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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
 
Övervakningen gällande djurens välmående i tvärvillkoren utvidgas  
 
Husdjursgårdarna bör följa de krav som finns i tvävillkoren, för att stödet till odlaren skall kunna 
betalas ut i sin helhet. Från och med början av år 2016 täcker kravet i tvärvillkoren gällande 
djurens vämående så gott som helt kraven i djurskyddslagstiftningen och gäller alla 
produktionsdjur som hålls inom lantbrukssektorn. Tvärvillkoren som gäller för djurens vämående 
baserar sig på den redan befintliga djurskyddslagstifningen och medför alltså inte några nya 
krav på djurhållningen för produktionsdjur. 

Från och med år 2016 är som nya mål för övervakningen sådana krav för kalvar och nötkreatur 
under 6 månader, som till exempel gäller djurhållningsplatsen skick, renlighet samt säkerhet, 
byggnadernas och anläggningarnas material, kraven på uterastplatsen, utfodrings- och 
drickanläggningarnas dagliga kontroll och deras reservsystem, maskinell ventilation och dess 
alarmsystem samt bokföringen av döda djur. Dessutom skall nötkreatur på över 6 månaders 
ålder granskas minst en gång per dag. 

Också de byggnationer och anläggningarOm djurens (också till exempel den apparat som 
används vid uppbindning) bör vara så planerade, byggda och underhållna så att de är säkra för 
djuren. De material som nötkreaturen kommer i kontakt med (bl.a. bås och apparater) bör vara 
säkra för nötkreaturen och de bör kunna rengöras och grundligt desinficeras. Också 
uterastplatserna och beten, inkluderande stängsel, bör vara säkra och hållas passligt torra. Man 
bör också sörja för tillräcklig renlighet och desinficering i utrymmen och anläggningar.  
 
Utfodrings- och dricksanläggningar och andra för nötkreaturens hälsa och vämående 
nödvändiga automatiska eller mekaniska anläggningar skall kontrolleras minst en gång per 
dag. I fall det uppstår störningar i anläggningarna har man att tillgå ett reservsystem, som kan 
till exempel vara ett manuellt utförande av utfodring eller vattnande.  
 
Om djurens hälsa och välmående är beroende av ett maskinell ventilationsystem, bör det 
finnas möjlighet i utrymmen för djuren till att ordna en tillräcklig ventilation också i de fall då då 
en maskinella ventilationen inte är i funktion eller har drabbats av störningar alltså det bör finnas 
ett reservsystem. Vanligtvis kan man i ladugårdar få en tillräcklig ventilation med att man vid 
behov öppnar ventilationsluckor, fönster och dörrar. I samband med elavbrott kan en naturlig 
ventilation vara tillräcklig, i det fall att det är tillräckligt drag i ventilationskanalerna. I en 
maskinell ventilation bör det vid behov finnas ett alarmsystem, som alarmerar då det uppstår 
störningar i funktionen. Alarmsystem krävs till exempel om man har hel automatisk ventilation i 
kalvuppfödningsstallet. Alarmsystemets funktion måste testas regelbundet. Det bör finnas ett 
alarmsystem för ventilationen trots att reservsystemet startar automatiskt till exempel vid 
elavbrott. Då det uppstår störningar kan alarmet vara en lampa som tänds eller ett alarmljud 
eller en anmälan till telefon.  
 
Bokföringen över döda djur kan vara i skriftlig eller elektronisk form, men den skall vara lätt 
för övervakningsmyndigheterna att kontrollera. Bokföringen kan också vara endel av det 
kvalitets eller annat system som gården följer. Bokföringen bör sparas under minst tre år från 
slutet av det innevarande året, under vilket man senast har gjort anteckningar om djuret.  
 
Mer information finns att fås på Eviras webbsidor:  
www. evira.fi > Om Evira > Sakenheter > Tvärvillkor 
,där det har publicerats ner detaljerat om tvärvillkorens krav för olika djurarter. 
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Endast godkända mediciner åt produktionsdjuren 
 
I nödens stund vill man snabbt också lindra smärtan för djur. Det skall man inte påbörja på egen 
hand, eftersom de preparat som är menade för människan kan innehålla medicinsubstanser 
som inte är godkända för produktionsdjur. Då djuret är sjukt , skall man söka hjälp med 
medicineringen av den egna veterinären. 
 
Information om journalföringen av läkemedel för produktionsdjur på Eviras webbsidor  
 
På Eviras webbsidor finns mallar som du kan använda för att underlätta journalföringen av 
läkemedel. De finns på svenska på adressen: www.evira.fi > Djur >Djurhälsa och sjukdomar > 
Medicinering >Lagstifningen> Journalföring av medicinering av produktionsdjur. Mallarna finns 
uppe till höger på sidan. Journalföringen kan också skötas på annat sätt om den är tydlig och 
alla nödvändiga uppgifter antecknas. 
  
