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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 

 

Myndigheternas kundtjänster 

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till 

djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om 

giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer 

kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in. 

 

Myndigheternas kundtjänster håller stängt hela dagen torsdagen 28.4.2016 på grund av skolning. 

Följande dag håller kundtänsten normalt öppet. De elektroniska anmälnings- och 

beställningskanalerna fungerar som normalt. 

 

  

  LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 

Ansökan om EU:s nötdjursbidrag och nordliga stöd för nötkreatur år 2016 
 
Om jordbrukaren år 2015 lämnade in en ansökan (= en anmälan om deltagande) i de systemen för 
EU:s nötdjursbidrag och/eller för de nordliga husdjursstöden för nötkreatur, ansökan är tillsvidare i 
kraft och jordbrukaren behöver inte lämna in den igen. Om jordbrukaren år 2015 inte lämnade in 
anmälan om deltagande, ska han eller hon lämna den in till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2016 elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 184. 
Om jordbrukaren ansöker om förskott på nordliga stöd för nötkreatur, ska anmälan om deltagande 
lämnas in redan när förskott söks, det vill säga senast 23.3.2016.  
 
Blankett 184 för anmälan om deltagande och blankett 139 för ansökan om förskott med tillhörande 
anvisningar finns på webbadressen http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html, sökordet är 
”mavi+blankettnummer” (t.ex. mavi184, mavi139). Man får dem också vid behov av kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter.  
 

Utbetalningarna av ersättning för djurens välbefinnande 2016 
 
För gällande förbindelser om ersättning för djurens välbefinnande ska utbetalning av ersättning för 
2016 sökas senast 15.6.2016 i Viputjänsten eller med blankett 409. Nya förbindelser för året 2017 
är möjligt att ansökas senare i höst. 
 

 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 
 

Det är fortfarande av största betydelse att registeranteckningarna görs vid rätt tidpunkt och 
att innehållet i dem är rätt, för att undvika eventuella påföljder.  

 
Också i den nya situation där kommissionen förevisar förmildrande påföljder av 
övervakningen  

 

http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html
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Det är av största betydelse att anteckningarna över gårds- och djurregisteruppgifterna görs vid rätt 
tidpunkt och att innehållet i dem är rätt både gällande stödvillkoren och tvärvillkoren för att undvika 
påföljderna av felaktigheter.  
 
Finland har lämnat in till kommissionen förslag på förenklingar, där endel nu finns i kommissionens 
förslag på förändring i förordningen, som nu i mars är på väg vidare till Europa parlamentet och 
rådet för godkännande. 
 
Med förordningsförändringen skall man i jämförelse med fjolåret förmildra de påföljder som 

övervakningen av djurstöden medfört bland annat som följande: 

- Beräkningen av påföljderna skulle grunda sig på de utfodringsdagar djuret har samlat på 
sig under kalenderåret (inte enligt de nuvarande 365 utfodringsdagarna)  
 

- De eventuella stöddugliga djurens (dvs de potentiella djuren) påföljdsberäkning skulle i 
fortsättningen grunda sig på de dagar, som djuret kan samla på sig under stödåret. 
Gällande registerfel i djurens djurhållningsplats skulle man återgå till den praxis man 
använde sig av 2014: djuret skulle kunna godkännas om det är direkt igenkänningsbart på 
gårdens andra djurhållningsplats.  
 

- Den beräkningsmodell som utgår från utfodringsdagar ger producenten en möjlighet att 
kontrollera, tex. i valet av slaktdjur om det är möjligt att välja de djur för slakt som samlar på 
sig påföljdsdagar och på det viset minska påföljden och mängden av den. Man skulle ändå 
se djurens flyttning till en annan gård som kringgående av stödvillkoren, i de fall där man 
försöker minska påföljdsdagarna.  
 

- Det djurvisa 24 månaders sanktionshotet, som redan har varit i kraft gällande felaktigheter i 
gårdsregistret och djurpassen, skulle nu tas i bruk för vissa registerfel. Hotet om sanktioner 
skulle ändras till påföjder, om fel finns över samma djur under en 24 månaders period i 
gårds- och/eller djurregistret. Obs. trots det skulle fel i tex. kön och ras ses som fel redan 
första gången, om uppgiften är av betydelse för stöddugligheten.  
 
