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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
 
 
Ändring som gäller upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen (nötkreatur, får och 
getter) 
Kravet på uppdatering av den elektroniska nötkreatursförteckningen har ändrats genom ändring av jord- 
och skogsbruksministeriets förordning. Det är inte längre nödvändigt att upprätthålla en skild 
nötkreatursförteckning om händelserna registreras elektroniskt direkt i nötkreatursregistret inom 7 dagar. 
Hittills har det varit nödvändigt att registrera djurens händelser i nötkreatursförteckningen senast på den 
tredje dagen efter händelsen.  
 
Evira ändrar anvisningarna för upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen över får och getter 
så att den stämmer överens med anvisningarna för nötkreatur. Händelserna i den elektroniska 
djurförteckningen över får och getter ska anmälas till djurregistret senast den sjunde dagen efter 
händelsen. Tidigare var tolkningen senast den tredje dagen efter händelsen. Tiden för anmälan av 
lamningar och killingar är fortfarande sex månader.  
 
Ändringarna gäller gårdar som använder det elektroniska registret och tillämpas retroaktivt från och med 
1.1.2018. Ändringarna beaktas vid kontrollerna under innevarande år.   
Ändringen gäller inte de djurhållare som inte har tagit det elektroniska anmälningssättet i bruk. 
  
Evira uppdaterar anvisningarna för märkning och registrering av nötkreatur, får och getter.  
 
För ytterligare upplysningar kontakta: kirsi.henttu@evira.fi märkning och registrering, 
marjaana.spets@evira.fi kontroll 
 
Anvisningar från EU för god praxis om slakt och avlivning 
Europeiska kommissionen har givit ut nya broschyrer som behandlar lagstiftningens krav samt god 
praxis i anslutning till hantering, fixering och bedövning av olika djurslag. Broschyrerna har riktats i 
synnerhet åt små slakterier och aktörer som slaktar djur på gården. Det finns 11 olika broschyrer och 
dom har översatts till alla medlemsstaternas språk.  
 
Broschyrerna finns i olika språk på kommissionens  webbsida 
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/slaughter/2018-factsheets_en och dom har länkats 
också till Eviras sida.  
 
Broschyrer som gäller nötkreatur, “Hur man hanterar och fixerar nötkreatur, får och getter” samt “Hur 
man bedövar nötkreatur” finns på Eviras sida Evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > Djurskydd vid 
slakt och avlivning > Avlivning och slakt av produktionsdjur > Tilläggskrav för slakterier  
 
Livsmedelsverket börjar den 1 januari 2019  
Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster 
går samman till Livsmedelsverket. 

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens 
hälsa och välbefinnande samt växthälsa och gödsel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, 
förökningsmaterial och råvaror till jord- och skogsbruket. 

Myndigheten svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och 
administrerar EU-stöd och nationella stöd. 

Avskaffandet av de förhandsifyllda blanketterna och fax från och med början av år 2019  
Man har kunnat med nötkreatursregistrets anmälningsblanketter och via kundtjänsten beställa 
förhandsifyllda anmälningsblanketter. Anmälningsblanketterna har tryckts upp hos en utomstående 
underleverantör. De förändringar som ändringen till Livsmedelsverket kräver är flera gånger dyrare än 
nyttan, och därför upphör man med de förhandsifyllda blanketterna från och med 1.1.2019. 
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Nötkreatursregistrets blanketter finns i fortsättningen att skrivas ut på Eviras webbsidor eller så kan de 
vid behov beställas från nötkreatursregistrets kundtjänst. 
 
Faxen som används som anmälningskanal till nötkreatursregistret upphör senast 1.1.2019.  
 
Ändringar i registerutdragskörningarna år 2018 
Registerutdragskörningarna kommer att minska år 2018. Registerutdragsbreven kommer att postas till 
gårdarna under 2018 i januari, mars och i september.  
 
Innehållet i utdragsbrevet ändras. Från och med september består brevet av ett aktuellt meddelande, 
händelser att kontrollera samt slaktade nötkreatur. I fortsättningen kan du ändå välja att få händelse-
utdraget och nötkreatursförteckningen med i brevet. Innehållet i försändelsen kan du själv välja fr.o.m 
27.3. på följande sätt: 

 På Mtech Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi -> Nötkreatur -> Hantering av 
kunduppgifter)  

 genom att meddela om saken till kundtjänsten.  
 med den anmälningsblankett som finns  som bilaga i detta brev. 

 
Ändringarna i försändelsens innehåll skall göras senast under augusti månad. 
 
Du kan också om du vill beställa registerutdragets brev helt och hållet i elektronisk form till NetPosti. Du 
får registerutdragbrevets försändelse elektroniskt till NetPosti genom att registrera dig som användare av 
NetPosti på adressen www.netposti.fi och där välja Livsmedelssäkerhetsverket som avsändare. 
 
Ändringar också i försändelserna av förteckningen över lediga öronmärken 
I fortsättningen skickas inte heller förteckningen över lediga öronmärken ut, ifall man inte särskilt väljer 
det. Innehållet i försändelsen kan väljas fr.o.m. 27.3. på det tidigare nämnda sättet. 
 
Det nya projektet för nötkreatursregistret  
På gång är projektet det nya nötkreatursregistret som är en förnyelse av nötkreatusregistret. Målet med 
projektet är att utveckla nötkreatursregistret och att överföra det nuvarande nötkreatursregistret till 
myndighetssystemet före slutet av år 2020. 

ELNA-projektet, där den egentliga utvecklingen av datasystemet görs, är underställt projektet. Målet med 
projektet är att realisera nötkreatursregistrets funktioner i enlighet med kraven i lagstiftningen och den 
offentliga förvaltningens arkitekturkrav. 

Centrala målsättningar i projektet är att bevara de nuvarande elektroniska anmälningskanalerna för 
djurhållarna och principen om "endast en gång”. Då det nya nötkreatursregistret tas i bruk kommer 
djurhållaren fortfarande att kunna göra sina anmälningar bl.a. med programmet Minun 
Maatilani/MinGård. De myndighetsuppgifter som meddelas via rådgivningen kommer att överföras till 
myndighetsregistret. I projektet realiseras också ett gratisprogram som myndigheten erbjuder 
djurhållarna. Målet är att anmälningsuppgifter som gjorts till myndighetsregistret även överförs till 
rådgivningens register om djurhållaren så önskar. 

I projektet realiseras även gränssnittsstjänster för andra intressenter. Externa aktörer (t.ex. 
programleverantörer, slakterier) kommer i fortsättningen att kunna utveckla sina tjänster och produkter 
för olika användare via ändamålsenliga gränssnittslösningar. 

Projektet utförs i nära samarbete med intressenterna. 

Mer information om projektet, dess tidtabell och åtgärder finns på Eviras webbsidor Djurskydd och 
djurhållning > Märkning och registrering > Nötkreatur > Det nya projektet för nötkreatursregistret  
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Ersättning för djurens välbefinnande 2019  
En ny förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande söks för perioden 1.1–31.12.2019. Information 
om ansökningstiden ges senare. Det blir inga stora förändringar i åtgärdernas innehåll för nötkreatur. 
 
 
 
 
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i januari. 


