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Den tredje versionen av djurdatasystemets nötkreatursregister har 
utgivits 

Evira har utarbetat ett program för myndigheterna för bläddring i det nuvarande 

nötkreatursregistret. Inloggningsadressen till programmet är https://nauta-vk.evira.fi.  

Ansökan om åtkomsträttigheter till programmet görs via Åtkomstkontroll. Rättigheten som ansöks 

om är rättighet till programmet Djurdatasystemets nötkreatursregister och åtkomsträttigheten är 

Bläddringsrätt. Om användaren redan tidigare har ansökt om koderna till nötkreatursregistret 

behöver inga åtgärder vidtas för att använda den nya versionen. 

Användaridentifikationen är personlig. Varje tjänsteman ansvarar i enlighet med sitt 

tjänstemannaansvar för användningen av data i registret och för annan hantering som sker med 

tjänstemannens användaridentitet. Man får bläddra, ändra, spara och på annat vis hantera 

uppgifterna i registret endast om och i den utsträckning som det är sakligt motiverat för 

tjänsteuppdragets skötsel. Vid hantering av uppgifter i registret ska bestämmelserna i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

Nya funktioner i programmet är granskning av data om djurhållarens djur som gått till destruktion, 

granskning av myndighetskommentarer om djurhållare och djur, granskning av 

registerförfrågningar om djuret samt sökning av djurförmedlare eller slakteri och granskning av 

grundläggande uppgifter. Dessutom finns det nya sökvillkor för sökning av registerförfrågningar 

och det är nu möjligt att gå direkt från Stödprogrammet till djurlistan för den gård som är under 

hantering.   

Den fjärde versionen av nötkreatursregistret innehåller fler funktioner och kommer att ges ut i 

början av nästa år. 

Lagringsegenskaperna införs i programmet i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i 

bruk. Programmet utges i slutet av år 2020. Det kan bli ändringar i tidtabellen. 

Vi önskar få respons och förslag till utveckling av programmet via Webropol-förfrågan som finns på 

denna länk. Du kan även framföra utvecklingsönskemål om den kommande utgåvan. 

Du kan följa med hur utvecklingsprojektet framskrider på Eviras webbplats. 

 

För ytterligare upplysningar kontakta: nautarekisteri@evira.fi 
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