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Det nya nötkreatursregistret tas i bruk 27.4.2022.  
 
Ibruktagandet föregås av ett avbrott i användningen som kommer att börja 21.4.2022 kl. 08:00 
och upp-hör med att det nya registret tas i bruk 27.4.2022.  
 
Det är skäl att förbereda sig på avbrottet genom att lämna alla eventuella anmälningar 
och öronmärke beställningar innan avbrottet börjar, också i sådana situationer, då tid för 
anmälning ännu skulle återstå. Elektroniska anmälningskanalerna såsom Min Gård eller 
Anelma kan inte användas under serviceavbrottet. 
 
Nötkreatursregistrets telefonkundservice är inte tillgänglig under avbrottet. Under avbrottet kan 
man vid behov lämna in en anmälan på blankett via e-post eller brevpost, särskilt om den utsatta 
tiden för inläm-nandet av anmälan infaller under avbrottet. Anmälningarna ska lämnas in med 
kundservicens nya kon-taktuppgifter (nedan). 
 
Efter ibruktagandet kan det förekomma korta serviceavbrott, under vilka nötkreatursregistret inte 
är till-gängligt. Vi strävar efter att informera om avbrott i förväg. Under avbrotten tar 
kundservicen emot an-mälningar på normalt vis.  
 

Kontaktuppgifterna för nötkreatursregistrets kundservice ändras 

Då avbrottet börjar i överförs nötkreatursregistrets kundservice till Livsmedelsverket. 
Öppethållningstiderna (8:15-16:00) förblir oförändrade, men kontaktuppgifterna ändras. 
  
Telefonnummer: 0295 205 300 (telefontjänsten öppnas 27.04.2022) 
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi 
Postadress: Nötkreatursregistret/Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 

 

Gratis tillämpning för hantering av ärenden i nötkreatursregistret 

Då det nya nötkreatursregistret tas i bruk öppnas också en gratis e-tjänst som är avsedd för alla aktörer. 
Man loggar in i tillämpningen via identifieringstjänsten Suomi.fi och för inloggning behöver du bankkoder, 
ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.  

Via tillämpningen kan du sköta alla lagstadgade anmälningar om nötkreatur. Tillämpningen finner du på 
adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi 

 

Det nya nötkreatursregistret erbjuder flera nyttiga funktionaliteter 

Förhandsifyllda anmälningar 

 I det nya nötkreatursregistret tas förhandsifyllda blanketter i bruk. Av anmälningarna som djurhållare, 
djurförmedlare och slakterier gör uppkommer förhandsifyllda anmälningar för djurhållaren. Av 
slakteriets inköpsanmälan uppkommer till exempel en förhandsifylld utmönstringsanmälan för 
djurhållaren.  

 Den förhandsifyllda anmälan gör det snabbare att lämna in anmälningar och minskar risken för 
skrivfel. De förhandsifyllda anmälningarna ska ändå alltid omsorgsfullt kontrolleras och vid behov 
korrigeras eller kompletteras innan de sparas.  

https://nauta.ruokavirasto.fi/
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  Den förhandsifyllda anmälan för ännu inte in informationen i registret och den ska således sparas i 
registret inom utsatt tid. Om en förhandsifylld anmälan inte kommit till tillämpningen, ska en egen 
händelseanmälan ändå lämnas inom den utsatta tiden.   

Felaktiga händelser 

I felaktiga händelser visas sådana anmälningar, som står i konflikt med den anmälan som djurets 
tidigare eller nästa innehavare lämnat. Om bristfälliga anmälningar eller märkesbeställningar kommer 
också information under felaktiga händelser.  

Felaktiga händelser ska alltid kontrolleras och vid behov ska den egna anmälningen korrigeras. Om 
ett felmeddelande är obefogat, dvs, den egna anmälningen om händelsen motsvararar verkligheten, 
kan ett felmeddelande kvitteras bort från förteckningen som obefogat.  

