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AKTUELLT FÖR NÖTKREATURSHÅLLARE 
 
Bered dig på att ta det nya nötkreatursregistret i bruk 
Det nya nötkreatursregistret tas i bruk i mars 2022. Om en noggrannare tidtabell och viktiga datum 
informerar vi med ett annat följebrev som postas under februari månad.  
 
Om ni har behov av att låta någon annan person eller något annat företag lämna anmälningar till 
nötkreatursregistret och/eller bläddra bland uppgifterna i nötkreatursregistret för er räkning, är det 
bäst att i god tid se till att fullmakterna är i ordning.  
 
Hur fullmakter ges i det nya nötkreatursregistret 
I det nya nötkreatursregistret tar man i bruk Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata (DVV) erbjuder. Fullmakt att lämna anmälningar och bläddra i 
nötkreatursregistret kan ges av en sådan person, som registrerat sig som hållare av nötkreatur i 
djurhållarregistret. För lägenhetssignumens del kan fullmakt ges av den djurhållare som anmälts 
för lägenhetssignumet, uppgiften om djurhållaren kan kontrolleras på fliken gård i 
djurhållarregistret på adressen www.epr.ruokavirasto.fi eller hos landsbygdsnäringsmyndigheten. 
Delaktiga i lägenhetssignumet behöver inte ges någon fullmakt. Alla delaktiga har rätt att lämna 
anmälningar och bläddra bland lägenhetssignumets uppgifter i nötkreatursregistret i 
Livsmedelsverkets e-tjänst.  
 
Till vem ges fullmakter  
Ge nödvändiga fullmakter till ett företag, om du omfattas av produktionsuppföljningen eller 
dikokontrollen, använder en kommersiell tillämpning för upprätthållande av uppgifterna i 
nötkreatursregistret, omfattas av systemet för uppföljning av hälsovården på gårdar med 
nötkreatur eller slakteriet kommer för att lämna anmälningar om utmönstring av nötkreatur för din 
räkning. Utöver att du ger fullmakt ska du säkerställa att du har ingått ett skriftligt avtal med 
företaget om behandling av uppgifterna och om anmälning av uppgifter till nötkreatursregistret. 
Fullmakterna ska ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk så att lämnandet av 
anmälningar och bläddrandet bland uppgifterna fortsätter utan avbrott efter att det nya 
nötkreatursregistret tagits i bruk. Utan fullmakter blir uppgifterna i nötkreatursregistret inte 
tillgängliga för till exempel Min gård eller Naseva. Fullmakterna kan börja användas först i 
samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 
 
Du kan vid behov också ge en person (såsom en avbytare eller anställd) fullmakt att med e-
tjänsten lämna anmälningar till nötkreatursregistret för din räkning. Fullmakterna ges i övrigt på 
samma sätt som till ett företag, men för att ge en persons fullmakt behöver du den personens 
personbeteckning.  
 
Fullmakter som kan ges  
Du kan ge fullmakter att titta och lämna anmälningar till nötkreatursregistret. Ge vid behov bägge 
fullmakterna. 
Ge fullmakter på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter. På sidan i fråga får du också mer 
information om hur man ger fullmakter. Allmän rådgivning om hur Suomi.fi-fullmakterna används 
ger Medborgarrådgivningen: https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI, servicenummer 0295  000.  
Vägledning som hänför sig till befullmäktigandet och FO-numren för företagen som ges fullmakter 
finner du på webbplatsen Ruokavirasto.fi: Odlare > Djurhållning > Märkning och registrering av 
djur > Nötkreatur > Det nya projektet för nötkreatursregistret > Suomi.fi-fullmakter 
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Pappersblanketterna slopas 
Anmälningsblanketterna av papper tas ur bruk i samband med att det nya nötkreatursregistret tas 
i bruk. Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar till nötkreatursregistret 
lämnas med Livsmedelsverkets avgiftsfria e-tjänst, med kommersiella tillämpningar eller via 
kundservicen. 
 
Nötkreatursregistrets kundservice överförs till Livsmedelsverket 
I samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk överförs också nötkreatursregistrets 
kundservice till Livsmedelsverket. Kundservicens öppettider förblir oförändrade, men 
kontaktuppgifterna ändras. Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk är de nya 
kontaktuppgifterna: 
Telefonnummer: 0295 205 300, e-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi, postadress: 
Nötkreatursregistret/Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
 
Konventionella lediga öronmärken  
På gårdarna finns ännu rikliga mängder lediga öronmärken, av vilka det ena av märkena inte är 
ett sådant elektroniskt märke som lagstiftningen förutsätter. Födda nötkreatur har från och med 
1.1.2021 fått märkas endast så, att det ena av öronmärkena är elektroniskt. De konventionella 
lediga öronmärkena på gårdarna får således inte längre användas för märkning av födda djur. 
Lediga märken kan ändå ännu tas i bruk så, att ett elektroniskt öronmärke beställs till gården som 
ett ersättande märke i stället för det konventionella hjälpmärket innan märkena fästs. 
Livsmedelsverket kommer att makulera de konventionella lediga öronmärkena hösten 2022. Det 
är ofta ekonomiskt lönsammare att beställa ett elektroniskt öronmärke än att beställa nya lediga 
märken.  
 
