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AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETÄGARE
Djurförteckning
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning som skrevs ut 26.3.2015. Kontakta kundtjänsten
om djurförteckningen innehåller felaktiga uppgifter som inte kan korrigeras med
internetprogrammet eller om ni inte har möjlighet att använda det. Om ni redan har anmält
bristerna eller nya händelser till kundtjänsten, förutsätter detta brev inga åtgärder från er sida.
Får- och getregistret på nätet
Det är enklast att anmäla händelser för får och getter med internetprogrammet. Programmet har
varit i användning i ungefär sju år, och under den tiden har det blivit betydligt lättare och snabbare
att använda det. Det går också att beställa öronmärken och följa upp beställningen med
programmet.
Alla anmälningar görs i realtid då man använder programmet. Risken för att göra fel vid
anmälningarna minskar, eftersom EU-signumet inte behöver matas in utan djuren alltid kan väljas
ur djurförteckningen, med undantag av köpanmälan där siffrorna i EU-signumet ska matas in utan
kontrollsiffra.
Om händelseanmälningarna görs i programmet inom tre dagar efter händelsen, behöver inga
anteckningar göras på djurförteckningen i pappersformat. Den egentliga anmälningstiden för
händelserna är 7 dygn.
Användarkoderna administreras av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
Använd korrekta koder vid anmälningarna
Då du använder kundtjänsten eller pappersblanketter ska du alltid använda officiella koder (t.ex.
lägenhetssignum och EU-signum). På så sätt undviks eventuella missförstånd och fel i
händelseanmälningarna.
Om beställning av märken
- Då man beställer öronmärken är märkesmodellen för ett par öronmärken identisk för båda
öronen enligt det normala systemet. Om du vill ha en kombination där hjälpmärket är olika
huvudmärket ska beställningarna göras på så sätt, att huvudmärket beställs först enligt det
enkla systemet. Nya EU-signum skapas i programmet efter att märkesleverantören har
hämtat uppgifterna om beställningen. Därefter kan du beställa en annan märkesmodell för
det andra örat som ersättningsmärke. Då du beställer enligt anvisningarna ovan lönar det
sig att kontakta märkesleverantören direkt, så att båda beställningarna sänds i samma
paket.
- Det är bra att beställa öronmärkena i god tid, i synnerhet om våren. Leveranstid för lediga
märken är 2–4 veckor. Leveranstiden för ersättningsmärken är cirka en vecka.

-

Öronmärkestänger beställs direkt från märkesleverantören.
Beställningen av öronmärken är en del av avtalsförhållandet mellan beställaren och
tillverkaren. Eventuell feedback på beställningen, som reklamationer etc. ska riktas till
märkesleverantören.

Suomen Korvamerkkimyynti fortsätter med ID Imports affärsverksamhet
ID Import har sålt verksamheten som gäller öronmärken till Suomen Korvamerkkimyynti.
Verksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare.
Stallmästarens kundtjänst betjänar på svenska och engelska
Stallmästaren är öronmärkesleverantör och är godkänd av Evira. Deras kundtjänst finns i Sverige.
Kundtjänsten betjänar på svenska och engelska.
Serviceavbrott i får- och getregistret år 2015
Programmet kan inte användas: 22–24.5.2015, 18–20.9.2015 och 13–15.11.2015.
Serviceavbrotten sker i enlighet med förvaltningens tjänsteavtal och är förlagda till veckoslut, då
inga tjänstemän använder programmen. Avbrotten inleds kring kl. 16 på fredagar och fortsätter på
sin höjd fram till måndag morgon.
Påminnelse om journalföring av medicinsk behandling av produktionsdjur
Läkemedel och foderläkemedel som ges till produktionsdjur ska journalföras (JSM:s förordning
21/2014). Av journalen ska framgå djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter, datum för
medicineringen, vem som har påbörjat medicineringen (veterinären, djurets ägare eller innehavare
eller en annan av dem bemyndigad person), läkemedlets eller foderläkemedlets indikation,
läkemedlets namn, mängden läkemedel eller foderläkemedel, fastställd karenstid för läkemedlet
eller foderläkemedlet samt försäljaren av läkemedlet eller foderläkemedlet. Veterinärens recept
och skriftliga utredningar om överlåtelse av läkemedel eller foderläkemedel ska förvaras i samband
med journalen. Dessutom sparas andra verifikationer på försäljning eller annan överlåtelse av
läkemedel som man har fått av en veterinär, på apoteket eller av den som överlät foderläkemedlet.
Uppgifter om medicinsk behandling ska antecknas i journalen så snart som möjligt. Journalen ska
sparas i fem år.
Ändringar i den frivilliga hälsoövervakningen av scrapie hos får och getter
Anvisningarna för får- och getproducenter och kommunalveterinärerna om den frivilliga
hälsoövervakningen av får och getter har uppdaterats och finns på följande länk: Evira.fi -> Om
Evira > Blanketter och anvisningar > Djur > Djurhälsa, djurskydd, införsel, utförsel, märkning och
registrering. Den svenska versionen av anvisningen om hälsoövervakning av scrapie blir klar under
våren och kommer att finnas på Eviras svenska internetsidor.
Scrapie-övervakningens riktlinjer för bestämning av hälsokategori för nya djurhållningsplatser har
ändrats. Då en ny djurhållningsplats i fortsättningen ansluts till hälsoövervakningen och man
endast skaffar får eller getter från djurhållningsplatser som hör till hälsoövervakningen, kan den
nya djurhållningsplatsen genast få den hälsokategori som motsvarar den djurhållningsplats som
djuren kom ifrån. Då ska det vara fråga om ett nytt djurstall där det inte har funnits får eller getter
tidigare, eller ett gammalt djurstall som har rengjorts och ytorna behandlats. Denna praxis kan inte
tillämpas på en djurhållningsplats eller ett djurstall där man tidigare har påvisat scrapie hos djuren.
Om får- eller gethållaren vill att regionförvaltningsverket (RFV) beaktar den djurhållningsplats som

