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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Suomen Korvamerkkimyynti Oy (Destron Fearing) 
 
Suomen Korvamerkkimyynti har gått i konkurs i augusti. För närvarande finns ingen närmare information 
om verksamheten och om öronmärkesmodellerna kommer att övergå till någon annan leverantör. 
 
Anmärkningssystemet tas i bruk i elektroniska anmälningskanaler 

 
I nötkreatursregistrets gränssnitt har nu gjorts nya tjänster att tas i bruk av de företag som använder sig 
av gränssnittet.  
 
De nya gränssnittstjänsterna innehåller händelseutdrags uppgifter, händelser och djur att kontrollera 
samt slaktade nötkreatur. De nya gränssnittstjänsterna följer de listor som registerutdraget gör över 
anmärkningar, kontroller och fel i anmälningar gjorda av djurhållaren och slakteriet. Genom det här kan 
man i realtid få reda på anmärkingar och motstridiga registreringar. De här nya tjänsterna kan tas i bruk 
av de företag som förser djurhållarna med programvaror och därför kan man fråga efter dem av de som 
levererar ditt system. 
 
Ändringar i Postis utdelning av brev 
 
Posti skickade ut ett meddelade 7.6.2017 där det framkom att postutdelningen kommer att begränsas på 
tisdagar. På tisdagar delas inte tidskrifter, reklam, brev eller gratis tidningar ut, i de fall att man hunnit 
dela ut alla försändelser som kommit i början på veckan redan på måndag. Brev som frankerats med 
frimärke och postats på måndagar delas i huvudsak ut på onsdagar. Avgående brev och paket tas emot 
för transport som normalt.  
 
På grund av den här förädringen sänds inte heller de på måndagar postade registeranmälningsbreven 
vidare. Det är skäl att beakta detta i de fall du skickar lagstadgade anmälningar per post till 
nötkreatursregistret.  
 
Kom ihåg att göra registreringarna i nötkreatursregistret och anteckningarna i djurförteckningen 
inom utsatt tid 
 
Nötkreaturshållaren ska göra djurens registeranmälningar senast 7 dagar efter händelsen till 
nötkreatursregistret. Dessutom ska motsvarande anteckningar göras senast 3 dagar efter händelsen i 
nötkreatursförteckning för djurhållningsplatsen i fråga. Man kan ersätta anteckningen i den separata 
djurförteckningen genom att anteckna det i den elektroniska förteckningen. I praktiken betyder det här att 
anmälningarna till nötkreatursregistret ska göras inom 3 dagar. 
 
Uppdaterar man händelserna senast 3 dagar efter händelsen direkt till registret, behöver man inte spara 
de till gården skickade pappers nötkreatursförteckningarna. 
 
 
Djurhållaren har alltså möjlighet att fungera på två olika sätt:  
a) en separat nötkreatursförteckning -> anteckningarna i förteckningen senast 3 dagar efter händelsen + 
anmälningarna till nötkreatursregistret senast 7 dagar efter händelsen.  

b) ingen separat nötkreatursförteckning -> anmälningarna till nötkreatursregistret senast 3 dagar efter 
händelsen. 
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Ersättning för djurens välbefinnande 2018 
 
En ny förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande söks för perioden 1.1-31.12.2018. Information 
om ansökningstiden ges senare. Det blir inga stora förändringar i åtgärdernas innehåll för nötkreatur. 
 
Djurantalet i Vipu 
 
I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan du granska din gårds djurantal från de föregående åren. Där syns 
också djurtätheterna för de år då du har ansökt om kompensationsersättning (KOMP), stöd för svin- och 
fjäderfähushållning (SS) eller ekoersättning (Eko). 
 
I fortsättningen körs uppgifter om det föregående årets djurantal och djurtätheter för nötkreatur inte 
längre till följebreven till nötregisterutdragen, utan motsvarande uppgifter syns i Vipus gårdsbruksavsnitt 
på våren. 
 
 
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i november. 


