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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Registrering av djurhållare och anmälan om ändringar 
En eller flera nötkreaturshållare ska registrera sig som djurhållare av nötkreaturen.  
 

Innan djurhållningen inleds ska en registreringsblankett lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommun där djurhållarens gårdsbruk har sitt driftscentrum eller i den kommun där djurhållaren bor.  
 

Registreringsblankett finns hos kommunen eller på internet på adressen: www.evira.fi > Om Evira > 
Blanketter och anvisningar > Djur > Djurhälsa, djurskydd, införsel, utförsel, märkning och registrering. 
 

Adressen till myndigheten som sköter lantbruksärenden i din kommun finns på Landsbygdsverkets 
webbsidor: www.mavi.fi > Om oss > Sök ditt samarbetsområde  
 

Vid registreringen ska meddelas  
 personuppgifter (namn, adress, telefon, personbeteckning eller FO-nummer samt språk)  
 djurhållningsplatserna (som djurhållaren äger eller innehar)  
 syftet med djurhållningen  
 orsaken till registreringen (produktion inleds, avbryts, återupptas eller upphör) och start- eller 

avslutningsdatum  
 

Om någon av dessa uppgifter ändras ska en anmälan göras skriftligen till kommunens landsbygds-
näringsmyndighet utan dröjsmål. Avbrott i djurhållningen på minst sex månader ska också anmälas med 
ovan nämnda registreringsblanketten. Om verksamheten återupptas eller upphör helt, ska även det 
anmälas.  
 

Anmälningar om ändringar i djurhållningen (t.ex. avbrott eller upphörande) ska göras inom 30 dygn. 
 
Registerutdraget blir lättare 
Djurhållaren kan själv påverka vilket innehåll det postade registerutdraget skall ha genom att göra 
ändringar i Egna uppgifter- delen på Mtech Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi-> Nötkreatur-
> 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. 
 
 

LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 
Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari  
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag för år 
2016 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för nötkreatur år 2016 
utbetalas på våren 2017. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt gällande nötdjursbidragen för 
2016 och för det nordliga nötdjursstödet före slutet av januari 2017.  
 
EU:s nötdjursbidrag: I fortsättningen ska djurets registeruppgifter anmälas inom sju dagar från 
händelsen 
För att EU:s nötdjursbidrag ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara uppdaterade. 
Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (t.ex. födsel, köp, utmönstring) till nötkreatursregistret inom 
sju dagar från händelsen. Tidsfristerna grundar sig på en EU-förordning om systemet för märkning och 
registrering av djur. Om en registeranmälan som gäller ett djur försenas en enda dag förkastas djuret, 
vilket betyder att dess stödberättigande upphör för hela året. 
Gården går miste om djurbidraget för alla djur för hela året, om det blir nödvändigt att förkasta över 20 % 
av djuren på gården. 
Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas. Försummelse av tvärvillkoren leder till att 
EU:s alla direktstöd (bland annat grundstöd) och vissa delfinansierade stöd (bland annat miljöersättning 
och kompensationsersättning) minskas eller till att påföljder påförs.   
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Nötkreaturens nordliga djurenhetsstöd  
Nötkreaturens nordliga djurenhetsstöd (=de-stöd) bestäms på basen av antalet nötkreatur som 
ansökaren håller under perioden som stödet ges för 1.1.-31.12.2016. Stödduglighetsdagarna som är 
som bas för stödet plockas ur nötkreatursregistret, därför skall ansökaren se till att uppgifterna i registret 
alltid är korrekta och uppdaterade. Om ansökaren missköter att kontrollera och att korrigera uppgifterna 
och djuret därför inte kommer med i utplockningen över stödduglighetsdagarna, beviljas det inte senare 
stöd för djuret, trots att dens uppgifter korrigerats efter dagen då uppgifterna plockats ur registret.   
För att kunna få de-stöd bör användningssättet för dikor och dikorkvigor vara 2 (diko) i registret, vid 
tidpunkten för plockningen av uppgifter ur registret eller då djuret utmönstrats, som är som grund för 
stödet.  
Dikokvigan samlar på sig stödduglighetsdagar till högst 4 års ålder. Om det har utbetalats de-stöd för 
dikokvigan, kan man inte bevilja det nordliga slaktdjursstödet för nötkreatur för den.  
Ex. 1) Nieminens med användningssätt 2 (diko) dikokviga blev 8 mån 1.2.2016. Nieminen sålde kvigan 
1.4.2016 till Lahtinen. Lahtinen ändrade 2.4.2016 djurets användningssätt till köttproduktion (3). 
Nieminen ändrade också i sina egna nötkreatursuppgifter kvigans användningssätt till 3 på så sätt, att 
kvigans användningssätt är från och med 1.2.2016 retroaktivt 3. För kvigan samlas inte något de-stöd, 
eftersom kvigans användningssätt efter att den fyllt 8 månader hela tiden varit 3. Till Lahtinen kan man 
bevilja efter kvigans slakt slaktkvigstöd.   
Om Nieminen inte ändrar kvigans användningssätt efteråt till köttproduktion (3), är kvigans 
användningssätt vid utmönstringsdagen 1.4.2015 från Nieminens gård fortfarande 2 (diko). I sådant fall 
kommer kvigan under de dagar den var Nieminens att samla på sig stödduglighetsdagar som kommer 
med i djurenhetskalkylen och till Nieminen utbetalas de-stöd för kvigan. I sådant fall utbetalas inte något 
slaktkvigsstöd åt Lahtinen.   
 

