också om du vill beställa registerutdragets brev helt och hållet i elektronisk form till NetPosti. Du 
får registerutdragbrevets försändelse elektroniskt till NetPosti genom att registrera dig som användare av 
NetPosti på adressen www.netposti.fi och där välja Livsmedelssäkerhetsverket som avsändare. 
 
Ändringar också i försändelserna av förteckningen över lediga öronmärken 
I fortsättningen skickas inte heller förteckningen över lediga öronmärken ut, ifall man inte särskilt väljer 
det. Innehållet i försändelsen kan väljas fr.o.m. 27.3. på det tidigare nämnda sättet. 
 
De nya kraven i tvärvillkoren gällande djurens välbefinnande  
Ett nytt krav gällande stödet för djurens välbefinnande är att det på gården skall finnas tillräckligt med 
kompetent personal på gården. Produktionsdjurens skötare skall ha den skolning som behövs eller 
tillräckligt med annan kunskap för att på ett ändamålsenligt sätt sköta djurarten i fråga. Med kompetent 
personal menas här personal som kan sköta djuren på ett ändamålsenligt sätt (kunskap och skicklighet). 
Dessutom ska djurhållaren ge anvisningar och handledning åt de personer som deltar i djurens skötsel 
och hantering. 
 
I slutet på 2017 sattes det till tvärvillkoren krav på kalvarnas avhorning. På kalvar under fyra veckors ålder 
är det endast tillåtet att förstöra nötkreaturens hornämne genom att använda kall- eller varmbränning. Det 
verktyg eller apparat som används för bränningen ska hållas rent och i funktionsdugligt skick. Det 
brännjärn som används vid varmbränning ska värmas upp så att det glöder rött under hela 
bränningenstiden och man får högst bränna hornämne I 20 sekunder. Vardera hornämnet får bara brännas 
en gang. Under bränningen bör man säkra för att kalven inte kan röra sitt huvud.  
 
Skydda din gård från smittosamma sjukdomar 
Köp av levande djur är den största risken att få smittosammar sjukdomar. Om det är nödvändigt att köpa 
nötkreatur, kan man minska risken genom att följa ETT:s anvisningar om handel med levande djur och 
genom att skaffa intyg över hälsotillståndet för de djur och besättning, som skall köpas, före de nya 
djuren införskaffas. 
 
Onödiga ladugårdsbesök ska undvikas. För alla nödvändiga besök, såsom veterinär och seminör, ska 
det på varje gård åtminstone finnas rena skyddskläder och stövlar samt ett ändamålsenligt tvättställe för 
händer och arbetsredskap. En ändamålsenlig smittospärr före ingång till djurutrymmen är mycket att 
rekommendera. Det löns att själv föra ut de djur som ska till slakt och kalvar till förmedling, så att inte 
chauffören kommer ända in i djurutrymmen. I ladugården skulle det också kunna finnas ett separat 
lastningsutrymme för djuren, i vilket enskilda djur kunde avvänta transport. 
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Foderförråden ska skyddas så att inte fåglarnas avföring kommer till att förorena fodret. Man ska sörja 
för bekämpningen av skadedjur. Försäkra dig också om att inte de rena och smutsiga gång- och 
transportrutterna korsar varandra i ladugården eller på gårdsplanen. 
 
Mer information om hur man skyddar sig från sjukdomar och anvisningar gällande djurhandel finns på 
Djurens Hälsa ETT rf:s hemsida. 
https://www.ett.fi/Anvisningar_och_blanketter /Djurhandel 
https://www.ett.fi/Anvisningar_och_blanketter/Smittskydd på gårdsnivå 
 
Överinspektör Miia Kontturi, miia.kontturi@evira.fi 
 
Rivna/skadade öron 
I fortsättningen behöver man inte sätta in uppgiften om rivna elller skadade öron i 
nötkreatursförteckningen (inte i pappersversionen och inte heller i den elektroniska). Denna uppgift 
granskas inte längre i övervakningarna.  
 
Beställningen för lediga öronmärken verkställs 2 gånger i veckan 
Fr.o.m. 9 februari har beställningarna av lediga öronmärken verkställts två gånger i veckan. Beställningar 
går till öronmärkesleverantörerna på tisdagar och fredagar. På grund av förändringen tror man att 
leveranstiderna kommer att förkortas. 
 
Inte längre nödvändigt att underteckna blanketterna 
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: nrlomakepalautukset@mtech.fi 
 
 
Nötkreaturens registreringsavgift och faktureringen av öronmärken  
Den registreringsavgift som uppbärs för registreringen av nötkreatur är en offentligrättslig avgift som bärs 
upp för att ersätta det arbete underhållet av registret kräver. Registreringsavgiften uppbärs i en egen 
fakturering av Mtech Digital Solutions Oy på uppdrag av Livsmedelsäkerhetsverket. 
 
Priset för öronmärken uppbärs på eget vis av öronmärkesleverantörerna och prisen på öronmärken 
bestäms utifrån den fria konkurrensen. 
 

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

https://www.ett.fi/Anvisningar_och_blanketter%20/Djurhandel
https://www.ett.fi/Anvisningar_och_blanketter/Smittskydd
mailto:miia.kontturi@evira.fi
mailto:nrlomakepalautukset@mtech.fi
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INNEHÅLLET I FÖRSÄNDELSEN 
 
 
Innehållet i försändelsen kan du själv välja på Mtech Digital Solutions webbsida 
(http://www.mtech.fi -> Nötkreatur -> Hantering av kunduppgifter) eller genom att meddela om 
saken till kundtjänsten med den bifogade blanketten. 
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ÖNSKADE UTSKRIFTER 
 
 
Fält märkt med (*) är obligatoriska 

Kryssa för rätt 
alternativ och ge 
signumet* 

☐  Lägenhetssignum                                ☐  Kundsignum 

 
 

Namn: 
 

Telefonnummer: 

 

Kryssa för de delar du 
vill ha utskrivna i 
samband med 
registerutdraget: 

☐ Händelseutdraget 

☐ Nötkreatursförteckningen 

 

Kryssa för de delar du 
vill ha utskrivna i 
samband med 
beställningen av lediga 
öronmärken: 

☐ Förteckningen över lediga öronmärken 

☐ Registreringskort 

 
 

Datum: 
 

 
Returneringsadress: Nötkreatursregistret, PB 63, 01301 VANDA eller per epost till 
adressen nrlomakepalautukset@mtech.fi 
 

mailto:nrlomakepalautukset@mtech.fi