djuren kom ifrån då de fattar beslutet om hälsokategori, ska denna hjälpa utredningen genom att
sända de dokument som behövs till regionförvaltningsverket.
Besluten om hälsokategori 2 och 3 som fattades för djurhållningsplatser i fjol kommer att
utvärderas på nytt av regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverken kommer vid behov att be
om tilläggsutredningar av djurhållarna för den nya utvärderingen av hälsokategorin. Det lönar sig
inte för djurhållarna att sända in tilläggsutredningar eller -material före det. Då besluten om
hälsokategori utvärderas på nytt kommer man också att beakta om djurhållningsplatsen har
iakttagit villkoren för de högre hälsokategorierna då det gäller bland annat inköp av djur och andra
kontakter under åren 2014 och 2015.

Får- och getregistrets kundtjänst har öppet vardagar kl. 8.15–16.00.
Postadress:
Får- och getregistrets kundtjänst, MLOY, PB 25, 01301 VANDA
Telefon:
09 85 666 002
Fax:
09 271 0035
E-postadress:
lammasvuohi@mloy.fi

LANDBYGDSVERKET INFORMERAR
Ersättning för djurens välbefinnande (EHK)
Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas senast 30.4.2015 i VIPU-tjänsten eller med
Landsbygdsverkets blankett 472. Förbindelse om djurens välbefinnande kan ingås av jordbrukarna
för perioden 1.5.2015 -31.12.2016. Efter det kan förbindelsen förnyas varje kalenderår. Ersättning
för djurens välbefinnande för perioden 1.5 -31.12.2015 betalas ut våren 2016. Djurantalen för får
och getter tas direkt som ett medeltal från djurregistren. Stödansökan för 2016 görs upp i april
2016.
EU:s får- och getbidrag
EU-finansierade slaktbidrag kan från och med 2015 betalas bara för djur som har slaktats i en av
Landsbygdsverket godkänd anläggning. En jordbrukare som ansöker om slaktbidrag bör
säkerställa att det slakteri han eller hon anlitar är med på listan.
Lista över slakterier som Landsbygdsverket har godkänt finns på Landsbygdsverkets webbplats
www.mavi.fi > Stöd och service > Odlare > Får- och getbidrag
EU-helfinansierat slaktstöd kommer både för slaktade lamm och för slaktade killingar att betalas till
jordbrukare i hela landet från ingången av 2015.
Anmäl dig till EU:s nya bidragssystem för får och getter år 2015. Du kan anmäla elektroniskt via
Viputjänsten eller med blankett 184 senast 30.4.2015.

PROAGRIA INFORMERAR

Bästa getuppfödare
Genom ett projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet har släktuppgifter för cirka
4500 getter registrerats i ett härstamningsregister. De stora getfarmerna har deltagit aktivt i
projektet.
För närvarande hoppas vi få med släktuppgifterna för getterna på små gårdar. Ni kan meddela
släktuppgifterna för era egna getter och samtidigt även uppgifterna om bockarna. Även
släktuppgifter om döda bockar är ytterst viktiga. Med hjälp av dem kan vi reda ut de levande
bockarnas släktlinjer och även ta tillvara uppgifterna med tanke på den genetiska reserven av
finska lantrasgetter.
Uppgifterna sänds
- per e-post till: merja.hietamaki@proagria.fi eller kaie.ahlskog@proagria.fi
- per post till: ProAgria Etelä-Suomi ry, Pirkanmaan aluetoimisto, PL 97, 33101 Tammerfors
Ytterligare information:
Merja Hietamäki tfn 050 3455 449 eller Kaie Ahlskog tfn 0400 731 811

