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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR 
 
Ändringar i registerutdragskörningarna år 2018 
 
Registerutdragskörningarna kommer att minska år 2018. Registerutdragsbreven kommer att postas till 
gårdarna under 2018 i januari, mars och i september.  
 
Innehållet i utdragsbrevet ändras. Från och med september består brevet av ett aktuellt meddelande, 
händelser att kontrollera samt slaktade nötkreatur. I fortsättningen kan du ändå välja att få händelse-
utdraget och nötkreatursförteckningen med i brevet, om det får du mer information i marsmånads 
registerutdragsbrev.  
 
Manuellt upprätthållande av nötkreatursförteckningen 
 
Den djurhållningsplatsvisa nötkreatursförteckningen är en officiell handling och i samband med 
övervakningar kontrolleras att den är ajour. Händelserna bör senast skrivas ner på den tredje dagen (3.) 
från händelsedagen i nötkreatursförteckningen.  
 
Om nötkreatursförteckningen upprätthålls med elektroniska tillämpningar behövs det inte finnas en 
pappersversion av förteckningen på djurhållningsplatsen. 
 
Om nötkreatursförteckningen upprätthålls manuellt ska djurhållaren själv göra anteckningar i nöt-
kreatursförteckningen oberoende av anmälningskanal. Kundtjänsten levererar inte nötkreatursför-
teckningar i andra fall än då den tidigare levererade nötkreatursförteckningen har kommit bort eller 
skadats.  

En påminnelse om medicinbokföringen 

Så här i början på året är det bra att kontrollera att medicinbokföringen motsvarar kraven i lagstiftningen. 
Man bör föra bok över alla givna mediciner och bokföringen ska sparas i fem år från den senaste dosen 
medicin oberoende av om djuret är i liv eller ej.   

Bokför åtminstone djurets eller djurgruppens identifikationsuppgifter, datum för givandet av medicinen 
och den som påbörjat medicineringen (veterinär, djurets ägare eller hållare eller en person som av 
någon av dessa getts fullmakt till), medicinens verksamma substans, mängd och angiven karenstid samt 
försäljaren av medicinen (veterinärens identifikationsnummer) 

Förvara i samband med bokföringen alla de verifikat som hör till medicinerna som kommit från 
veterinärer eller apotek. 

Om det på en NASEVA gård finns ett avtal med en veterinär över att mediciner överlåts för ett eventuellt 
kommande sjukdomsfall, bör medicinbokföringen finnas i Naseva eller i ett motsvarande 
elektroniskt system, från vilket uppgifterna kan överföras till Naseva.  
 
Om det inte överlåts mediciner till gården för eventuella fall, räcker det i medicineringsbokföringen med 
kvitton på de receptfria medicinerna som köpts från apoteket samt de från veterinären erhållna skriftliga 
förklaringarna över medicineringen eller att spara recepten i mappen, då djurets ägare eller hållare tillför 
i dokumentationen de uppgifter som saknas över dem. 
 
Tilläggsinformation: överinspektör Miia Kontturi, miia.kontturi@evira.fi 
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR 

 
Ersättningen för djurens välbefinnande får sökas 8.–31.1.2018 
 
Förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande är 1.1– 31.12.2018. 
Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2018 i webbtjänsten Vipu eller på 
pappersblankett 472 från kommunen 8.–31.1.2018. 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. 
 
Förskott på nordligt husdjursstöd får sökas i slutet av februari. Du ska ha en gällande anmälan 
om deltagande för att kunna få slutilgt stöd och förskott. 
 
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.-31.12.2017. 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 1.2.2017. Nieminen sålde kvigan 
1.4.2017 till Lahtinen. Lahtinen ändrade 2.4.2017 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 1.2.2017 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 1.4.2017 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 2017 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. 
 
Gör ändringarna i användningssättet före slutet av januari  
 
I samband med den andra raten av EUs nötdjursbidrag utbetalas slaktkvigornas nötdjursbidrag för år 
2017 i sin helhet. De slutliga nordliga husdjursstöden (de-stöd och slaktstöd) för nötkreatur år 2017 
utbetalas på våren 2018. Kontrollera speciellt kvigornas användningssätt gällande nötdjursbidragen för 
2017 och för det nordliga nötdjursstödet före slutet av januari 2018.  
 
EU:s nötdjursbidrag: 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 
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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.  
 

 

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


