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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
 
Förändringar i nötkreatursförteckningens layout 
Nötkreatursförteckningen har uppdaterats att motsvara Livsmedelsverkets visuala uttryck. Motsvarande 
förändringar har också gjort i nötkreatursförteckningen för lediga öronmärken.  

 
 
Utbetalning av statligt bidrag vid insamling av döda produktionsdjur 
Kadaverinsamlingsförordningen (Vn 998/2017) som trädde i kraft i början av 2019 möjliggör att staten 
beviljar bidrag till kostnaderna för kadaverinsamling, men hindrar statens utbetalning av stöd i sådana 
fall där det i innehavarens verksamhet finns vissa lagstifnings förseelser. 
 
Lagen om ett system för djuridentifiering förutsätter att djurhållaren har märkt nötkreatur, får och getter 
med öronmärken och i tid gjort de anmälningar som lagen kräver till djurregistren. Kadaverinsamlaren 
bör i sin tur anmäla vartenda till kadaverinsamlingen emottaget djur individuellt till djurregistret. Om 
kadaverinsamlaren inte kan identifiera djuret och på det viset inte kvittera det emottaget till djurregistret, 
utbetalas inte statens bidrag. Man förlorar också statens bidrag om innehavaren har försummat sina 
plikter att ordna insamling av det döda djuret och beställer kadaverinsamlingen på plats först efter 
anvisning av kommunveterinären eller om djuret måste avlivas på plats som brådskande åtgärd enligt 
djurskyddslagen.  
 
För att djurets innehavare ska undvika förlorade stöd är det viktigt att: 
 

- kadaverinsamlingen beställs utan dröjsmål till platsen då djuret dött. 

- man försäkrar sig om att den döda idisslaren åtminstone har det ena öronmärket fastsatt. Om 

djuret är utan öronmärken eller om det fastsatta märket är oläsligt på grund av att det är söndrigt 

eller smutsigt, skall ersättande märke användas. Nötkreaturens röda tillfälliga öronmärke kan inte 

användas på .nötkreatur utan öronmärken. 

 
 
Undvik antibiotikamisstag – märk tydligt de djur som medicinerats med antibiotika! 
Det har visat sig att i flera nyligen skedda fall av antibiotika misstag, har djuret inte märkts tydligt eller så 
har inte de anställda instruerats tillräckligt i gårdens tillvägagångssätt. Problem har uppstått då man bytt 
mjölkare och personen inte haft vetskap om djurets medicinering. 
 
Märk det medicinerade djuret tydligt och gärna på flera olika sätt tex. med ankelband och färgspray. 
Djuret ska alltid märkas, inte enbart för avbytaren. Gul färg syns bäst på en svart ko. I lösdrift är det 
säkrast att ta de medicinerade korna i separata utrymmen under kurens lopp. Märkning enbart på 
mjölkröret för kor i båsladugård eller avstägning till roboten är inte tillräckligt tillförlitliga metoder. 
Gör skriftliga anvisningar till dina anställda. Håll anvisningarna så att de är lätt att få tag i, där de behövs 
och se till att de efterföljs. 
 
 
Överlåts mediciner för eventuella framtida bruk åt din gård – du kom väl ihåg att i tid beställa 
veterinären för att göra hälsovårdsbesök? 
I samband med genomgången av de misstag som skett med antibiotika under den senaste tiden har det 
framkommit att det till flera gårdar har överlåtits mediciner för framtida bruk, men att de krav som 
lagstiftningen kräver inte hade efterföljts.  
Det är möjligt att överlåtaamediciner 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. 
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Innehavaren får använda medicinerna endast till sådana symptom, som är beskrivna i 
medicineringsplanen gjord av veterinären. Det löns att noggrannt gå igenom anvisningarna tillsammans 
med veterinären och försäkra sig om att den är tillräckligt tydlig och detaljerad. Avbytaren bör också 
kunna medicinera djuren enligt anvisningen. Medicineringsanvisningen ska förvaras där medicinerna 
förvaras. En bra metod är att fästa anvisningen på dörren till medicinskåpen. 
Mediciner som överlåtits för att kunna användas i reserv får inte användas på annat sätt än veterinären 
föreskrivit.Till exempel i plötsliga sjukdomsfall bör man alltid vara i kontakt med veterinären. 
Det är på innehavarens ansvar att alla medicineringar åt djuren antecknas i Naseva. Ett av kraven på att 
få mediciner överlåtna i reserv är elektronisk medicinbokföring. 
 
Ofta frågat gällande mediciner överlåtna i reserv finns på Livsmedelsverkets hemsidor. Än så länge 
enbart på finska. 
 
(https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-
laakitseminen/f_kysymys_5_laakkeiden_luovutus_varalle.pdf) 
 
JSM förordning gällande medicinernas användning och överlåtande i djurmedicineringen. 17/14  
Tilläggsinformation: 
Överinspektör Miia Kontturi miia.kontturi@ruokavirasto.fi 

 
 
Före slutet av år 2020 frångås anmälningsblanketter i pappersform.  
I samband med ibruktagandet av det nya nötkreaturregistret i slutet av år 2020 frångås 
anmälningsblanketter i pappersform. Efter ibruktagandet av det nya nötkreaturregistret kan 
myndighetsanmälningar göras med den avgiftsfria e-tjänsten, med kommersiella applikationer eller via 
kundtjänsten.  
 
Fram till slutet av år 2020 kan man skriva ut blanketter på Livsmedelsverkets sidor 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-
och-registrering-av-djur/ 
 
 
Mer information gällande tidtabellen för Det nya nötkreaturregistrets projekt finns på Livsmedelsverkets 
webbsidor.  

                
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-
projektet-for-notkreatursregistret/ 
 
 
 
Följande registerutdrag postas till gårdarna under tredje veckan i januari. 
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