Senare i underhållsstadiet tas också i bruk ett anmälningssystem, där det är möjligt att få ett 
meddelande om förhandsifyllda anmälningar och felaktiga händelser antingen med ett Suomi.fi -
meddelande eller med ett textmeddelande. I punkten ’hantera egna uppgifter’ ska väljas på vilket sätt 
man vill få meddelandena.  

Meddelanden 

I avsnittet Meddelanden på tillämpningens första sida får aktörerna myndighetsmeddelanden som kan 
vara sådana som gäller alla aktörer eller som är inriktade.  

Utdragsbrev 

Informationen i utdragsbrevet finner man framöver i tillämpningen så utdragsbrev sänds inte längre 
automatiskt. Om du ändå också framöver vill få ett årligt utdragsbrev, kan du i menyn hantera egna 
uppgifter välja utdragsbrevet och dess innehåll. Vid behov kan du också efter 27.04.2022 kontakta 
nötkreatursregistrets kundservice i saken.  

I sparandet av händelseanmälningar i nötkreatursregistret tillkommer också nya funktionaliteter och 
korrekthetskontroller. 

Möjlighet att byta ett nötkreaturs EU-signum i en händelse 

Djurets EU-signum som sparats i en händelse kan senare bytas i händelsen, om man märker att fel 
djur av misstag sparats för händelsen. Det är bäst att byta djurets EU-signum genom att redigera 
händelsen, varvid händelsens ursprungliga sparningsdatum förblir oförändrat och inga onödiga 
dröjsmålsdagar uppkommer.  

Exempel: En aktör godkänner i tillämpningen en förhandsifylld inköpsanmälan för 10 djur 26.1.2022. 
Djuren har köpts till gården 20.1.2022. Då producenten omgrupperar djuren 30.1.2022 märker hen att 
ett av djuren har ett annat EU-signum än det som sparades i registret. Producenten loggar in i 
nötkreatursregistret och öppnar den inköpsanmälan som hen sparat 26.1.2022 och byter där ut det 
felaktiga EU-signumet till det rätta EU-signumet. Inga dröjsmålsdagar uppkommer.  

Bristfälliga uppgifter tas inte längre emot 

 För att säkerställa att uppgifterna är korrekta görs kontroller i samband med sparandet och 
anmälningar som inkommer med bristfälliga uppgifter tas inte emot. Kundservicen har mer 
omfattande sparningsbehörigheter än andra användare så i särskilda situationer kan sparandet göras 
via kundservicen. 
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 Uppgifterna om säljaren och köparen är obligatoriska uppgifter i försäljnings- och inköpsanmälningar. 
Inte ens kundservicen kan spara anmälningar utan dessa uppgifter. Utred således säljarens eller 
köparens lägenhets- eller kundsignum innan djurets innehavare byts. Enligt lagstiftningen ska djurets 
köpare eller säljare alltid försäkra sig om att registreringsfrågorna för djurens del är i ordning hos den 
andra parten i affären. 

Klockslagen i händelseanmälningar 

I samband med händelseanmälningar frågas utöver datumet också klockslaget. Som klockslag 
föreslår tillämpningen utgångsklockslaget som kan användas och klockslaget behöver således inte 
fyllas i. Om flera händelser såsom förflyttningar ändå hänför sig till djuret under en och samma dag, 
måste klockslaget fyllas i så att anmälningarna om djuret är införda i kronologisk ordning i registret.    

Använda felanmärkningars koder 

Då du gör händelseanmälningar eller öronmärkesbeställningar med nötkreaturstillämpningen kommer 
en felanmärkning som följd av bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Felets allvarlighetsnivå berättar ifall 
anmälan eller beställningen går bristfälligt igenom eller om innehållet måste korrigeras. Särskilt för 
öronmärkesbeställningarnas del bör man vara noggrann, eftersom beställningar kan sparas med 
bristfälliga uppgifter. De bristfälliga uppgifterna i beställningen måste ändå korrigeras innan de kan 
skickas till öronmärkesleverantören.  
 

