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AKTUELLT FÖR FÅR- OCH GETÄGARE
Djurförteckning
Som bilaga till detta brev finns en djurförteckning som skrevs ut 9.11.2016. Kontakta kundtjänsten om
djurförteckningen innehåller felaktiga uppgifter som inte kan korrigeras 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.
Vid användning av kommersiella program lönar det sig alltid att kontrollera att händelserna har lagrats i
det officiella registret som upprätthålls av Evira. På djurförteckningen som sänds ut till gårdarna två
gånger om året ser ni läget i det uppdaterade officiella registret ifall ni inte använder får- och
getregisterprogrammet som Evira erbjuder. Du får användningsrätt till programmet från kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet.
Även de som håller får och getter som sällskapsdjur är skyldiga att uppdatera djurförteckningen.
Återbetalning av registreringsavgift efter att djurhållningen har upphört
Evira kommer i fortsättningen att betala ut ersättning för de registreringsavgifter som får- och gethållare
som avslutar djurhållningen har betalat baserat på antalet beställda oanvända öronmärken (bl.a. JSM:s
förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 488/2016).
De EU-signum som hör samman med öronmärkena kommer att ogiltigförklaras i Får- och getregistret av
Evira.
Återbetalning kan sökas av den person som ursprungligen beställde öronmärkena och som vid
djurhållningens slut har över 10 oanvända EU-signum och som har meddelat till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet att djurhållningen avslutas.
Blanketten för ansökan om återbetalning finns på Eviras webbsidor Evira > Om Evira > Blanketter och
anvisningar > Djur > Märkning och registrering, Får- och getregistrets blanketter, Blankett för
återbetalning av registreringsavgift
Ytterligare upplysningar per e-post: lammasvuohi@evira.fi
Hur statusen försumbar risk för scrapie inverkar på hälsoövervakningen och
kadaveruppsamlingen
Europeiska unionen har beviljat Finland statusen försumbar risk för klassisk scrapie. I och med
ändringen får alla finländska djurhållningsplatser för får och getter statusen försumbar risk för scrapie
och den frivilliga hälsoövervakningen av scrapie avslutas eftersom den inte längre behövs. De
djurhållningsplatser som hör till hälsoövervakningen behöver inte göra en särskild anmälan om att de
lämnar den. I fortsättningen fattas inte längre några beslut om hälsokategori för djurhållningsplatserna.
Vid övervakningen av biprodukter år 2017 kommer effektivering av uppsamlingen av självdöda och
avlivade djur på gårdarna att prioriteras inom uppsamlingsområdet. Kommunalveterinärerna kommer att
inrikta inspektionerna på de fårfarmer där kadaver enligt uppgifterna i får- och getregistret bortskaffas på
ett sätt som är i strid med författningarna. Utöver effektiveringen av uppsamlingen prioriteras detta
eftersom 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.
Det kommer ändå att även behövas prover från gårdar utanför uppsamlingsområdet. Gårdar utanför
uppsamlingsområdet som håller minst 50 tackor eller hongetter ska sända in prov för undersökning av
scrapie från ett får eller en get som dött och avlivats på gården och är över 18 månader gammalt. Under
ett år ska minst ett djur undersökas för scrapie. Om inte ett enda djur över 18 månader dör eller avlivas
på gården under ett år, behövs ingen provtagning. Det går också att sända in prover från gårdar med
mindre än 50 tackor eller hongetter.

Djurhållaren ska själv se till att provet tas och att det sänds till Evira för undersökning eller meddela
kommunalveterinären att djuret har dött eller avlivats. Då sköter kommunalveterinären om provtagningen
och ser till att provet sänds till Evira. Kommunalveterinärens besök för provtagning på gården,
insändning och undersökning av prover är avgiftsfria för djurhållaren.
