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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 
 
Koderna som används i nötkreatursregistret bifogas 
De koder som används i nötkreatursregistret finns som bilaga till följebrevet. Av bilagorna 
framgår vilka koder som ska användas vid anmälningar till nötkreatursregistret, och de olika 
märkesmodellernas koder som behövs då man beställer öronmärken.   
Koderna som används i nötkreatursregistret kan också skrivas ut från Eviras webbsidor: Evira.fi  
Om Evira – Blanketter och anvisningar – Djur – Djurhälsa, djurskydd, införsel, utförsel, 
märkning och registrering. 
 
Montbéliard, en ny ras 
En ny ras, Montbéliard, kommer att införas till Finland under våren 2015. Montbéliard har kod 
nummer 28.  
 
Gårdsseminering av nötkreatur 
Nötkreatur får semineras av djurinnehavaren och av dennas anställda (s.k. gårdsseminering), 
förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på yrkesskicklighet för 
seminering av djurarten i fråga ingår. Examensdelen ingår t.ex. i grunderna för yrkesexamen för 
skötsel av och omsorg om produktionsdjur. Examensdelen avläggs som en fristående examen. 
Arrangörerna finns på webbsidorna http://www.nayttotutkintohaku.fi/sv/#/tutkinnot. 
Förberedande utbildning för fristående examen ordnas av läroanstalter inom området och även 
av privata instanser. Oberoende av vem det är som ordnar utbildningen är det viktigt att hålla 
kontakt med utbildningsanordnaren ända från början. Då är det möjligt att planera och komma 
överens om plats och tidpunkt för examenstillfället i förväg. Seminering på den egna gården 
eller arbetsplatsen kan påbörjas först efter examenstillfället, när examensdelen har godkänts 
och man har fått ett intyg av examenskommissionen. 
 
Beställning av öronmärken för nötkreatur 
Beställningarna av lediga öronmärken för nötkreatur sänds till märkesleverantören en gång i 
veckan, på tisdagar. Om en beställning kommer in på en torsdag, sänds den därför i regel först 
på onsdag därpå följande vecka till märkesleverantören. Märk, att detta kan förlänga 
leveranstiden då ni beställer lediga märken.   
  
Beställningar av ersättande märken för nötkreatur sänds till märkesleverantören alla vardagar. 
 
 
 
 
                      LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Bidragen för mjölkkor och nötkreatur fastställda för år 2015 
På samma sätt som tidigare betalas stödet för mjölkproduktion i Södra Finland samt för slaktnöt 
i hela landet. I bidragssystemen har gjorts vissa förenklingar och andra ändringar. 
Djurenhetskoefficienten för tjurar finns inte längre, utan enhetsstödet betalas per djur. I 
fortsättningen betalas bidrag för högst 20 månader gamla tjurar, vilket motsvarar den 
genomsnittliga slaktåldern. Alla dikokvigor på gården ger rätt till bidrag i fortsättningen. Nya 
bidragsberättigande djurgrupper är kvigor av mjölkras i yttre skärgården och slaktkvigor i AB-
området (inte yttre skärgården). Bidragsberättigandet bygger på djurregistrets uppgifter, varför 
reglerna om registrering och märkning av djur ska följas omsorgsfullt till exempel när det gäller 
anmälningstider. Kommissionen har ännu inte gett något slutligt godkännande för hela systemet 

http://www.nayttotutkintohaku.fi/sv/#/tutkinnot
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med produktionskopplade stöd, varför dessa fastställda villkor kommer att specificeras vid 
behov under våren. 
 
Bidragsbelopp 
Bidraget för mjölkkor uppgår till högst 32,0 miljoner euro i stödområdena AB och bidraget för 
nötkreatur till sammanlagt högst 56,150 miljoner euro i hela landet. De slutliga bidragsnivåerna 
för nötkreatur fastställs på vårvintern 2016 då djurregistrets uppgifter om slutliga 
bidragsberättigande djurantal är tillgängliga.  
Bidragen för levande nötkreatur betalas ut i två poster: bidraget för tiden 1.1 - 31.6 (tidigare 
slutade perioden 15.9) betalas ut i december i år och bidraget för 1.7 - 31.12 betalas ut på 
vårvintern 2016. På grund av en kortare registreringsperiod är den första utbetalningsposten ca 
50 procent av hela årets bidrag (tidigare 70 procent). Bidraget för slaktkvigor betalas dock ut i 
en post på vårvintern 2016.  
 