Ett ersättande märke för lediga märken kan beställas via nötkreatursregistrets kundservice eller 
med en blankett för beställning av öronmärken på Livsmedelsverkets webbplats (Om oss > 
Publikationer > Guider och blanketter > Jordbrukare > Djurhållning > Märkning och registrering 
av djur). Om man inte tänker beställa ett elektroniskt öronmärke för lediga märken, får de inte 
längre användas för märkning av djur. Märken som blir oanvända ska man makulera via 
nötkreatursregistrets kundservice genom att ringa upp numret 09 85 666 000. 
 
Om man i samband med tillsynen över märkning och registrering uppdagar att konventionella 
märken använts efter 1.1.2021 i bägge öronen på en född kalv, förordnas det att det ena 
konventionella öronmärket ersätts med ett elektroniskt märke. Om ersättning inte skett inom utsatt 
tid, har myndigheten möjlighet att ta i bruk en påföljdsavgift inom tillsynen som avses i lagen om 
identifiering och registrering av djur. 
 
Leveransen av registreringskort av papper har upphört  
Registreringskort har levererats till gårdarna i ett myndighetsbrev som inkluderat en förteckning 
över lediga märken. Leveransen av sådana upphörde 31.12.2021. Registreringskorten har 
bekostats av slakterierna.  
 
Djurets registeruppgifter ska anmälas inom sju dagar från händelsen  
För att EU:s bidrag för nötkreatur 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. 
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Ändringar i grunderna för fastställande av EU:s djurbidrag? 
EU-kommissionen gav i höstas medlemsländerna nya anvisningar som inverkar på grunderna 
för fastställande av EU-djurbidrag. Enligt anvisningarna kan bidrag för ett djur betalas endast till 
en gård under stödåret och djuret ska vara registrerat på den gård som ansöker om stöd senast 
på referensdagen (28 februari 2022). Anvisningarna baserar sig på en preciserad tolkning av de 
nuvarande EU-författningarna som ges av kommissionens lagtjänst. De finländska 
myndigheterna diskuterar om det skulle vara möjligt att betala ut stöden på samma grunder som 
nu. När denna text skrivs är frågan ännu öppen. Producenterna ombeds följa jord- och 
skogsbruksministeriets och Livsmedelsverkets meddelanden. 
 
 
Ansökan om djurbidrag börjar i januari – villkorsändringar är att vänta 

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut vid utgången av år 2021. 
Anmälningarna om deltagande som gjorts av djurgårdarna har gällt tills vidare, men i 
fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas 
årligen. Livsmedelsverket har som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års 
bidrag i e-tjänsten Vipu 20.1–2.2.2022. En förordning av statsrådet som utfärdas i januari 2022 
är en förutsättning för att ansökan ska öppnas. Bidragsvillkoren bestäms i förordningen. 
Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de 
har avgjorts. 
 
Ytterligare information till stödsökande: 
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi) (www.livsmedelsverket.fi – Odlare – 
Stöd och finansiering - Ansökan om jordbrukarstöd - Stödsystemet för djurbidrag ändras) 
 

 
Ersättningen för djurens välbefinnande för år 2022 
Förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande är 1.1.– 31.12.2022. 
Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2022 i webbtjänsten Vipu 
eller på pappersblankett 472 från kommunen. År 2022 utförs administrativ kontroll 
(nötkreatursregistret) i fråga om stödsökandenas alla djur. Välfärdsersättningen betalas ut enligt 
det djurantal man får ur registret. Mer noggranna anvisningar och förbindelsevillkoren finns 
publicerade på Livsmedelverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-
finansiering/ersattning-for-djurens-valbefinnande/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livsmedelsverket.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ersattning-for-djurens-valbefinnande/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ersattning-for-djurens-valbefinnande/


    4 

              4.1.2022 
 
Värkmedicin för mänskligt bruk får inte användas till nötkreatur / Smärtstillande medel 
för mänskligt bruk bör inte användas till nötkreatur. 
 
Livsmedelsverket har återigen fått kännedom om fall där ibuprofen - som Burana - eller annat 
anti-inflammatoriska/smärtstillande läkemedel för mänskligt bruk har getts till en ko med/mot 
smärta. Även om smärtstillande medel ofta används för att behandla/lindra smärta hos 
människor, är dessa produkter inte godkända i medicinering av produktionsdjur.  
 
I nödensstund vill man snabbt också lindra djurets smärta. Detta bör dock inte göras på egen 
hand, eftersom en produkt avsedd för mänskligt bruk kan innehålla ett läkemedel som inte är 
godkänt för produktionsdjur. När ett djur är sjukt, sök hjälp från din veterinär för medicinering. 
 
Det finns en annan sak att tänka på när det gäller smärtstillande läkemedel. Medicinska salvor 
som gnids på människohud, särskilt på händerna men även på andra ställen, bör användas på 
ett sådant sätt att läkemedlet inte kan överföras från händerna till mjölkningsutrustning och 
därmed till mjölk. Även den minsta koncentrationen av läkemedlet kan hittas i resthaltkontroll 
och orsaka onödiga officiella utredningar. För att undvika kontaminering bör händerna tvättas 
väl efter hantering av läkemedlet och skyddshandskar bör bäras vid arbete. 
 
 
Mera information om medicinering: överinspektör Liisa Kaartinen, e-post: 
liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi  
Mera information om restkontrollen: överinspektör Kaija-Leena Saraste, e-post: kaija-
leena.saraste@ruokavirasto.fi 
 
 
 
Följande registerutdrag postas till gårdarna i februari. 
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