11.11.2015

AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETÄGARE
Djurförteckning
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning som skrevs ut 11.11.2015. 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.
Ändring av företagarens signum
Då lantbruksförvaltningens signum för djurhållaren ändras från till exempel kundsignum till
lägenhetssignum ska även djuren registreras med det nya signumet. Det här görs inte automatiskt, utan i
sådana här fall ska kundtjänsten kontaktas eller ändringarna göras med programmets utmönstrings- och
köpanmälan. Lediga öronmärken kan inte överföras till det nya signumet.
Brev och e-post i fritt format kan inte godkännas som anmälan
Anmälningar till får- och getregistret kan göras elektroniskt i får- och getregistret, på en för ändamålet
avsedd blankett eller genom att ringa upp kundtjänsten.
Kommunens lantbruksnäringsmyndighet ger koderna till programmet. Programmet finns på Eviras
webbsidor eller på webbadressen: https://niemi.mmm.fi/elain. Blanketterna kan sändas per post eller
som bilaga till e-posten. Anmälningar som skrivits i ett annat format i ett e-postmeddelande eller
brevledes kan inte godkännas.
Anmälning av slakt i ambulerande slakteri
Då ett lamm sänds till slakteriet eller då kroppen sänds tillbaka till djurhållaren ska utmönstringssätt 1 till slakt - väljas i utmönstringsanmälan. Då en ambulerande slaktare slaktar djuret på gården är
utmönstringssättet 3 – slaktats på gården. Det är väsentligt för registret att flyttningar av levande djur kan
spåras vid behov.
Fårens och getternas djurhållningsplats ska anges korrekt
Kontrollera i djurförteckningen som medföljer detta brev att djuren är på rätt djurhållningsplats.
Djurhållningsplatssignum finns i övre hörnet på varje sida. Det är ett villkor för stöden att djuren finns på
den djurhållningsplats som meddelats till får- och getregistret. Djurhållningsplatsen granskas vid
kontroller.
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

