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AKTUELLT FÖR NÖTKREATURSHÅLLARE
För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt
Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda kalvar. I praktiken betyder ändringen att kalvarna skall i
ena örat ha huvudmärket, som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärket som är
ett elektroniskt öronmärke (sk. eMärke). I eMärken används två olika identifieringstekniker: HDX
och FDX. Kontrollera av din anläggningsleverantör att identifieringstekniken som eventuellt
används i gårdens andra anläggningar passar ihop med eMärkena. Kontrollera även av
märkesleverantören att öronmärkestången passar till eMärken. eMärket kan fås som
knappmodell och lappmodell. Lappmodellen liknar det traditionella märket men innehåller ändå
eMärket. EU-signumet är utskrivet på eMärket och dess motstycke likadant som på det
traditionella öronmärket. De olika alternativen av eMärken finns på märkesleverantörens sidor
eller på Livsmedelsverkets sidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markningoch-registrering-av-djur/notkreatur/oronmarken/.
Nötkreatur som föds fr.o.m. 1.1.2021
För nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021 kan man beställa eMärken som ersättningsmärke för
oanvända traditionella lediga öronmärken. Leveranstiden för ersättningsmärkena är ca en
vecka, det lönar sig ändå att göra beställningen i tid för att undvika årsskiftets beställningsrush.
Beställningarna kan göras redan nu via nötregistrets kundservice eller med blankett som finns
på Livsmedelsverkets hemsida https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoameista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-jarekisterointi/2019_ersatt_oronmarken_not_sv.docx.
Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till eMärke kommer
inte att ersättas. Det är förmånligare att beställa hjälpmärket som ersättningsmärke än att lämna
märkena oanvända. För dessa märken är registreringsavgiften redan betald. Om man beställer
hjälpmärke som ersättningsmärke åt nötkreatur som är född fr.o.m. 1.1.2021 är det endast
möjligt att beställa hjälpmärket som ett elektroniskt öronmärke.
Nötkreatur födda före 1.1.2021
Nötkreatur som är födda före 1.1.2021 kan vara märkta med ett traditionellt hjälpmärke.
Förändringen gäller endast nötkreatur som föds fr.o.m. 1.1.2021. För nötkreatur som är födda
före 1.1.2021 är det valbart att beställa antingen ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande
märke.
Tilläggsinformation över nötkreaturs märkning och registrering:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/
I januarimånads utdragsbrev informerades det om öronmärkesförändringen
Registerutdarget finns på sidan https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-ochregistrering-av-djur/notkreatur/registerutdragets-foljebrev/ eller www.livsmedelsverket.fi ->
odlare -> djurhållning -> märkning och registrering av djur -> nötkreatur -> registerutdragets
följebrev
Tilläggsinformation finns på JSM:s hemsida: https://mmm.fi/-/naudoille-elektroninenkorvamerkki-kayttoon-vuoden-2021-alusta?languageId=sv_SE
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Framskridandet av det nya nötkreatursregistret
Det nya projektet för nötkreatursregistret framskrider och ibruktagandet av det torde fastställas i
början av år 2021. De centrala målsättningarna är att bibehålla djurhållarnas nuvarande
elektroniska anmälningskanaler och en s.k. ”en luckas” princip då även anmälningarna gjorda
till produktionskontrollen förflyttas till nötkreatursregistret. I samband med förnyelsen erbjuder
myndigheten en gratis tillämpning med hjälp av vilken djurhållarna kan göra sina anmälningar till
nötkreatursregistret. Målsättningen är att anmälningar gjorda till nötkreatursregistret överförs
även från nötkreatursregistret t.ex. till produktionskontrollens register för kunder som hör till
produktionskontrollen.
Fram till ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret är alla de nuvarande
anmälningskanalerna i bruk. Anmälningar kan göras med kommersiella tillämpningar (t.ex. Min
Gård), via nuvarande nötkreatursregistrets kundservice och med blanketter. Först vid
ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret frångås anmälningsblanketter i pappersform. Efter
att nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar göras med den avgiftsfria
tillämpningen, med kommersiella tillämpningar och via kundservicen.
I registerutdraget i januari 2021 ges bl.a. mera information om tidpunkten för ibruktagandet av
det nya nötkreatursregistret.
Överlåts mediciner för eventuella framtida bruk åt din gård – du kom väl ihåg att i tid
beställa veterinären för att göra hälsovårdsbesök?
Det är möjligt att överlåta mediciner i reserv för gårdar, tillhörande NASEVA, genom att göra ett
avtal med veterinären gällandet överlåtandet av mediciner i reserv. I avtalet nämns
besöksfrekvensen som lagstiftningen kräver, som i sin tur beror på gårdstypen och
djurmängden.
Det är på innehavarens ansvar att tillkalla veterinär i tid för hälsovårdbesök och på veterinärens
ansvar ligger att dokumentera besöken i Naseva. Om besök inte gjorts så ofta som det krävs
och ifall de inte rapporterats till Naseva, får veterinären inte överlåta mediciner i reserv.
JSM förordning gällande medicinernas användning och överlåtande i djurmedicineringen 17/14
Tilläggsinformation:
Överinspektör Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi
Ny prislista för kadaveruppsamling 1.8.2020

Honkajoki Oy höjer priserna på kadaveruppsamling av nötkreatur, får, getter, svin och
fjäderfä. Prisökningen beror på kostnadsökningarna. Statsunderstödet förblir oförändrat.
Läs mera Honkajoki Ab

https://raatonetti.fi/site?node_id=174
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Ibruktagandet av djurhållarregistrets e-tjänsttillämpning har förflyttats till år 2021
Djurhållarnas ärenden sköts med de kommunala landsbygdsmyndigheterna per telefon eller
genom att skicka blanketterna per post eller som bilaga per e-post. Ifall blanketterna skickas
med e-post bör man försäkra sig om att hela blanketten syns och att texten är läsbar. De
behövliga blanketterna hittas på Livsmedelsverkets sida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/omoss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/

Registerutdragets innehåll
Registerutdraget består av ett aktuellt meddelande, händelser att kontrollera samt slaktade
nötkreatur. Ifall du vill ha nötkreatursförteckningen i pappersformat bör du kontakta
kundservicen. Dessutom kan du själv ändra innehållet i försändelsen via Hantering av
kunduppgifter Mtech Digital Solutions nätsida (http://www.mtech.fi -> Tuotteet ja palvelut ->
Myndigheternas registertjänster -> Programvaror och tjänster -> Hantering av kunduppgifter ->
Hantera dina kunduppgifter)
Registerutdragets brev kan också beställas helt och hållet i elektronisk form till OmaPosti. Du
får registerutdragbrevets försändelse elektroniskt till OmaPosti genom att registrera dig som
användare av OmaPosti på adressen www.oma.posti.fi och där välja
Livsmedelssäkerhetsverket som avsändare.

Följande registerutdrag postas till gårdarna under tredje veckan i januari.

