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AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETÄGARE
Djurförteckning
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning som skrevs ut 5.4.2017. Kontakta kundtjänsten om
djurförteckningen innehåller felaktiga uppgifter och det inte går att korrigera dem med
internetprogrammet eller om du inte har möjlighet att använda det. Om du redan har anmält bristerna
eller de nya händelserna till kundtjänsten, förutsätter detta brev inga åtgärder från din sida.
Djurförteckningen är ett dokument som granskas vid kontroller. Djurens händelser ska registreras i
förteckningen per djurhållningsplats inom tre dygn efter händelsen. Då det gäller oregistrerade får och
killingar som är under 6 månader gamla och fortfarande finns på den djurhållningsplats där de föddes
behöver uppgifterna inte anges i registret. På Eviras blankettsida finns en tom djurförteckning.
Serviceavbrott i får- och getregistret år 2017
Programmet kan inte användas 19–21.5, 22–24.9 och 10–12.11. Serviceavbrotten sker i enlighet med
förvaltningsområdets serviceavtal och är förlagda till veckoslut. Avbrotten inleds kring kl. 16 på fredagar
och fortsätter på sin höjd fram till måndag morgon.
Under veckorna 33–35 kan systemet tillfälligt vara ur funktion på grund av byte av djurdatasystemets
plattform. Avbrotten tar i regel några minuter och därefter kan systemet användas som vanligt igen. Vi
beklagar eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
Sammanfattningar av samarbetsgruppens möten
År 2008 bildades en samarbetsgrupp för att stöda utvecklandet av får- och getregistret. Gruppens
medlemmar är representanter för Mavi, jord- och skogsbruksministeriet, MTK, SLC, Österbottens
svenska producentförbund, slakterierna, återvinningsanläggningen, Lantmäteriverket, Mtech Digital
Solution, Lammasyhdistys, Vuohiyhdistys och Evira.
Sammanfattningarna kommer i fortsättningen att finnas på Eviras webbplats: Djur > Djurskydd och
djurhållning > Märkning och registrering > Får och getter > Aktuellt.
Inverkan av försenade registeranmälningar på jordbruksstöden som utbetalas för gården
Senast på den sjunde (7) dagen efter händelsen ska djurhållaren meddela Får- och getregistret om
utmönstringar, köp, förflyttningar, hittade djur och införsel från utlandet som gäller djur som denna äger
eller innehar. Anmälan om födsel av lamm/killing, det vill säga moderns
lamningsanmälan/killningsanmälan ska göras senast vid sex (6) månaders ålder, men om djuret innan
det flyttas från djurhållningsplatsen där det föddes, ska det registreras och märkas före flyttningen. Det
är också viktigt att uppmärksamma att t.ex. enbart slakteriets slaktanmälan inte är nog, utan djurhållaren
ska också själv göra utmönstringsanmälan.
Det är lättast att utreda om utmönstringsanmälan fattas för ett slaktat djur genom att gå till fliken
Slakthändelser i Får- och getregistret, som finns på fliken Händelser. Om slaktanmälan har gjorts för ett
djur men djurhållaren inte har gjort utmönstringen, är det markerat i ljusrött på listan. Genom att klicka på
djurets EU-signum kommer du till djurets basuppgifter, > uppgifter om lokalisering >. Till
utmönstringsanmälan för djuret kommer du enklast genom att klicka på länken Lägg till i
Utmönstringskolumnen.

Vid kontroller av djurens märkning och registrering kontrolleras att tidsfristerna för anmälningar till
registret iakttas. Märkning och registrering hör till tvärvillkoren som är ett villkor för grundstöd,
förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, får- och getbidragen, bidrag för
mjölkkor, bidrag för nötkreatur, miljöersättning (miljöförbindelse och miljöavtal), ersättning för ekologisk
produktion, kompensationsersättning och ersättning för djurens välbefinnande. En eventuell sanktion
inverkar alltså på alla ovan nämnda stöd för gården.
Den normala stödpåföljden för försummelse av tvärvillkoren är 3 %. Vid ringa försummelse kan påföljden
även vara en så kallad tidig varning eller 1 %. Vid allvarlig försummelse kan påföljden vara 5 %. Om
samma försummelse upprepas eller om försummelsen konstateras vara avsiktlig höjs
sanktionsprocenten. Om ett mycket litet antal anmälningar är försenade, förseningarna är mycket små
och man under kontrollen kan påvisa att det berodde på orsaker som klassificeras som mänskliga
misstag, kan länsveterinären som drar slutsatsen av kontrollen låta bli att ge tvärvillkorspåföljder. Det
finns ytterligare information om tvärvillkoren på Eviras webbplats: www-evira.fi > Gemensamma >
Tvärvillkor.