Ytterligare upplysningar om provtagningen finns på Eviras webbsidor Evira > Om Evira > Blanketter
och anvisningar > Djur > Djurhälsa
Remissen finns på Eviras webbsidor Evira > Om Evira > Blanketter och anvisningar > Djur >
Djursjukdomsforskning > Produktionsdjur
Veterinären kan inte överlåta läkemedel för eventuella framtida sjukdomsfall
Hälsovården för får är inte ett nationellt hälsovårdsprogram. Därför kan veterinären inte överlåta
läkemedel för eventuella framtida sjukdomsfall på samma sätt som lagstiftningen tillåter för gårdar som
hör till de nationella hälsovårdsprogrammen. Tillsvidare finns det endast nationella hälsovårdsprogram
för svin och nötkreatur.
Den största delen av produktionsdjurens läkemedel är receptbelagda. Överlåtelse av receptbelagda
läkemedel med en annan karens än noll dygn tillåts inte för vård eller förebyggande av framtida
sjukdomar. Ett undantag från denna regel är receptbelagda läkemedel med karenstid som ges oralt eller
externt och är avsedda för bekämpning av parasiter, som veterinären kan överlåta för framtida
parasitbekämpning. Däremot får veterinären inte överlåta exempelvis antimikrobiella medel (antibiotika)
för framtida sjukdomsfall, utan veterinären ska alltid först konstatera medicineringsbehovet.
För ytterligare information kontakta: Överinspektör Liisa Kaartinen (liisa.kaartinen@evira.fi)
Enbart växter för växtätare
Användning av foder som innehåller köttmjöl och andra ingredienser av animaliskt ursprung vid utfodring
av idisslare orsakade på 1990-talet den s.k. galna ko-sjukan som även smittade till människor. Galna kosjukan är en prionsjukdom, dvs. en TSE-sjukdom. För att förhindra att djursjukdomar uppstår och sprids,
föreskrivs i EU förbud och begränsningar av användningen av ingredienser av animaliskt ursprung vid
utfodringen av livsmedelsproducerande djur. Det är fortfarande varken tryggt eller tillåtet att utfodra kor,
får, getter, hästar, svin, höns eller fiskar med produkter som uppstår i samband med slakt, med matavfall
eller katt- eller hundmat.
I EU-lagstiftningen finns förbud och begränsningar om utfodring av djur för att gynna bekämpningen av
djursjukdomar. Användning av animaliskt protein vid utfodring av idisslare är förbjudet med några
undantag, såsom mjölk- och äggprodukter. Matavfall från storkök, restauranger och hemmakök får inte
ges till livsmedelsproducerande djur. Begränsningarna gäller även små husdjursgårdar och uppfödning
av djur till husbehov.
I värsta fall kan fel utfodring leda till en allvarlig sjukdomsepidemi hos djuren. Om oegentligheter
upptäcks vid utfodringen kan det dessutom leda till ekonomiska följder för gården och företagaren.
Gårdar som har ansökt om jordbruksstöd kan gå miste om stöd. Djur som utfodrats med förbjudna
ingredienser av animaliskt ursprung får inte slaktas för livsmedelskedjan.
Vid ändring av signum
Då lantbruksförvaltningens signum för djurhållaren ändras från exempelvis kundsignum till
lägenhetssignum ska även djuren registreras med det nya signumet. Det här sker inte automatiskt, utan i
sådana här fall ska kundtjänsten kontaktas eller ändringarna göras på utmönstrings- och
köpanmälningarna i programmet. Lediga öronmärken kan inte överföras till det nya signumet.
Djurets officiella signum ska användas vid anmälningar
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. Då du kontaktar kundtjänsten per telefon är det bra att ta fram koderna i förväg.
Även köparen ska anmäla köphändelsen
Djurhållaren kan endast anmäla de egna uppgifterna. Det är bra att påminna fårets köpare om att
försäljaren gör utmönstringsanmälan och köparen gör själv köpanmälan.

Utmönstringsdatum då djuret åker till slakt
Utmönstringsdatumet är det datum då fåret/geten lämnar gården och inte det datum då det slaktas. Om
djuret har dött eller avlivats, är utmönstringsdatumet det datum då detta skedde och inte det datum då
kadavret hämtades, om det inte är detsamma som dödsdatumet.
