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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR
Djurskyddsövervakningen på nötkreatursgårdar år 2017
Europeiska unionen förpliktar sina medlemsstater att årligen genomföra djurskyddskontroller på en
representativ andel av gårdar med produktionsdjur. Övervakningen skall dessutom vara baserad på
risker och övervakningarna skall utföras utan föregående anmälan. Tidigare har man årligen övervakat
7-9 djurarter. I fortsättningen kommer övervakningen att sätta tyngdpunkten på vissa djurarter.
De valda tyngdpunkterna varierar årligen. I praktiken övervakar man den valda djurartens gårdar mer
under det ifrågavarande året än normalt. Den totala mängden övervakningar växer ändå inte eftersom
man i motsvarande grad minskar på övervakningen av andra arter av produktionsdjur. Målet med
förändringen är att både effektivera den riskbaserade övervakningen och att utveckla den. År 2017 är
övervakningens tyngdpunkt nötkreatursgårdarna, av vilka 350 kommer att övervakas, detta är ca 150
gårdar mer än år 2016.
Länsveterinärerna vid regionförvaltningsverken utför övervakningarna och de påbörjas under den
inkommande våren.
Mer information om övervakningarna finns att fås på Eviras webbsidor:
Evira.fi – Djur – Djurskydd och djurhållning – Övervakning av djurskydd
Evira.fi – Gemensamma – Tvärvillkor – Övervakningsanvisningar
Registerutdraget har blivit lättare
Djurhållaren kan själv påverka vilket innehåll det postade registerutdraget skall ha genom att göra
ändringar i Egna uppgifter- delen på Mtech Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi-> Nötkreatur> Hantering-av-kunduppgifter) eller genom att ringa kundtjänsten. Om man vill kan man lämna bort
händelseutdrag -delen ur registerutdraget eller förteckningen över de lediga öronmärkena.

LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR
Ändringar i övervakningen av stöd för nötkreatur
Från ingången av 2017 underkänns ett nötkreatur alltid, om uppgifterna i djurregistret eller
djurförteckningen har ett fel som inverkar på djurets rätt till stöd. Tidigare underkändes djuret bara på
grund av ett fel i djurregistret.
I fortsättningen blir det påföljder också med anledning av sådana uppgifter i djurregistret eller
djurförteckningen som inte inverkar på rätten till stöd för nötkreaturet. På grund av felet blir djuret föremål
för ett två år långt hot om sanktion. Nötkreaturet underkänns om ett nytt fel i uppgifterna om djuret
observeras medan sanktionshotet pågår.
Att ett djur underkänns innebär att du går miste om stödet för djuret för hela året. Dessutom orsakar det
underkända djuret en sanktion vars storlek beror på andelen underkända djur under hela stödåret.
Ändringarna i övervakningen av stöd för nötkreatur gäller kontroller som utförs på gården och följande
stöd:





bidrag för nötkreatur
bidrag för mjölkkor
ersättning för djurens välbefinnande i fråga om nötkreatur
avtal om lantraser i fråga om nötkreatur.

Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i juni.

