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UPPDATERING 09/2021 
Anvisningarna angående hur man ger fullmaktens specifikationer har förändrats sommaren 2021. Nya 
anvisningar finns på Livsmedelsverkets websida: Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av 
djur > Nötkreatur > Det nya projektet för nötkreatursregistret > Suomi.fi-fullmakter 

 

BERED DIG PÅ DET NYA NÖTKREATURSREGISTRET 

 

Läget i fråga om förnyelsen av nötkreatursregistret 

Förnyelsen av nötkreatursregistret avancerar och tidtabellen för ibruktagandet bekräftas under början av 
året 2021. Fram till dess att nötkreatursregistret tas i bruk är de nuvarande anmälningskanalerna 
fortsättningsvis i kraft. Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya 
nötkreatursregistret tas i bruk. Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar till 
nötkreatursregistret lämnas med Livsmedelsverkets avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med 
kommersiella tillämpningar eller via e-tjänsten. 

 

Fullmakter till det nya nötkreatursregistret 

I det nya nötkreatursregistret tar man i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata (DVV) erbjuder. Med hjälp av fullmakterna kan du ge en annan part 
fullmakt att för din räkning lämna uppgifter till nötkreatursregistret och/eller bläddra bland dina uppgifter i 
nötkreatursregistret. Fullmakt att lämna anmälningar och bläddra i nötkreatursregistret kan en sådan 
person ge, som hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten registrerat sig som hållare av 
nötkreatur i djurhållarregistret (person med ansvar för djuren). Alla delaktiga i gårdssignumet har rätt att 
lämna anmälningar och bläddra bland gårdssignumets uppgifter i nötkreatursregistret i 
Livsmedelsverkets ärendehanteringstillämpning. Delaktiga i gårdssignumet behöver således inte ges 
någon fullmakt. Vilka som är delaktiga i gårdssignumet kan du kolla upp med tjänsten Vipu eller hos den 
kommunala landsbygdsmyndigheten. 

Ge fullmakter på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter. På sidan i fråga får du också mer information 
om hur man ger fullmakter. Allmän rådgivning om hur Suomi.fi-fullmakter används ger 
Medborgarrådgivningen https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI, servicenummer 0295 000. 

Om du inte har tillgång till några nätbankskoder eller något annat starkt elektroniskt identifieringsmedel, 
kan du ge fullmakt med en ansökan till DVV. Anvisningar finner du på adressen  
https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan. 

 

Till vem ges fullmakter 

Ge nödvändiga fullmakter åt ett företag (se tabellen nedan), om du hör till avkastningsuppföljningen eller 
dikokontrollen, använder en kommersiell tillämpning (såsom MInun Maatilani), hör till systemet för 
uppföljning av nötboskapens hälsovård (Naseva eller till exempel 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 och om anmälning av 
uppgifter till nötkreatursregistret.  

Fullmakterna ska ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk så att lämnandet 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 Minun Maatilani eller Naseva. Fullmakter kan börja ges från och med 13.1.2021. 
Fullmakterna kan börja användas först i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 

Du kan vid behov också ge en person (såsom en avbytare) fullmakt att med 
ärendehanteringstillämpningen lämna anmälningar till nötkreatursregistret för din räkning. Fullmakterna 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/suomi.fi-fullmakter/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/suomi.fi-fullmakter/
https://www.suomi.fi/fullmakter
https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI
https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan
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ges i övrigt på samma sätt som till ett företag, men för att ge en person fullmakt behöver du den 
personens personbeteckning. 

Fullmakter som kan ges 

Till nötkreatursregistret kan ges två typer av fullmakter. Ge vid behov bägge fullmakterna. 

Med läsa nötkreatursuppgifter kan fullmaktstagaren läsa registeruppgifter om fullmaktsgivarens 
nötkreatur. Ge denna fullmakt, om företaget eller personen måste kunna bläddra bland dina uppgifter i 
nötkreatursregistret eller om du använder en kommersiell tillämpning för bläddring bland dina uppgifter. 

Med lämna nötkreatursuppgifter kan fullmaktstagaren lämna eller ändra registeruppgifter om 
fullmaktsgivarens nötkreatur. Ge denna fullmakt, om ett företag lämnar uppgifter till nötkreatursregistret 
för din räkning eller om du använder en kommersiell tillämpning för lämnande av anmälningar till 
nötkreatursregistret. 

Flera gårdssignum 
Om du har flera gårdssignum, kan du inrikta fullmakterna enbart på ett visst gårdssignum eller på vissa 
gårdssignum i punkten Ta fullmaktens specifikation i bruk. Utan specifikation gäller fullmakten alla 
dina signum, till vilka hållning av nötkreatur kopplats. Specifikationen är det samma som ditt 
gårdssignum. Om du ger flera gårdssignum, åtskilj då gårdssignumen med ett kommatecken, såsom 
123456789, 234567890. Om gårdssignumet är felskrivet, är fullmakten inte i kraft och fullmaktstagaren 
kan då inte lämna eller bläddra bland dina uppgifter. 
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Anvisningarna angående hur man ger fullmaktens specifikationer har förändrats sommaren 2021. Nya 
anvisningar finns på Livsmedelsverkets websida: Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av 
djur > Nötkreatur > Det nya projektet för nötkreatursregistret > Suomi.fi-fullmakter 