BIDRAG FÖR MJÖLKKOR  Milj.e   e/djur                        
Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB  30,50 520 
Mjölkkor, åländska fastlandet 1,14 700 
Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB  0,36 800 
      
BIDRAG FÖR NÖTKREATUR     
Dikor, dikokvigor, stödområde AB, åländska och finländska 
fastlandet 

8,40 360 

Dikor, dikokvigor, yttre skärgården, stödområde AB 0,85 630 
Dikor, dikokvigor , stödområde C  9,35 140 
Tjurar, stutar, finländska fastlandet, stödområde AB 13,70 480 
Tjurar, stutar, åländska fastlandet 0,60 560 
Tjurar, stutar, yttre skärgården, stödområde AB  0,50 860 
Tjurar, stutar,  stödområde C 21,60 160 
Slaktkvigor, stödområde AB  1,00 250 
Skärgårdskvigor, yttre skärgården, stödområde AB  0,15 300 

  
  

      
Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om hela 
systemet med produktionskopplade stöd 23.2.2015 kan läsas på 
www.mmm.fi.   
Statsrådets förordning om bidragen 2015 (137/2015) finns på 
www.finlex.fi.  
  

    

ANSÖKAN OM STÖD 

Ansökan om EU:s nötdjursbidrag och nordliga stöd för nötkreatur år 2015 
När det gäller EU:s nötdjursbidrag och de nationella husdjursstöd för nötkreatur (stöd per 
djurenhet och stöd för slaktade nötkreatur) som beviljas inom stödregion C är ansökningar (= 
anmälan om deltagande) som har lämnats in före år 2015 inte längre i kraft. Jordbrukaren ska 
år 2015 ansöka på nytt om bidrag och stöd för nötkreatur, alltså lämna in anmälan om 
deltagande till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 30.4.2015 antingen 
elektroniskt 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 

http://www.mmm.fi/
http://www.finlex.fi/
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måndag 23.3.2015. Det rekommenderas att också anmälan om deltagande i EU:s 
nötdjursbidrag lämnas in redan i samband med ansökan om förskott.  
 
 
Blankett 184 för anmälan om deltagande och blankett 139 för ansökan om förskott med 
tillhörande anvisningar finns på webbadressen www.suomi.fi/etjanster, sökordet är 
”mavi+blankettnummer” (exempel: mavi184, mavi139). Man får dem också av kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter.  
 
Nötdjursregistrets kundtjänst har inte hand om jordbrukarstöd 
Nötdjursregistrets kundtjänst sköter bara sådant som gäller nötdjursregistret, inte sådant som 
har med jordbrukarstöden att göra. En jordbrukare som har frågor om beräkningen av antalet 
djurenheter eller om något stöd ska kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna 
kommunen eller i samarbetsområdet. 
 
Bidrag för slaktade kvigor får man bara för djur som har slaktats i en anläggning som 
Landsbygdsverket har godkänt 
Listan över godkända slakterier finns på Landsbygdsverkets webbplats (www.mavi.fi → Stöd 
och service → Odlare → Bidrag för nötkreatur). Det är bra om en jordbrukare som ansöker om 
slaktbidrag kontrollerar att det slakteri som han eller hon anlitar är med på listan. Det bidrag för 
slaktade kvigor som från och med år 2015 betalas i stödregion AB kan beviljas bara för djur 
som har slaktats i ett slakteri som Landsbygdsverket har godkänt. 
 
Ersättning för djurens välbefinnande  
Stödet för djurens välbefinnande upphör på alla gårdar 30.4.2015. De hälsovårdsdokument som 
hänför sig till stödet ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 
15.5.2015.  
 
En ny förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan ingås för tiden 1.5.2015–
31.12.2016. Förbindelsevillkoren kommer att publiceras vecka 12 (www.mavi.fi → Stöd och 
service → Odlare → Ersättning för djurens välbefinnande). Förbindelse och utbetalning ska 
sökas senast 30.4.2015, antingen elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 472. Utbetalning 
för år 2016 söks i april 2016. Närmare anvisningar finns på webbadressen www.mavi.fi → 
Guider och blanketter. 
 
 
 
 
Följande registerutdrag ur nötdjursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i maj. 
 

http://www.suomi.fi/etjanster
http://www.mavi.fi/