Uppgifterna i WebLammas ska jämföras med den officiella djurförteckningen
WebLammmas användare ska vara medvetna om att WebLammas djurförteckning inte nödvändigtvis
stämmer överens med den officiella djurförteckningen. Det lönar sig i synnerhet att kontrollera
utmönstringsanmälningarna för djur som utmönstrats till slakt i den officiella djurförteckningen eller i
myndighetsprogrammet på fliken slakthändelser.
Evira översätter minneslistan för fårhållare till engelska
Evira uppdaterar och översätter till engelska minneslistan på sidorna Evira.fi för dem som håller
sommarfår eller får som sällskapsdjur. Köp av levande djur för hemslakt är vedertagen praxis i en del
kulturer, och det finns tecken på att denna verksamhet börjar bli vanligare även i Finland. Därför
kommer minneslistan för fårhållare att uppdateras i ett sådant format att den lätt kan skrivas ut och
distribueras och användas till att förmedla information om villkoren för köp, hållning och hemslakt av får
och getter. Evira uppmanar även fårägarna att alltid säkerställa att köparen känner till villkoren för
fårhållning och vilka slaktmetoder som är tillåtna. Religiös slakt tillåts endast i slakterier i en
besiktningsveterinärs närvaro. I Finland tillåts endast ett sådant slaktsätt av religiösa skäl där
avblodningen börjar samtidigt med bedövningen av djuret. Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning
i Finland.
Försäljning av djur till en köpare som saknar signum
Anmäl alltid den mottagande partens signum på djurets utmönstringsanmälan (rådets förordning (EG) nr
21/2004). Köparens signum kan vara av typen lägenhetssignum, kundsignum eller förmedlarsignum.
Köparens djurhållningsplatssignum behövs inte i utmönstringsanmälan eftersom man vid behov kan
utreda var djuret befinner sig med hjälp av den köpanmälan som köparen gjort till registret.
Kraven i tvärvillkoren som gäller djurens välbefinnande utökas år 2016
År 2016 utökas kraven i tvärvillkoren som gäller djurens välbefinnande och kommer att täcka nästan hela
djurskyddslagstiftningen. Tvärvillkoren som gäller djurens välbefinnande består redan nu av gällande
lagstiftning och kommer inte i sig att innebära nya krav för hållande av produktionsdjur. Kontrollerna
kommer ändå att inriktas på i förväg stipulerade krav i lagstiftningen. Från och med år 2016 övervakas
nya kontrollobjekt i anslutning till får och getter, bland annat kraven på material i byggnader och
anläggningar på djurhållningsplatsen samt deras kondition, renhet och säkerhet, kraven på rasthagar,
användning och kontroll av automatiska utfodrings- och vattningssystem samt utfodring av killingar.
Därtill kontrolleras djurhållarens övervakning av fåren och getterna, journalföringen av döda djur samt
personalens kompetens och tillräcklighet. Vi sänder er mera detaljerad information om ändringarna så
småningom.
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
Lamningsanmälningar för tackor ska göras senast 31.1.2016
EU:s får- och getbidrag som betalas ut för tackor år 2015 samt det nordliga husdjursstödet för tackor
som utbetalas år 2016 förutsätter att lamningsanmälningarna för tackor som lammat år 2015 har gjorts
inom 6 månader efter lamningen. Lamningsanmälningar för tackor som har lammat 1.8.2015 och
därefter ska ändå göras inom en kortare tid än 6 månader, dvs. senast 31.1.2016.
Vid stödberäkningen medtas endast de lamningsanmälningar som har gjorts i tid.
Killningsanmälningar för getter ska göras senast 31.1.2016
EU:s får- och getbidrag som betalas ut för getter år 2015 samt det nordliga husdjursstödet för getter
förutsätter att anmälningarna av killingar som fötts år 2015 har gjorts inom 6 månader efter killningen.
Killningsanmälningar för getter som har fått killingar 1.8.2015 eller senare ska ändå göras inom en
kortare tid än 6 månader, dvs. senast 31.1.2016.
Vid stödberäkningen medtas endast de killningsanmälningar som har gjorts i tid.
Slaktanmälningarna till får- och getregistret senast 31.1.2016
Slakteriernas slaktanmälningar ska göras senast 31.1.2016. Vid stödkalkyleringen beaktas endast de
slaktanmälningar som har gjorts i tid.
OBS! Om slaktanmälan om ett slaktlamm eller en slaktkilling i samband med får- och getbidraget
saknas efter detta, beviljas inget bidrag för djuret. Det lönar sig att kontrollera 2015 års slaktanmälningar
av de egna djuren i tid. Kontrollen görs på sidan Händelser på fliken Slaktanmälningar i får- och
getregistret.
Försenade registeranmälningar inverkar på djurens bidragsberättigande i fråga om får- och
getbidrag
Anmälningarna till får- och getregistret ska vara korrekta under den tid djuret är bidragsberättigande.
Anmälningarna ska vara gjorda senast på djurets första stödberättigande dag. Anmälningstiderna har
inte ändrats, utan de är fortfarande 6 mån. vid födslar och 7 dygn vid andra anmälningar. Anmälningarna
om djur som kommer till eller lämnar gården granskas per stödår samt enligt stödsökande i samband
med uttagningen av bidragsdjur. En försenad anmälan leder till att bidragsdjuret underkänns samt till att
påföljdskalkyleringen räknar ut en påföljd för får- och getbidraget.
Inom tackbidraget (AB-regionen) börjar djurets rätt till bidrag när det fyller 12 månader, eller när det köps
till gården som äldre än 12 månader, eller 1.1 stödåret (djurets bidragsberättigande fortgår från året
innan).


Inom bidraget för hongetter (AB-regionen) börjar djurets rätt till bidrag när det fyller 12 månader
(har fått killingar redan före det) eller den dag det får killingar (har redan fyllt 12 mån.) eller när
det köps till gården eller 1.1 stödåret (djurets bidragsberättigande fortgår från året innan).



Inom bidraget för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet) anses djurets rätt till bidrag börja på
besittningstidens första dag (en oavbruten period på minst 30 dygn av de 50 dygn som föregår
slakten)

Vid stödberäkningen av ersättningen för djurens välbefinnande för förbindelseåret 2015 beaktas de
ersättningsberättigade får och getter som anmälts till får- och getregistret under tiden 1.5–31.1.2016. Det
här ska uppmärksammas vid registreringen av lamm och killingar. Utbetalningen av ersättningen för
förbindelseåret 2015 kommer att ske våren 2016.
Mer info: www.mavi.fi > Stöd och service > Odlare > Får- och getbidrag