Några detaljer för att friska upp minnet  

- Även läkemedel som administrerats av veterinär ska journalföras. Veterinären ska alltid 
ge en utredning om vilka läkemedel som denna har gett djuret och vilka läkemedel som 
veterinären har överlåtit för fortsatt behandling.  

- Lagstiftningen kräver att man även journalför veterinärmedicinska läkemedel som har en 
karenstid om noll dygn.  

 
Mera information om medicinering: överinspektör Liisa Kaartinen, e-post: 
liisa.kaartinen@evira.fi 
 
Destruktionssätt för kadaver levererat till undersökning 
 
Tillsvidare är det inte möjligt i nötkreatursregistret för djurhållaren att anmäla en kod för 
nötkreaturets destruktionssätt levererat till undersökning. Djurhållaren som sänder iväg ett dött 
nötkreatur för undersökning till Evira eller till någon annat forskningsanstalt bör vara i ontakt 
med kundtjänsten vid nötkreatursregistret, som ser till att anmälan om destruktionssättet får den 
rätta koden i nötkreatursregistret.  
 
Kadavret till ett under 12 månader gammalt dött nötkreatur hör till 2. biproduktklassen.  
 
I TSE-lagstiftningen har det gjorts ändringar i hur man definierar riskavfall på så vis att från och 
med 5.8.2015 är nötkreatur under 12 månaders ålder inte längre klassade som riskavfall i 
enlighet med den låga BSE-risken i medlemsländerna, det betyder ett deras kadaver hör till 
biproduktklass 2. Det för med sig att under ett år gamla nötkreatur får föras till registrerade 
kadaverplatser som kadaver.  
 
I nötkreatursregistret kan djurhållaren tillsvidare inte själv anmäla ett dött eller avlivat nötkreatur 
med destruktionssätt användning som kadaver. Då djurhållaren för eller lämnar nötkreaturet 
som kadaver, bör han eller hon ringa till kundtjänsten vid nötkreatursregistret, som sörjer för att 
det blir anmält till nötkreatursregistret med rätt destruktionssätt.  
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 
 

Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari 
 

I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag 
för år 2015 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för 
nötkreatur år 2015 utbetalas på våren 2016. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt 
gällande nötdjursbidragen för 2015 och för det nordliga nötdjursstödet före slutet av januari 
2016. 

EU:s nötjdjursbidrag: 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. 

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. Från och med år 2016 går 
jordbrukaren 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.  

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.-31.12.2015. 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 1.2.2015. Nieminen sålde 
kvigan 1.4.2015 till Lahtinen. Lahtinen ändrade 2.4.2015 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 1.2.2015 
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.  
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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 utbetals inte något slaktkvigsstöd åt Lahtinen.  
 

Korringeringar av slaktanmälningar 
 
Det nordliga slaktstödet för nötkreatur för under år 2015 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.  
 

I junimånads registerutdrag uppgifter över de-antalen från början av året för de 
arealbaserade djurstöden 
 
I junimånads registerutdrag kommer man att berätta hur många utfodringsdagar per djurgrupp 
som samlats för nötkreaturen på lägenhetssignumet under tiden 1.1.-31.5.2016. Med det har 
man som ändamål att hjälpa att uppskatta hur djurtätheten uppfylls för de arealbaserade 
djurstöden. Man kommer att visa en preliminär samling av utfodringsdagar med djurgruppering, 
ur vilken man kan beräkna antalet djurenheter för kompensationsersättningens 
husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning och ersättning för ekologisk 
produktion. 
 

 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET INFORMERAR 

 

Försenade anmälningar till djurregistren leder till stödbortfall 

Bestämmelserna om EU-djurbidrag ändrades våren 2015, vilket innebär stora nedskärningar i 
djurhållarnas stöd i förra året. Jord- och skogsbruksministeriet vill påminna djurhållare om att 
det är mycket viktigt att följa märknings- och registreringsreglerna även år 2016. 

Stöd kan inte betalas om märkningarna eller registreringarna är bristfälliga. Försenade 
anmälningar gör att djuren underkänns. I fjol ledde förseningarna bara till sänkta stöd. Vidare 
orsakar felaktiga, bristfälliga eller försenade anmälningar påföljder via tvärvillkoren. 
Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket informerar närmare om ändringarna. 

I Finland har djurbidragen redan i flera års tid varit registerbaserade. All den information som 
utbetalningen grundar sig på plockas fram ur nötkreatur- eller fårregistret och getregistret. 
Tidsfristerna för anmälningarna har redan länge varit desamma. Anmälningarna (t.ex. om 
födelse, köp, utmönstring) ska alltid göras inom sju dagar från händelsen. Anmälningarna om 
tackor och getter kan göras inom sex månader från killning och lamning. 

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