Allvarlighetsnivå Händelseanmälan Öronmärkesbeställning 

10 Felaktig uppgift hindrar 
sparande. 

Felaktig uppgift hindrar 
öronmärkesbeställning. 

20 Felaktig eller bristfällig uppgift 
hindrar sparande. 

Beställningen sparas, men felet hindrar 
leverans av beställningen till 
märkesleverantören. Beställningens status 
blir ”Väntar på behandling”. 
Felet bör korrigeras. 

30 Felaktig eller bristfällig uppgift 
hindrar sparande. 
Kundservicen kan vid behov 
spara anmälan. 

Beställningen sparas, men felet hindrar 
leverans av beställningen till 
märkesleverantören. Beställningens status 
blir ”Väntar på behandling”. 
Felet bör korrigeras. 

40 Anmälan står i konflikt med 
andra händelser eller uppgifter i 
registret. Kan ändå sparas.  

Beställningen står i konflikt med andra 
beställningar eller uppgifter i registret. 
Beställningen levereras till 
märkesleverantören.  Beställningens status 
blir ”Väntar på leverans”. 

50 Anmälan är bristfällig, men kan 
sparas. 

Beställningen är bristfällig, men 
beställningen levereras till 
märkesleverantören. Beställningens status 
blir ”Väntar på leverans”. 

 
 
Fullmakter i det nya nötkreatursregistret 

I det nya nötkreatursregistret tar man i bruk de Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata (DVV) erbjuder. Fullmakt att lämna anmälningar i nötkreatursregistret och bläddra i 
nötkreatursregistret kan en sådan person ge, som registrerat sig som hållare av nötkreatur i 
djurhållarregistret. För lägenhetssignumens del kan fullmakt ges av den djurhållare som anmälts för 
lägenhetssignumet, uppgiften om djurhållaren kan kontrolleras på fliken gård i djurhållarregistret (DHR) 
på adressen www.epr.ruokavirasto.fi eller hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. Fullmakt 

http://www.epr.ruokavirasto.fi/
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behöver inte ges till delaktiga i lägenhetssignumet. Alla delaktiga har rätt att lämna anmälningar och 
bläddra bland lägenhetssignumets uppgifter i nötkreatursregistret i Livsmedelsverkets e-tjänst.  
Till vem ges fullmakter  
Ge nödvändiga fullmakter till ett företag, om du hör till produktionskontrollen eller dikokontrollen, 
använder en kommersiell tillämpning för upprätthållande av uppgifterna i nötkreatursregistret, omfattas 
av systemet för uppföljning av hälsovården på gårdar med nötkreatur eller slakteriet kommer för att 
lämna anmälningar om utmönstring av nötkreatur för din räkning. Utöver att du ger fullmakt ska du 
säkerställa att du har ingått ett skriftligt avtal med företaget om behandling av uppgifterna eller om 
anmälning av uppgifter till nötkreatursregistret. Fullmakterna ska ges senast 25.4.2022 så att 
inlämnandet av anmälningar och bläddrandet bland uppgifterna fortsätter utan avbrott efter att det nya 
nötkreatursregistret tagits i bruk. Utan fullmakter blir uppgifterna i nötkreatursregistret inte tillgängliga för 
till exempel Min gård eller Naseva.  Du kan när som helst vid behov också ge en person (såsom en 
avbytare eller anställd) fullmakt att med e-tjänsten lämna anmälningar till nötkreatursregistret för din 
räkning. Fullmakterna ges i övrigt på samma sätt som till ett företag, men för att ge en person fullmakt 
behöver du den personens personbeteckning.  
Anvisningar gällande befullmäktigandet och FO-numren för företagen som ges fullmakter finner du på 
webbplatsen Ruokavirasto.fi: Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av djur > Nötkreatur > 
Det nya projektet för nötkreatursregistret > Suomi.fi-fullmakter 
 
Fakturering av registreringsavgifterna 

Livsmedelsverket fakturerar i fortsättningen nötkreaturens registreringsavgifter. Ändringen gäller efter 
21.4.2022 gjorda beställningar av nya öronmärken och temporära märken, samt registreringar av 
importdjur. Registreringsavgifterna kan då inte längre betalas från mejerikontot. En förlängning av 
faktureringsintervallerna planeras och om ändringar i faktureringen informeras senare.  
Registreringsavgifternas belopp regleras av Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021). 
 