Korrigeringar av slaktanmälningar 
Det nordliga slaktstödet för nötkreatur för under år 2016 slaktade kvigor, tjurar och oxar kommer man att 
betala ut under våren. Uppgifterna över de slaktade nötkreaturen skall vara rätt i registret då man 
plockar de uppgifter som ligger som grund för stöden ur registret. Odlaren bör sörja för att han ber om 
korrigering om fel i slaktanmälningarna hos slakteriet så tidigt som möjligt. 
 

De-antalet för 2016 till de arealbaserade djurstöden 
I januari månads utdrag ur nötkreatursregistret anges de utfodringsdagar per djurgrupp av nötkreatur 
som samlats för lägenhetssignumet under perioden 1.1─31.12.2016. Avsikten med detta är att göra det 
lättare att bedöma om djurtätheten för arealbaserade djurstöd uppfylls. Det preliminära antalet samlade 
utfodringsdagar har angetts enligt djurgrupp varifrån gården kan granska antalet djurenheter till 
kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stödet för svin- och fjäderfähushållning och 
ekoersättningen.  
Obs. Indelningen i djurgrupper har gjorts enligt kompensationsersättningens husdjursförhöjning och den 
skiljer sig därför från de andra djurbidragens och djurstödens djurgrupper. 
 

Ersättningen för djurens välbefinnande får sökas 11.–31.1.2017 
Från och med 2017 är förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande 1.1–
31.12. Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2017 i webbtjänsten Vipu 
eller på pappersblankett 472 från kommunen 11.–31.1.2017. 
Merparten av villkoren för åtgärderna förblir oförändrade jämfört med den tidigare förbindelsen. Se 
förbindelsevillkoren på webbplatsen mavi.fi. Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av 
de djurantal som fås från djurregistren. 
 
Ansökan om utbetalning av stöd för minskad mjölkproduktion 
Ansök om utbetalning av stöd för minskad mjölkproduktion med Landsbygdsverkets blankett 485, om du 
har ansökt om stöd för att minska mjölkproduktionen hösten 2016. Ansökan finns på webben suomi.fi. 
Lämna in ansökan med bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast: 

 14.2.2017, om du ansöker om utbetalning för minskning av mjölkproduktionen 1.10–31.12.2016 
 17.3.2017, om du ansöker om utbetalning för minskning av mjölkproduktionen 1.11.2016–

31.1.2017. 
 

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