 
 

Exempel på företag som kan ges fullmakt 

Företag FO-nummer Ge fullmakt 

Mtech Digital Solutions Oy 0625796-6 om du har ingått ett avtal med ett företag och hör till 
avkastningsuppföljningen eller dikokontrollen 
och/eller använder tillämpningen Minun Maatilani 

Eläinten terveys ETT ry; 
Djurens hälsa ETT rf 

0985041-5 om du har ett hälsovårdsavtal 

A-Tuottajat Oy 1637300-4 om du har ingått ett avtal med ett företag som 
behandlar dina uppgifter i nötkreatursregistret 
och/eller lämnar anmälningar till 
nötkreatursregistret för din räkning 

HKScan Oyj 0111425-3 om du har ingått ett avtal med ett företag som 
behandlar dina uppgifter i nötkreatursregistret 
och/eller lämnar anmälningar till 
nötkreatursregistret för din räkning 

Snellmans Köttförädling Ab 2212340-7 om du har ingått ett avtal med ett företag som 
behandlar dina uppgifter i nötkreatursregistret 
och/eller lämnar anmälningar till 
nötkreatursregistret för din räkning 

*Fullmakterna kan börja användas i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/suomi.fi-fullmakter/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/suomi.fi-fullmakter/
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Om frågor som hänför sig till förnyelsen av nötkreatursregistret informeras nästa gång våren 2021. I 
meddelandet bland annat mer information om det avgiftsfria användargränssnitt som Livsmedelsverket 
erbjuder och som tas i bruk i samband med förnyelsen och om hur man loggar in i Suomi.fi  

Information om förnyelsen av nötkreatursregistret också på Livsmedelsverkets webbplats: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-

projektet-for-notkreatursregistret/  
 
 
 
 
AKTUELLT FÖR NÖTKREATURSHÅLLARE 
 
Elektroniskt öronmärke obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021 (Jord- och 
skogsbruksministeriets ändringsförordning 413/2020. Förändringen gäller fr.o.m. 1.1.21 
födda nötkreatur. 
 
I praktiken betyder förändringen att kalvarna har i ena örat huvudmärke som är ett traditionellt 
öronmärke och i andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke). Ifall åt ett 
nötkreatur som är född 1.1.2021 eller efter det har fastsatts ett traditionellt öronmärke bör man beställa 
ett nytt ersättande märke som är elektroniskt och det bör fastsättas utan dröjsmål. 
 
För nötkreatur som är födda före 1.1.2021 behövs inte öronmärket bytas från traditionellt till eMärke utan 
de kan i fortsättningen också vara märkta med traditionella öronmärken. För dessa nötkreatur är det 
valbart att beställa emellan ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke. 

 
 

Djurets registeruppgifter ska anmälas inom sju dagar från händelsen 
För att EU:s bidrag för nötkreatur ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara 
uppdaterade. Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (t.ex. födsel, köp, utmönstring) till 
nötkreatursregistret inom sju dagar från händelsen. Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna 
iakttas. 

 
 

Ersättningen för djurens välbefinnande för år 2021 
Förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande är 1.1.– 31.12.2021. 
Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2021 i webbtjänsten Vipu eller på 
pappersblankett 472 från kommunen. Välfärdsersättningen betalas ut enligt det djurantal man får ur 
registret. Mer noggranna anvisningar och villkoren för förbindelsen finns publicerade på 
Livsmedelverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/forbindelse-och-
avtalsvillkor/forbindelsevillkor-for-stod-for-djurens-valbefinnande/forbindelsevillkor-for-stod-for-djurens-
valbefinnande-2021/ 

 
 
Undvik antibiotikaskada 
 
Antalet antibiotikaskador 2020 verkar ligga på föregående årsnivå. Att antibiotikatestet på ett mejeri är 
positivt innebär inte alltid att mjölken inte skulle duga som livsmedel, dvs. att mängden antibiotikarester i 
mjölken skulle överskrida maximigränsen. Ett positivt resultat leder dock alltid till att mejeriet inleder en 
egen utredning och till myndighetsåtgärder. 
 
Producenten ansvarar för medicineringen av djuren och för att alla anställda har goda instruktioner om 
detta. Det ska finnas tydliga skriftliga instruktioner om medicineringen av djur på gården, identifieringen 
av medicinerade djur (märkning) och läkemedlens karenstider. Dessa instruktioner ska finnas till hands 
nära läkemedlen. Personalen ska förbindas att iaktta instruktionerna. Man ska alltid komma ihåg att 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-projektet-for-notkreatursregistret/
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ändra på robotens inställningar innan ett läkemedel med karenstid ges till ett djur. Kontrollerad mjölkning 
av medicinerade djur rekommenderas. 
 
Producenten ansvarar för att följa med hur mjölkningsmaskinen eller -roboten fungerar och att ingripa i 
observerade missförhållanden, såsom i felaktiga ventiler, redan före det följande årsunderhållet. Det är 
bra om gården och veterinären regelbundet går igenom hur läkemedel används på ett tryggt sätt i 
enlighet med bestämmelserna.  
 
Tilläggsinformation: Överinspektör Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi  
 

 

 

 
Följande registerutdrag postas till gårdarna under hösten. 
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