 

Trots de tidigare nämnda förändringarna är det fortfarande av största betydelse att 

anteckningarna i gårds- och djurregisteruppgifterna görs vid rätt tidpunkt och att innehållet 

i dem är rätt, för att undvika eventuella påföljder!  

Kommissionens förändringsförslag skulle träda retroaktivt i kraft med början från 1.1.2016. Jord- 

och skogsbruksministeriet meddelar på sin webbplats www.mmm.fi, då förändringsförslaget har 

godkänts.  

Mer information ges av jord- och skogsbruksministeriets konsultativ tjänsteman Mirja Kiviranta,  

tfn. 0295 16 2352 (epost: förnamn.efternamn@mmm.fi) 

 

 

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

http://www.mmm.fi/
tel:0295162352
mailto:förnamn.efternamn@mmm.fi


Livsmedelssäkerhetvärket Evira 
Meddelande 10.2.2016  
 
 

 

Från år 2016 ges varning till gårdarna lättare än tidigare, om anmälningar till registren om händelser 
som rör nötkreatur, får och getter görs för sent. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påpekar att om 
motsvarande brister upprepas under högst tre år i följd minskas de stöd som betalas till gården.  

Kravet att anmäla djurhändelser till registren i tid är inte nytt och anmälningstidernas längd har inte skärpts i 
Finland. Händelser som rör nötkreatur, får och getter ska anmälas till registret senast inom sju dagar. Ett 
undantag från detta är födelseanmälan för får och getter, som ska göras senast inom sex månader från 
händelsen, om djuret fortfarande finns på den djurhållningsplats där det föddes. 

”Från år 2016 ges en tidig varning om liten försummelse redan om de försenade anmälningarna till registren 
utgör 1–10 procent av alla anmälningar som gjorts från kalenderårets början. Tidigare var den nedre gränsen 
för varning 5 procent. Gränsen måste skärpas på grund av Europeiska kommissionens revidering av 
tvärvillkoren i september 2015. Någon varning ges dock inte om endast en anmälan har gjorts för sent på 
gården”, konstaterar överinspektör Anssi Welling vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. 

Försenade anmälningar påverkar stöden 

Djurhållaren drabbas inte av någon påföljd för en liten försummelse, om den korrigeras inom utsatt tid. 

Om det vid en inspektion observeras att odlaren under tre år i följd, inklusive observationsåret, inte har 
ändrat sitt agerande, ska påföljd för upprepning påföras då försummelser observeras igen. 

”Ändringen väntas inte just medföra någon minskning av stöden i år. Från början av 2017 kan det dock antas 
att påföljder av tvärvillkoren kommer att bli vanligare på de gårdar där tidig varning har getts tidigare”, 
bedömer Welling. 

För det år då tidig varning har getts blir man då tvungen att påföra minst en procents retroaktiv minskning av 
stöden. För det år då det konstateras att odlaren inte har korrigerat sitt agerande inom utsatt tid ska det 
dessutom påföras trefaldig påföljd på grund av reglerna om upprepning. 

Anmälningar som gjorts för sent kan också påverka djurbidragen som betalas till gården. 

Målet är en säker produktionskedja 

Syftet med märkningen och registreringen av djur är att kunna följa animaliska livsmedel genom hela 
produktionskedjan från början till slut. När en djursjukdom bryter ut är det också väsentligt att känna till var 
varje djur har varit så att de djur som sannolikt har smittats kan spåras och avskiljas från övriga djur. 

Märkningen och registreringen kontrolleras på gårdar med nötkreatur, svin samt får och getter. Minst tre 
procent av dem som håller dessa djurslag kontrolleras årligen. 

Läs mer: 

 www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning >Märkning och registrering > Tvärvilkor 

 www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning >Märkning och registrering > Nötkreatur 

 

Mera information:  
Överinspektör Anssi Welling, Anssi.welling(at)evira.fi tfn 040 489 3361 
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