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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
På våren 2021 frångås anmälningsblanketter i pappersform 
I samband med ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret frångås anmälningsblanketter i 
pappersform. Det nya nötkreatursregistrets ibruktagande kommer att genomföras på våren 2021. 
Anmälningsblanketter kommer inte att finnas till förfogande mer från början av år 2021.  
 
Efter ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret kan myndighetsanmälningar göras med den 
avgiftsfria e-tjänsten, med kommersiella applikationer eller via kundtjänsten.  
 
Mer information gällande tidtabellen för Det nya nötkreatursregistrets projekt finns på Livsmedelsverkets 
webbsidor.                 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/det-nya-
projektet-for-notkreatursregistret/ 
 
 
Suomi.fi fullmakter-tjänstens ibruktagande angående nya nötkreatursregistret 
I det nya nötkreatursregistret tas i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata erbjuder. Med hjälp av fullmakter kan du ge en annan person rätt att anmäla eller 
bläddra dina uppgifter till nötkreatursregistret. Före nya nötkreatursregistret tas i bruk ska bl.a. Mtech 
ges fullmakt ifall du vill använda Min Gård-programvaran för att anmäla uppgifter till nötkreatursregistret. 
Det blir möjligt att ge fullmakter i början av år 2021. Mer information angående saken ges närmare 
registrets ibruktagande. 
 
 
Förändringar i registerutdragens postning  
Du kan beställa registerutdragets brev helt och hållet i elektronisk form till Postens nättjänst OmaPosti 
(före detta NetPosti). Livsmedelsverkets registerutdrag, e-brev och meddelanden om utbetalningar och 
avgifter kan beställas genom att registrera sig som användare av OmaPosti på adressen 
https://oma.posti.fi och välja Livsmedelsverket som avsändare. För användare som tidigare haft NetPosti 
i bruk har Posten informerat angående eventuella åtgärder vad beträffar ibruktagandet av OmaPosti.  
 
Registerutdragsbrevet består av ett aktuellt meddelande, händelser att kontrollera samt slaktade 
nötkreatur. På egna kunduppgifter kan djurhållaren ändra på innehållet i försändelsen. Man kan välja 
händelseutdraget och nötkreatursförteckningen. Dessutom kan man välja att en lista på lediga 
öronmärken skickas i samband med att man beställer lediga öronmärken.  
 
Till nya nötkreaturshållare postas en nötkreatursförteckning i samband med registerutdragen automatiskt 
fr.o.m. januari 2020. Ifall du inte vill ha nötkreatursförteckningen i fortsättningen ska de egna 
kunduppgifterna uppdateras vad beträffar saken. 
 
Innehållet i försändelsen ändras på följande sätt: 

 På Mtech Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi -> Tuotteet ja palvelut -> 
Myndigheternas registertjänster -> Programvaror och tjänster -> Hantering av kunduppgifter 

 genom att meddela om saken till kundtjänsten.  
 
 
eMärke obligatoriskt eventuellt i slutet på år 2020 
JSM har förhandlat brett med nötkreaturssektorn angående eMärken och huruvida de blir obligatoriska. 
Som följd av diskussionerna torde eMärke bli obligatoriskt för alla födda kalvar tidigast i slutet på år 
2020. Denna planerade förordningsförändring är bra att ta i beaktande redan nu då lediga öronmärken 
beställs. 
 
Jord- och skogsbruksministeriet informerar mer om förordningsförändringen. 
Tilläggsinformation: Specialsakkunnig Anssi Welling, anssi.welling@mmm.fi 
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Ersättningen för djurens välbefinnande får sökas 7.– 31.1.2020 
Förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande är 1.1.– 31.12.2020. 
Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2020 i webbtjänsten Vipu eller på 
pappersblankett 472 från kommunen 7.– 31.1.2020. 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 27.3.2020  
Ansökningstiden för de nationella husdjursstödens förhandsdel (också den del av stödet som avskilts 
från svin- och fjäderfäproduktions slutliga stöd) slutar 27.3.2020. I april 2020 utbetalas förhandsraten och 
2019 slutliga rat för de i frågavarande stöden.  
 
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 nötkreatursregistret inom 
sju dagar från händelsen. Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas.  
 
Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari  
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag för år 
2019 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för nötkreatur år 2019 
utbetalas på våren 2020. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt gällande nötdjursbidragen för 
2019 och för det nordliga nötkreatursstödet före slutet av januari 2020. 
 
 
Stödberättigande i fråga om nya nötkreatursraser  

Till Finland har under den senaste tiden förts in nya nötkreatursraser eller sperma från dessa. Sådana 
raser är bland annat vattenbuffel och köttrasen Wagyu. Enligt dagens uppgift har det registrerats 
närmare 100 nya nötkreatur i nötkreatursregistret. Definitionen av stödberättigade dikor och dikokvigor 
enligt bestämmelserna om EU-bidrag och de nationella förordningarna täcker inte raserna ovan eller 
andra nya nötkreatursraser 2019 eller 2020. Därför ger inte dikor eller dikokvigor av de nya raser 
som förts in till landet rätt till stöd eller bidrag. 

Däremot var tjurar och stutar samt slaktkvigor av nya köttraser (med undantag för vattenbuffel) 
stödberättigade år 2019 och ger rätt till stöd även 2020 eftersom förordningarna inte innehåller några 
bestämmelser om rasspecifika begränsningar.  

Frågan om de nya nötkreatursrasernas rätt till stöd kommer att utredas. I utredningen studeras de nya 
raserna med tanke på bland annat djuravel och djurens välbefinnande, användningen av anslag, målen 
för stödsystemen samt även statens och intressegruppernas målbild. De ändringar som anses vara 
ändamålsenliga beaktas vid nästa beredning av förordningar om stöd. Eventuella ändringar i 
rasförteckningen träder i kraft från och med 2021. 

Mer information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 040 359 
3093. 

 
 
 
Följande registerutdrag postas till gårdarna under tredje veckan i september. 
 
 
 