Adressen till får- och getregistret
Eviras webbsidor förnyades nyligen. Får- och getregistret hittar du enklast genom att välja sidan Djur,
och därifrån ta genvägen till programmet. Adressen kan också skrivas i bläddraren:
https://niemi.mmm.fi/elain
Får- och getregistrets kundtjänst betjänar vardagar kl. 8.15–16.00.
Postadress: Får- och getregistrets kundtjänst / Mtech Digital Solutions Oy*, PB 25 01301 VANDA
Telefon:
09 85 666 002
Fax:
09 271 0035
E-postadress:
lammasvuohi@mloy.fi
*Företagsnamnet för vår kundservice har ändrats från Lantbrukets Datacentral till Mtech Digital Solutions
Oy.
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Lamningsanmälningar för tackor ska göras senast 31.1.2017
EU:s får- och getbidrag som betalas ut för tackor år 2016 samt det nordliga husdjursstödet för tackor
förutsätter att lamningsanmälningarna för tackor som lammat år 2016 har gjorts inom 6 månader efter
lamningen. Lamningsanmälningar för tackor som har lammat 1.8.2016 och därefter ska ändå göras inom
en kortare tid än 6 månader, dvs. senast 31.1.2017.
Vid stödberäkningen medtas endast de lamningsanmälningar som har gjorts i tid.
Killningsanmälningar för getter ska göras senast 31.1.2017
EU:s får- och getbidrag som betalas ut för getter år 2016 samt det nordliga husdjursstödet för getter
förutsätter att anmälningarna av killingar som fötts år 2016 har gjorts inom 6 månader efter killningen.
Killningsanmälningar för getter som har fått killingar 1.8.2016 eller senare ska ändå göras inom en
kortare tid än 6 månader, dvs. senast 31.1.2017.
Vid stödberäkningen medtas endast de killningsanmälningar som har gjorts i tid.
Slaktanmälningarna till får-och getregistret senast 31.1.2017
Slakteriernas slaktanmälningar ska göras senast 31.1.2017.
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 2016 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
Anmäl djurens registeruppgifter till olika djurregister i tid och på rätt sätt. Det är av största vikt att du
iakttar anmälningstiderna, i synnerhet när det gäller EU:s 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 betalningen av bidragsdjur. Om djurets registeranmälan försenas med
t.o.m. en enda dag underkänns djuret, dvs. dess rätt till stöd upphör för hela stödåret. Om över 20 % av
din gårds djur måste underkännas betalas inget bidrag alls för det berörda året.
Ersättning för djurens välbefinnande
Förskottet på ersättning för djurens välbefinnande för 2016 betalas i november 2016. I förskott betalas
cirka 50 % av det sammanlagda ersättningsbeloppet.
Vid beräkningen av förskottet på ersättningen beaktas de ersättningsberättigande får och getter som
anmälts till får- och getregistret 1.1–30.6.2016. De föreskrivna anmälningstiderna för får och getter
måste följas. Ett lamm ska registreras senast vid 6 månaders ålder och andra anmälningar ska göras
senast inom 7 dagar från händelsen.
Ansökan om förbindelse och utbetalning av ersättning för djurens välbefinnande för 2017 öppnas i
januari 2017. Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i Viputjänsten. Från och med 2017 är
förbindelseåret för ersättning för djurens välbefinnande 1.1 – 31.12. En förbindelse som ingåtts våren
2015 löper ut i slutet av 2016, och därför måste jordbrukaren ansöka om ny förbindelse om han eller hon
vill att ersättningen för djurens välbefinnande ska fortsätta också år 2017.
Uppfödning av lantraser
Förskottet för avtalsåret 2016 betalas i november 2016. I förskott betalas 85 % av det sammanlagda
ersättningsbeloppet. Anmälningarna till får- och getregistret ska vara gjorda också när det gäller den här
ersättningen.

