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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 

Temporärt märke och kadaveruppsamling 
Nötkreatur kan märkas med ett rött temporärt (tillfälligt) märke i ena örat i fall det egentliga 
öronmärket har fallit av strax innan djuret sänds till slakt och det inte är möjligt att få ett normalt 
ersättningsmärke i tid. Ett temporärt märke är inte avsett för långvarig märkning av djuret. 
Utöver det temporära märket ska det alltid finnas ett gult märke i det andra örat.  
 
Omärkta kadaver kan tas emot till kadaveruppsamling om de märks enligt uppsamlarens eller 
destruktionsanläggningens eget system. 
 

Kraven på kompletteringsvillkoren breddas år 2016 
Under 2016 vidgas kraven på kompletteringsvillkoren för djurens välbefinnande till att gälla så 
gott som hela djurskyddslagstiftningen. De kompletterinsvillkor som gäller för djurens välfärd 
härrör sig från den redan i kraftvarande djurskyddslagstiftningen, och medför därför inte några 
nya krav på hållningen av produktionsdjur. Övervakningen komme däremot att riktas på i förväg 
definierade krav i lagstiftningen. Från och med år 2016 har man som nya mål att övervaka 
kraven för kalvar och minst 6 månader gamla nötkreatur. Kraven gäller bl.a. maskinell 
ventilation och dess alarmsystem, kontrollering av utfodrings- och drickautomater, bokföringen 
över döda djur samt personalens kompetens och tillräcklighet. Om förändringar kommer man att 
informera nogrannare om vid ett senare skede. 
 
 
 

                      LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 

Ansökan för mjölkens krisstöd öppnas i november 
I slutet på november efter det att den nationella förordningen trätt i kraft, öppnas ansökan för 
mjölkens krisstöd. Hur man ansöker kommer man att nogrannare informera på bl.a. Mavis 
webbsidor. 

 
Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari 
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag 
för år 2015 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för 
nötkreatur år 2015 utbetalas på våren 2016. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt 
gällande nötdjursbidragen för 2015 och för det nordliga nötdjursstödet före slutet av januari 
2016. 

 
EU:s nötdjursbidrag  
Den första postens beräkningsperiod för EU:s nötdjursbidrag är 1.1.2015-15.9.2015, Obs. 
Beräkningsperioden har ändrats från tidigare. Bidragen betalas för den tiden, på basis av 
antalet stödberättigande dagar i nötkreatursregistret, tidigast ut i december 2015. Den andra 
posten av EU:s nötdjursbidrag för år 2015 betalas senast ut i juni 2016. 

 

Försenade registeranmälningar inverkar på djurens bidragsberättigande i 
fråga om bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor 
Anmälningarna till nötkreatursregistret ska vara gjorda från och med den första dagen djuret är 
stödberättigat. Anmälningstiderna till registret har inte ändrats, utan de är fortfarande 7 dygn för 
alla anmälningar. Anmälningarna granskas per stödår samt enligt stödsökande i samband med 
uttagningen av bidragsdjur. En försenad anmälan leder till att bidragsdjuret underkänns samt till 
att påföljdskalkyleringen räknar ut en påföljd för bidraget för nötkreatur eller bidraget för 
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mjölkkor. Tidigare gjordes ett avdrag från bidraget för nötkreatur och bidraget för mjölkkor med 
anledning av förseningsdagarna; det här har slopats helt och hållet. 
  

 Rätten till bidrag för en diko eller en mjölkko börjar när djuret kalvar (om dess 
bidragsberättigande börjar under stödåret), när det köps till gården eller 1.1 stödåret 
(djurets bidragsberättigande fortgår från året innan)  

 Rätten till bidrag för en dikokviga börjar när djuret fyller 8 månader, när det köps till 
gården (som äldre än 8 månader) eller 1.1 stödåret (djurets bidragsberättigande fortgår 
från året innan)  

 Rätten till bidrag för en tjur eller en stut börjar när djuret fyller 6 månader, när det köps till 
gården (som äldre än 6 månader) eller 1.1 stödåret (djurets bidragsberättigande fortgår 
från året innan)  

 Rätten till bidrag för en skärgårdskviga (AB-regionens yttre skärgård) börjar när djuret 
fyller 6 månader, när det köps till gården (som äldre än 6 månader) eller 1.1 stödåret 
(djurets bidragsberättigande fortgår från året innan 

 Inom bidraget för slaktade kvigor (AB-regionen utom AB-regionens yttre skärgård) anses 
djurets rätt till bidrag börja den första dagen i kvigans besittningstid (en oavbruten period 
på minst 60 dygn av de 90 dygn som föregår slakten) 

Mer info på Mavis webbplats: www.mavi.fi > Stöd och service > Odlare > > Bidrag för nötkreatur 
/ Bidrag för mjölkkor 
 
 
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i januari. 
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