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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. 

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsidor livsmedelsverket.fi.  
 
 
AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Innehållet i januarimånads registerutdrag 
I utdragskörningens granskning är alla djur som funnits på gården år 2018. 
 
Som bilaga till registerutdragsbrevet är nötkreaturregistrets kodförteckning och kodförteckningen för 
öronmärkesbeställningar.  
 
Registerutdragskörningarna år 2019 
Registerutdragskörningarna kommer att minska år 2019. Registerutdragsbreven kommer att postas till 
gårdarna under 2019 i januari och i september.  
  
Innehållet i utdragsbrevet har ändrats från och med september. Registerutdragsbrevet består av ett 
aktuellt meddelande, händelser att kontrollera samt slaktade nötkreatur. I fortsättningen kan du ändå 
välja att få händelseutdraget och nötkreatursförteckningen med i brevet. Innehållet i försändelsen kan du 
själv välja på följande sätt: 

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

 genom att meddela om saken till kundtjänsten.  
 
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 Livsmedelsverket som avsändare. 
 
Ändringar i postningen av förteckningen över lediga öronmärken 
Förteckningen över lediga öronmärken postas inte om inte man speciellt valt att få den. Du kan själv 
välja innehållet i postningen enligt det ovan beskrivna sättet. 
  
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.  
 
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/ 
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Ersättningen för djurens välbefinnande får sökas 7.– 31.1.2019 
Förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande är 1.1.– 31.12.2019. 
Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2019 i webbtjänsten Vipu eller på 
pappersblankett 472 från kommunen 7.– 31.1.2019.  
 
Djurens välfärdsersättningssystem förenklades genom att det i förordningen togs bort sådana krav som 
inte är direkt som grund för den utbetalade ersättningsnivån eller annars också räknas som god normal 
djurskötsel. Ersättningsnivån är höjd med 3€/de gällande åtgärderna 1.4a (Nötkreaturens betesgång 
under betesperioden och rastning utanför betesperioden) och 1.5a (Mjölkkornas och dikornas sjuk-, 
vård- och kalvningsboxar). Till nötkreatursraserna som kan födas upp utomhus året om har lagts raserna 
galloway och texas longhorn. Välfärdsersättningen betalas ut enligt det djurantal man får ur registret.  
 
Mer noggranna anvisningar och villkoren för förbindelsen finns publicerade på Livsmedelverkets sidor: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ersattning-for-djurens-valbefinnande/ 
 
Ansökningstiden för de nationella husdjursstödens förhandsrat slutar 25.3.2019 
Ansökningstiden för de nationella husdjursstödens förhandsdel (också den del av stödet som avskilts 
från svin- och fjäderfäproduktions slutliga stöd) slutar 25.3.2019. I april 2019 utbetalas förhandsraten och 
2018 slutliga rat för de i frågavarande stöden.  
 
De förhöjda enhetsnivåerna på utbetalningarna i decembermånads nötkreatursbidrag orsakar 
tillbaka indrivning för endel gårdar under juni månad.  
Av de produktionsbundna EU nötkreatursbidragen utbetalades i den första raten i december 
undantagsvis ca. 85% istället för 70% beroende på de utbetalningssvårigheter som förra sommarens 
torka medförde. Eftersom det under perioden 1.1. - 15.9.2018 utbetalades en undantagsvis hög rat som 
första betalningsraten för de stöddugliga nötkreaturen på gården så kan det på grund av det här 
förorsaka för en del av stödansökarna en indrivning i samband med utbetalningen av slutraten under juni 
månad. Sådana här odlare är till exempel sådana som har avslutat med djurhållning under slutet av året 
eller betydligt minskat antalet djur. Av EU-djurbidragens bidrag för slaktkvigor samt får- och getbidragen 
godkänns och utbetalas i sin helhet i en rat under juni månad. 

Mer information fås på JSM:s webbsidor: Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 5.12.2018 

Djurets registeruppgifter ska 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 nötkreaturregistret inom 
sju dagar från händelsen. Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas.  
 
Kravet på uppdatering av den elektroniska nötkreatursförteckningen har ändrats 2018 genom en ändring 
av jord- och skogsbruksministeriets förordning. Det är inte längre nödvändigt att upprätthålla en skild nöt-
kreatursförteckning om händelserna registreras elektroniskt direkt i nötkreaturregistret inom 7 dagar. 
Hittills har det varit nödvändigt att registrera djurens händelser i nötkreatursförteckningen senast på den 
tredje dagen efter händelsen.   
 
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. 

Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari  
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag för år 
2018 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för nötkreatur år 2018 
utbetalas på våren 2019. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt gällande nötdjursbidragen för 
2018 och för det nordliga nötkreatursstödet före slutet av januari 2019.  
 
Följande registerutdrag postas till gårdarna under tredje veckan i september.  
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NÖTKREATURREGISTRETS KODER 
 
 

KÖN 
ORSAKER TILL INTE REGISTRERING 
(DÖDSORSAK) 

0 tjur 21 kastad under 7 mån 
1 ko 22 kastad över 7 mån 

  23 dödfödd 

  24 dog före märkning 
ANVÄNDNING 25 slaktad före märkning 
1 mjölkproduktion 26 avlivad före märkning 
2 diko 
3 köttproduktion 
4 avel UTMÖNSTRINGSSÄTT 

5 försöksdjur 1 till slakt 
  2 till livs 

  3 slaktad på gården 
RAS 4 dött på gården 
1 Ayrshire AY 5 försvunnit 
3 Holstein HOL 6 exporterats 
5 Brown Swiss BS 8 avlivats 
8 Hereford HF 
9 Charolais CH 
11 Aberdeen Angus AB DESTRUKTIONSSÄTT 

12 Limousin LI 0 nedgrävning 
13 Simmental SI 1 förbränning 
14 Piemontese PI 3 destruktionsanläggning 
15 Highland Cattle HC 4 kadaveruppsamling 
16 Blonde d'Aquitaine BA 
17 Jersey JE 
18 Dexter DE ANKOMSTSÄTT 

19 Galloway GA 1 födelse 
21 Västfinsk boskap VFB 2 köp 
22 Östfinsk boskap ÖFB 3 import 
23 Nordfinsk boskap NFB 7 flyttning 
25 Texas Longhorn LH 
26 Belgian Blue BB 
27 Guernsey GU 
28 Montbéliard MO 
30 Bison (amerikansk) BI 
0 annan övr 

 
  



    4

              9.1.2019 
 

 
NÖTKREATURREGISTRETS ÖRONMÄRKESKODER 

 

Produkt Leverantör Namn 

Öronmärkes typer 

ledigt 
märke 

ersättande 
märke 

tillfälligt  
märke 

5 Faba Allflex öronmärke Ultra/eKnapp x x   

6 Faba Allflex temporärt märke     x 

11 Faba Stallmästaren Combi 2000/E30 Knapp x x   

12 Faba Allflex öronmärke Ultra/eSelect x x   

21 Faba Allflex DNA eKnapp Junior HDX x     

22 Faba Allflex DNA eSelect Senior HDX x     

23 Faba Allflex DNA öronmärke x     

26 A-Rehu Tru-Test eLapp FlexoTronic D30 x x   

27 A-Rehu Tru-Test temporärt märke     x 

28 A-Rehu Tru-Test Geno x     

 
Mer information gällande märken: www.ruokavirasto.fi – Odlare – Djurhållning –  
Märkning och registrering av djur - Nötkreatur - Öronmärken 

 


