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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Registerutdraget blir lättare 
Från och med början av år 2017 kommer djurhållaren själv att kunna påverka vilket innehåll det postade 
registerutdraget skall ha genom att göra ändringar i Egna uppgifter- delen på Mtech Digital Solutions 
webbsida (http://www.mtech.fi-> Nötkreatur-> Hantering-av-kunduppgifter) eller genom att ringa 
kundtjänsten. Om man vill kan man lämna bort händelseutdrag -delen ur registerutdraget. I framtiden 
kommer det även att vara valbart att få  förteckningen över de lediga öronmärkena per post.  
 
Noggrannare information om förändringarna kommer närmare den aktuella tidpunkten.  
 

Att anmäla destrueringssätt kadaver i djurhållarens system  
Ett självdött eller ett avlivat nötkreatur yngre än 12 månader får föras som kadaver till en registrerad 
kadaverplats, i enlighet med förändringarna i TSE-lagstiftningen gällande från 5.8.2015.  
 
Efter att programvarorna uppdaterats i november kan man också göra anmälningar om självdöda eller 
avlivade nötkreatur med destrueringssätt kadaver med kommersiella program.  
 

Endast växter åt växtätande 
På 1990-talet orsakade fodermedel innehållande benmjöl och andra animaliska substanser, för idisslare 
den s.k. galna kosjukan, som också smittade människor. Galna kosjukan hör till hjärnsjukdomarna alltså 
TSE-sjukdomarna. För att förhindra uppkomsten och spridningen av djursjukdomar har det i EU stiftats 
förbud och begränsningar i användningen av animaliska substanser i utfodringen av 
livsmedelsproducerande djur. Fortfarande är det inte säkert och inte heller lovligt att utfodra kor, får, 
getter, hästar, svin, höns och fiskar med produkter som uppkommer i samband med slakt av djur eller 
med matavfall eller med katt- eller hundmat. 
 
I EUs lagstiftning finns det utfodringsförbud och begränsningar gällande djurens utfodring för att 
förhindra djursjukdomar. Användningen av animaliskt protein i utfodringen av idisslare är förbjudet 
förutom vissa undantag såsom mjölk- och äggprodukter. Matavfall från institutioner, restauranger, och 
hemkök får man inte ge åt djuren av vilkas produkter man använder som livsmedel. Begränsningarna 
gäller också husdjursgårdarna och uppfödning för självhushåll. 
 
I värsta fall kan en felaktig utfodring starta en allvarlig djurepidemi. Dessutom kan det medföra 
ekonomiska konsekvenser för gårdarna och andra verksamma om man upptäcker missbruk i 
utfodringen. För gårdar som ansöker om lantbruksstöd kan det medföra förlorade stöd. Djur som 
utfodrats med förbjudna animaliska substanser får inte levereras till livsmedelskedjan. 
 

Då kommunikationskoden ändras 
Då den kod som djurhållaren använder inom lantbruksadministrationen ändras till exempel från 
kundsignum till lägenhetssignum, skall också djuren registreras på det nya signumet. Det här sker inte 
automatiskt utan i sådana här fall skall man ta kontakt med kundtjänsten eller göra ändringarna med 
programmens utmönstrings- och köpanmälningar. Lediga öronmärken kan inte flyttas över till det nya 
signumet. 
 

I anmälningar skall djurets officiella signum användas 
Godkända signum som skall användas i anmälningar till Kundtjänsten eller på pappersblanketter är de 
officiella signumen (t.ex. lägenhetssignum och EU-signum), På detta vis undviker man eventuella 
förväxlingar och fel i anmälningar över händelser. Då man ringer kundtjänsten är det bra att se till att 
man har signumen färdigt till hands.  
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 

Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari 
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag för år 
2016 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för nötkreatur år 2016 
utbetalas på våren 2017.  
Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt gällande nötdjursbidragen för 2016 och för det nordliga 
nötdjursstödet före slutet av januari 2017. 
 

Djurenhetskalkylerna 
Nötkreaturens stödduglighetsdagar som är som grund för de stöd som kräver en specifik djurtäthet 
(husdjursförhöjningen i kompensationsbidraget, ekologiska husdjursförhöjningen och svin- och 
fjäderfähushållningens stöd) körs som en separat körning av uppgifter ur nötkreatursregistret efter 
stödens fastställelseperiod. Kalkylen över stödduglighetsdagarna fungerar alltså inte i realtid och 
nötkreatursregistrets kundtjänst har inte heller uppgifter över stödduglighetsdagarna eller över de 
djurmängder som används som grund vid beräkningen. 
Med registerutdraget i januari 2017 kommer den preliminära djurenhetskalkylen för år 2016 för att man 
skall kunna uppskatta djurmängden för år 2017 för de stöd som kräver den specifika djurtätheten. 
 