Ändringar att vänta i nötkreatursförteckningen  

Till följd av ändringar i lagstiftningen slopas ordet djurförteckning och framöver talas om bokföring på 
djurhållningsplatsen. Även kraven på bokföringens innehåll uppdateras. Än så länge är djurförteckningen 
i nötkreatursregistertillämpningen mer omfattande till sitt innehåll och inkluderar också sådan 
information, som inte är obligatorisk i bokföringen.  
Om en aktör anmäler de uppgifter som krävs i bokföringen på djurhållningsplatsen till 
nötkreatursregistret inom utsatt tid, behöver aktören inte heller framöver separat föra bok på 
djurhållningsplatsen för dessa händelsers del. 
 
Pappersblanketterna slopas  

Anmälningsblanketterna av papper slopas i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 
Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar till nötkreatursregistret lämnas endast 
med Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst, med kommersiella tillämpningar eller via kundservicen per 
telefon eller med blankett som sänds som bilaga till ett e-postmeddelande. 
 
 
Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats år 2022 

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats, de är nu strängare än förr. Ansökningsanvisningen berättar 
i detalj vad som är nytt i djurbidragen.  
Anvisningen finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi: Ansökningsanvisningar om EU:s djurbidrag 2022 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-
ansokningsanvisningar/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/ 
( livsmedelsverket.fi – Om oss – Tjänster – Guider och blanketter – Jordbrukare – Stödguider, -villkor 
och -anvisningar - EU:s djurbidrag) 
 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar/eus-djurbidrag-ansokningsanvisningar-2022/
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Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor: 30.3.2022 är en ovillkorlig bakre 
gräns för koll av registeruppgifterna 

I de här djurbidragen är datumet 30.3.2022 viktigt med tanke på registeruppgifterna. Efter den dagen 
leder felaktiga och försenade registeranmälningar till att bidraget förkastas och påföljder påförs. Kolla 
alltså senast 30.3.2022 att uppgifterna är uppdaterade: 

• Kolla anmälningarna om bidragsberättigande djurs ankomst till gården och utmönstring samt   

uppgifterna om ras, kön och användningssätt. 

• Kolla anmälningarna också i fråga om djur som blir stödberättigande i år. 

Efter 30.3.2022 har du sju dagar på dig efter en händelse att göra registeranmälan. 
Efter 30.3.2022 leder fel i registeranmälningar till att bidragsberättigande och potentiellt 
bidragsberättigande djur förkastas och påföljder påförs. 
 
Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor: Djuret ska vara i sökandens 
besittning 31.3.2022 

När det gäller erhållandet av djurbidrag som baseras på stödberättigande dagar är 31.3.2022 ett 
avgörande datum. Erhållandet av bidrag förutsätter att djuret är i sökandens besittning i djurregistret 
31.3.2022. Dessutom ska djurinnehavaren ha ansökt om en åtgärd beträffande djuret i ansökan om 
djurbidrag 10.2–3.3.2022. 
Kontrollera på referensdagen 31.3.2022 att uppgifterna och anmälningarna om djur som har fötts eller 
köpts under veckan före referensdagen är införda i  
djurregistret. 
Stödåret 2022 kan du inte få bidrag för ett djur, om 

• djuret föds efter 31.3.2022 

• djuret föds 31.3.2022 eller tidigare, men anmäls till registret först efter 31.3.2022. 

 
Ytterligare information till stödsökande: 
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi) https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-
finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/ 
 (www.livsmedelsverket.fi – Odlare –Stöd och finansiering - Ansökan om jordbrukarstöd - Stödsystemet 
för djurbidrag ändras) 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/stodsystemet-for-djurbidrag-andras/

