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Utfodring av vilda djur alltså kadaverhållning
Det är fortfarande förbjudet att utfodra med kadaver från idisslare, oberoende
av dess ålder, i kadaverutfodringen.
Korrigeringen av slaktanmälningarna
Det nationella slaktstödet för nötkreatur år 2014 gällande slaktade kvigor,
tjurar och oxar kommer att utbetalas under april månad. Uppgifterna över
slaktnötkreaturen skall vara korrekta i nötdjursregistret, vid den tidpunkt då
man plockar uppgifterna som ligger som grund för stödet ut nötdjursregistret.
Odlaren skall försäkra sig om att han korrigerar de fel som finns i
slaktanmälningarna hos slakteriet i ett så tidigt skede som möjligt.
Inte längre nationella husdjursstöd i södra Finland
På stödområde
idisslare och
2015 beviljas
mjölkkobidrag

AB beviljas inte längre Södra Finlands nationella husdjursstöd för
inte heller produktionsstöd för mjölkproduktion. Från och med år
på AB-området för nötkreatur EU:s nötkreatursbidrag och
med en högre stödnivå.

Ansökan om de nordliga nötkreatursstöden 2015
Ansökan är inte längre i kraft gällande för de nordliga nötkreatursstöden som
beviljas på stödområde C (djurenhetsstöd och stödet för slaktnötkreatur), i de
fall där ansökan (=deltagaranmälan) lämnats in före år 2015. Odlaren skall 2015
ansöka på nytt om de nationella nötkreaturstöden alltså returnera
deltagaranmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 30.4.2015
elektroniskt eller på blankett 184. Om odlaren söker om förskott på
nötkreatursstöden skall deltagaranmälan returneras redan då man ansöker om
förskott alltså senast mån 23.3.2015.
Deltagaranmälan 184 och ansökningsblanketten för förskott 139 samt anvisningar
finns att fås på webbplatsen www.suomi.fi/lomakkeet med sökordet
”mavi+lomakenro” (tex. mavi184, mavi139) samt från kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter.
Ansökan om EU:s nötkreatursbidrag år 2015
En deltagaranmälan som returnerats före år 2015 är inte längre i kraft, därför
bör odlaren returnera en ny deltagaranmälan år 2015. Det rekommenderas att
deltagaranmälan för EU:s nötkreatursbidrag returneras i samband med ansökan om
förskott på de nordliga stöden alltså senast 23.3.2015, men i alla fall senast
30.4.2015 endera elektroniskt eller på blankett 184.
Djurens välfärdsstöd (DVS)
Alla åtaganden till nuvarande stöd avslutas 30.4.2015. Den pågående säsongens
hälsovårdsdokument skall göras senast 30.4.2015 och returneras till kommunen
senast 15.5.2015. Den nya ersättningen för djurens välfärd, vars åtagandeperiod
är 1.5.2015–31.12.2016, kan ansökas för nötkreatur, svin, får, getter och
fjäderfä senast 30.4.2015 på Vipu-tjänsten. Mer information fås på webbplatsen
www.mavi.fi → Stöd och service.
Mjölkkvoterna frångås 31.3.2015
EU:s mjölkkvotssystem avslutas och de gårdsvisa mjölkkvoterna frångås 31.3.2015.
I Finland tas inte nationella stödrätter för mjölken. På C-stödområdet kan
mjölkkvoten ännu begränsa utbetalningen av stödet i mars 2015 beträffande den
mjölk som producerats.

Utbetalningarna av EU:s nötkreatursbidrag 2014
Till gårdarna utbetalades i december den 1:a raten av EU:s nötkreatursbidrag.
Bidragen bestämdes enligt den mängd djur som enligt djurenhetskalkylen fanns på
gården under beräkningsperioden 1.1.2014 - 15.9.2014. Den 2:a raten av EU:s
nötkreatursbidrag utbetalas på våren 2015.
Behörighet för artificiell reproduktion av djur
En bestämmelse om behörighet för artificiell reproduktion av djur fogades till
djurskyddslagen 1.5.2014, varvid kravet på tillstånd för utövande av artificiell
reproduktion slopades. Personer med ett tidigare beviljat och 1.5.2014 giltigt
tillstånd för utövande av artificiell reproduktion av djur som beviljats med
stöd av lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen har rätt att fortsätta
med att utöva artificiell reproduktion av djur i enlighet med tillståndet också
i fortsättningen.
Nötkreatur får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en
examen där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår.
Till exempel yrkesexamen för seminör har givit behörighet för seminering av
nötkreatur och svin. I och med examensreformen kan en seminör förvärva kompetens
också för seminering av får, getter och hästdjur. De förnyade examensgrunder
trädde i kraft den 1.9.2014.
Embryoöverföring på nötkreatur och hästdjur får utföras av en veterinär eller en
person som har avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering
ingår samt en anknytande examensdel där krav på yrkesskicklighet för
embryoöverföring på djurarten i fråga ingår. Till exempel är det möjligt att
avlägga en valfri examensdel om embryoöverföring i samband med seminörexamen.
Nötkreatur hos en djurinnehavare får semineras av djurinnehavaren och av dennes
anställda, förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på
yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår. Examensdel som
innehåller krav på yrkesskicklighet för seminering ingår t ex i yrkesexamen för
husdjurskötsel och välfärd som trädde i kraft den 1.6.2014.
Examina och examensdelar som gäller artificiell reproduktion (andra än
veterinärexamen) fastställs av Utbildningsstyrelsen. Ytterligare information om
den utbildning som ordnas får man via Utbildningsstyrelsens webbplats www.oph.fi
eller genom att direkt kontakta läroanstalter som ordnar utbildning inom
branschen. Man kan se vilka läroanstalter som erbjuder utbildning på webbplatsen
http://www.nayttotutkintohaku.fi/sv/#/tutkinnot. Mer information finns på Eviras
webbplats Djur / Djurskydd och djurhallning / Djuravel / Behörighet för
artificiell reproduktion.
Följande registerutdrag ur nötdjursregistret postas till gårdarna den tredje
veckan i mars.