Inget stöd baserar sig alltså på januarimånads djurenhetskalkyl, utan de stöd som grundar sig på en 
specifik djurtäthet plockas ur nötkreatursregistret på våren 2017. 
 

Anmäl djurens registeruppgifter i tid 
Anmäl nötkreaturens registeruppgifter till olika djurregister i tid och på rätt sätt. För att du ska få 
djurbaserade produktionsbundna stöd och stöd som baserar sig på djurtätheten krävs det att uppgifterna 
i djurregistren är i ordning. 
 
Uppgifterna som ligger till grund för beviljande av stöd plockas från registren en enda gång, så om du 
anmäler eller korrigerar uppgifter för sent beaktas de inte vid beräkningen av stödet. 
 
Det är av största vikt att du iakttar anmälningstiderna, i synnerhet när det gäller EU:s bidrag för 
nötkreatur och bidrag för mjölkkor. Om djurets registeranmälan försenas med t.o.m. en enda dag 
underkänns djuret, dvs. dess rätt till stöd upphör för hela stödåret. Om över 20 % av din gårds djur 
måste underkännas betalas inget bidrag alls för det berörda året. Tidsfristerna baserar sig på EU:s 
förordning. 
 

Ersättning för djurens välbefinnande 
Förskott på ersättningen för djurens välbefinnande för 2016 betalas i slutet av november. I förskottet 
betalas ersättning på basis av de djurenheter som samlats under perioden 1.1-30.6.2016. Ersättningen 
på basis av de djurenheter som samlats under senare hälften av 2016 betalas i juni 2017. 
 
Alla nuvarande förbindelser om ersättning för djurens välbefinnande slutar 31.12.2016. Du kan ansöka 
om ny förbindelse för 2017 i Viputjänsten i januari 2017. Du kan ansöka om ny förbindelse fastän du inte 
har någon gällande förbindelse för tillfället. Det blir inga stora ändringar i åtgärdernas innehåll och 
ersättningens nivå/djurenhet förblir samma som nu.  Förbindelsevillkoren publiceras i december på 
webbplatsen mavi.fi. Vid valet av åtgärder lönar det sig att ta hjälp av rådgivare inom modulen 
Animalieproduktionsdjur i samband med systemet Råd 2020. 
 

Ett nytt krisstöd till mjölkgårdar under beredning 
Mjölkproducenterna kommer att kunna ansöka om ett nytt krisstöd för tillfällig minskning av 
produktionen. Stödet riktas till mjölkgårdar som har för avsikt att minska mjölkproduktionen i januari–maj 
2017. 
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Du kan ansöka om stödet även om du ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen hösten 2016. 
Mavi informerar närmare om stödvillkoren och om tidtabellen för ansökan i november. 

 

 

 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 

 

 
Se till att uppgifterna över dina nötkreatur är anmälda på rätt sätt och i tid – på så vis 
undviker du att mista stöd 
Se till att du registrerar dina nötkreaturs födslar, dödsfall, försäljningar, köp och flyttningar senast på den 
7. dagen räknat från händelsedagen. Om registeranmälningar gällande nötkreatur är redan en dag 
försenade eller om det förekommer fel i registeruppgifterna, är inte det i frågavarande djuret längre 
stöddugligt. 
  
Även i det fall att öronmärken saknas orsakar det att djuret underkänns. Om över 20 % av gårdens 
stödberättigade djur är underkända, förlorar gården i enlighet med EU direktivens sanktionsregler hela 
bidraget. Dessutom kan djurens märknings- och registreringsfel orsaka följder för tvärvillkoren, följderna 
riktar sig mot alla EUs direkta stöd (såsom basstödet och förgröningsstöd) och mot vissa 
programbaserade stöd (såsom miljöersättning och kompensationsbidrag). 
 
 
Tilläggsinformation fås från Jord- och skogsbruksministeriet: 
rådgivande tjänsteman Mirja Kiviranta, tfn. 0295 162 352, förnamn.efternamn@mmm.fi 

 
 
 

 

 

 

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