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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Registerutdraget blir lättare 
  
Utgående från all den respons vi fått från djurhållarna, kommer vi i början av år 2017 att genomföra 
endel alternativ för ett förenklat nötkreaturs registerutdrag. Djurhållaren kan själv påverka vilket innehåll 
det postade registerutdraget skall ha genom att göra ändringar i Egna uppgifter- delen på 
Datacentralens webbsida (http://www.mloy.fi-> Nötdjur-> Hantering-av-kunduppgifter) eller genom att 
ringa kundtjänsten. Om man vill kan man lämna bort händelseutdrag -delen ur registerutdraget. I 
framtiden kommer det även att vara valbart att få  förteckningen över de lediga öronmärkena per post.  
Noggrannare information om förändringarna kommer närmare den aktuella tidpunkten.  
 
 
 

LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Ersättning för djurens välbefinnande 2017 
 
En ny förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande söks för perioden 1.1-31.12.2017. Information 
om ansökningstiden ges senare. Det blir inga stora förändringar i åtgärdernas innehåll för nötkreatur. 
 
 
 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 
 
Mildare påföljder för fel som upptäcks vid övervakning av stöd 
Europeiska unionen beviljar djurbidrag för registrerade nötkreatur, får och getter. Om djurhållaren inte 
följer reglerna för märkning och registrering av djur, leder detta till sanktioner, vilket betyder mindre 
bidrag. Sanktioner införs t.ex. om det datumet då djuret har kommit till gården har anmälts för sent. Nu 
har sanktionerna i samband med EU:s produktionskopplade djurbidrag lindrats genom Europeiska 
kommissionens förordning av den 19 augusti. 

I Finland bygger EU-bidragen på utfodringsdagar, dvs. dagar då djuret vistas på gården. I stället för 365 
utfodringsdagar ska beräkningen av eventuella sanktioner i fortsättningen bygga på djurets 
utfodringsdagar under ett kalenderår. Mer information om den dagsspecifika beräkningen av sanktioner 
som bygger på antalet dagar då djuren vistas på gården, finns i ett pressmeddelande som jord- och 
skogsbruksministeriet gav ut i mars.  

I Finland har djurbidragen redan i flera års tid betalats enligt registeruppgifterna. Alla de uppgifter som 
betalningen grundar sig på fås ur nöt- eller får- och getregistret. Uppgifterna om t.ex. ett djurs födsel eller 
köp ska alltid registreras inom sju dagar från händelsen. Födslar när det gäller får och getter ska 
rapporteras inom sex månader från födseln, men om ett lamm eller enkilling flyttas från den 
hållningsplats där det är fött innan det fyller sex månader, ska anmälan ske före flyttningen. Trots att 
sanktionerna blir lindrigare, ska registreringarna i gårds- och djurregistret även i fortsättningen hållas 
uppdaterade om man vill slippa sanktionerna och eftersom registreringarna är en del av tvärvillkoren. 

Lindrigare sanktioner när felet görs för första gången 
Den ändrade förordningen lindrar också sanktionerna för felrapporterad åkerareal. Enligt 
jordbrukskommissionär Phil Hogan ska sanktionen vara mildare och varnande om felet görs för första 
gången. I samband med vissa stödsystem används ett sanktionssystem med gult kort, vilket innebär att 
sanktionen är lindrigare om felet i rapporteringen av åkerarealen är högst 10 procent. Sanktionen för den 
första felrapporteringen är i fortsättningen 0,75-faldig i förhållande till den fastställda arealen. Sanktionen 
är således hälften av den nya steglösa sanktionen som är 1,5-faldig. 
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I vissa stödsystem tillämpas därtill en steglös och lindrigare sanktionspraxis. I Finland gäller dessa 
sanktionsreformer grundstöd, stöd till unga jordbrukare och kompensationsersättning. Systemet med gult 
kort är ett steg i rätt riktning. Finland har föreslagit att systemet ska utvidgas att gälla alla stödsystem, 
vilket kommissionen inte emellertid har godkänt. Detta hade gjort arealstödssystemet klarare och 
enklare. Ändringarna ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2016. 

Mer information: 
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352, mirja.kiviranta(at)mmm.fi 

 

Djurens registrering och märkning vid force majeure situationer  
 
I de totalt av EU finansierade stödsystemen är det möjligt att ta i betraktande force majeure. Force 
majeure kan till exempel vara en allvarlig sjukdom, som förhindrar att uppfylla de tidsramar som 
märkning och registrering av djur kräver. För det beslut som skall göras i saken är det av största vikt att 
leverera till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en skriftlig anmälan och intyg över force majeure, 
inom 15 arbetsdagar från det att det oöverkomliga hindret har avlägsnats/anmälan är möjlig att göra. 
Anmälningar inlämnade efter angivna tiden kan inte godkännas.   
 
Force majeure är vilken som helst oförutsägbar och utanför stödtagarens påverkningsområde händelse. 
Med de till kommunen levererade skriftliga bevisen som grund, görs det av landsbygdsnärings-
myndigheten ett för varje händelse ett separat beslut över fallet. Med ett positivt beslut som grund är det 
möjligt att betala ut de produktionsbundna djurbidragen i fall av force majeure, för de stödberättigade 
djuren. Ersättningen för djurens välbefinnande betalas som regel inte ut under perioden för force 
majeure, ifall inte åtgärder vidtas. Anmälningstid och –krav är samma som föregående.  
 
Mer information fås på Mavis webbsidor: Mavi.fi – Guide och anvisningar – Odlare – Djursstöd och -
bidrag – EU:s djurbidrag - anvisningar för ansökan år 2016 (punkt 2.5) 
 
Tilläggsinformation: Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter 
 
Tilläggsinformation från Landsbygdsverket:  
Marika Lehtinen, tfn 0295 312 489, förnamn.efternamn@mavi.fi 
 
Mer information: 
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352, mirja.kiviranta(at)mmm.fi 

 

 

 

 
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i november. 