Om registeranmälningarna är försenade inverkar det på får- och getbidraget för alla bidragsberättigade
djur. Får- och getbidragen är bidrag för tackor och hongetter som betalas i AB-regionen samt bidrag för
slaktlamm och slaktkillingar som betalas i hela landet. Anmälningarna till får- och getregistret ska vara
korrekta så länge som man är berättigad till bidrag för djuret. Anmälningarna till registret ska vara gjorda
senast på djurets första stödberättigande dag. Anmälningarna om djur som kommer till eller utmönstras
från gården granskas per stödår samt enligt stödsökande i samband med betalningen av djurbidraget.
Om djurets registeranmälan är så litet som en dag försenad blir djuret inte godkänt, vilket innebär att du
går miste om stödet för djuret för det året. Om över 20 % av gårdens djur underkänns förlorar du
djurbidraget för alla djur för hela året. Även då det gäller de nationella stöden för tackor och hongetter
och ersättning för djurens välbefinnande leder ett fel i djurets registeranmälan till att djuret underkänns
vid kontrollen. Det lönar sig alltså ha hålla uppgifterna uppdaterade i djurregistret. På Mavis webbplats
finns mera information om djurstöd och djurbidrag: www.mavi.fi > Guider och anvisningar > Djurstöd och
bidrag.
Medicinsk behandling av får och getter ska journalföras
Läkemedel som har administrerats till får och getter ska journalföras. I journalen antecknas både de
läkemedel som veterinären har administrerat och de läkemedel som man själv har administrerat. På
Eviras webbplats finns mallar som du kan använda för att underlätta journalföringen av läkemedel.
Sidan hittas enklast genom att skriva ”journalföring av medicinering” i sökrutan på ingångssidan till
Evira.fi. www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Medicinering av djur > Lagstiftning om
medicinsk behandling av djur > Journalföring av medicinering av produktionsdjur. Det finns en länk till
mallarna nere på sidan. Journalföringen kan också skötas på annat sätt bara den är tydligt gjord och allt
som krävs finns antecknat. För ytterligare information kontakta: Överinspektör Liisa Kaartinen,
liisa.kaartinen(at)evira.fi

Kontroll av kadaveruppsamlingen prioriteras år 2017
Vid övervakningen av biprodukter år 2017 kommer effektivering av uppsamlingen av självdöda och
avlivade djur på gårdarna att prioriteras inom uppsamlingsområdet. Kontroller och utredningar som gäller
bortskaffandet av kadaver kommer att utföras på fårgårdarna. Utöver effektiveringen av uppsamlingen är
detta en prioritet därför att det är viktigt att säkerställa att det kommer in tillräckligt många TSE-prover
från får så att Finlands status som ett land med försumbar risk för klassisk scrapie kan behållas. För att
statusen ska kunna behållas krävs minst att den nuvarande uppföljningen av TSE-sjukdomar fortsätter.
Om märkesleverantörerna
Det finns för närvarande två leverantörer av öronmärken för får och getter som är godkända av Evira.
 Suomen Korvamerkkimyynti Oy
- www.korvamerkki.fi
- e-postadress: myynti@korvamerkki.fi och info@korvamerkki.fi
- tfn 044 7700 759
 Stallmästaren AB
- www.stallmastaren.se
- e-postadress: order@stallmastaren.se
- tfn +46 0510 204 45 (språk svenska och engelska)
Försäljningstransaktionen sker alltid mellan djurhållaren och märkesleverantören och regleras av
konsumentskyddslagen. Eviras position vid märkesbeställningar består endast av förmedling av
beställningar från beställare till leverantör. Vid eventuella reklamationer ska märkesleverantören alltid
kontaktas direkt.
Sälj inga 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 köpanmälan som köparen gjort till registret.
Får- och getregistrets kundtjänst betjänar vardagar kl. 8.15–16.00
Postadress
Får- och getregistret, PB 63, 01301 VANDA
Telefon:
09 85 666 002
Fax:
09 271 0035
E-postadress:
lammasvuohi@mloy.fi
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Uppfödning av lantraser
Nya femåriga avtal ingås inte alls i år på grund av knappa statsanslag. Det är ändå möjligt att lägga till
djur i befintliga lantrasavtal. Ökning av djurantalet söks hos NTM-centralen med blankett 218 E senast
15.6.2017.
Ökning av djurantalet i ett avtal som börjat 2015 får bara sökas i år (2017). I ett avtal som börjat 2016
kan man ansöka om att utöka djurantalet i år och nästa år (2017 och 2018). Får och getter som ansökan
om ökning av djurantalet gäller måste vara i sökandens besittning och de ska ha härstamningsintyg
senast 1.5.2017.
Betalningen av den andra posten för 2016 års avtal har inletts vecka 8.
Ersättning för djurens välbefinnande
Den planerade tidtabellen för betalning av restbeloppet (50 %) av ersättningen för djurens välbefinnande
2016 är i juni (mavi.fi, får och getter som var införda i registret 1.7–31.12.2016)
Utbetalning för en förbindelse om djurens välbefinnande för 2017 söks INTE separat, utan ansökan om
utbetalning har blivit registrerad i samband med att förbindelsen söktes.
I utbetalningsposten som gäller förskott för 2017 registreras de får och getter som är införda i registret
1.1–30.6.2017.

