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AKTUELLT FÖR HÅLLARE AV NÖTKREATUR
Lindringar i tvärvillkorskraven
Statsrådets förordning (670/2017), i vilken ett flertal tvärvillkorskrav slopades retroaktivt, trädde i kraft
9.10.2017. Underlåtenhet att följa vissa krav som gäller djurens välbefinnande, livsmedelshygien eller
medicinsk behandling av djur ska inte längre betraktas som överträdelse av tvärvillkoren, och de orsakar
sålunda inte heller påföljder för jordbrukarstöd. Ändringarna träder i kraft retroaktivt från ingången av
2017.
En del krav lindrades också. Lindringarna baserar sig på EU-kommissionens tolkning enligt vilken man
vid bedömningen av påföljder i fråga om tvärvillkoren i vissa fall kan utgå från miniminivån enligt EUbestämmelserna, om de nationella kraven är högre. Sådana är till exempel när ett krav har uttryckts som
en exakt siffra eller ett exakt antal i den nationella lagstiftningen och verkställts striktare än kraven i
direktiven om kalvar, svin och produktionsdjur. Också lindringarna tillämpas retroaktivt från ingången av
detta år.
Utöver lindringarna har ett nytt krav som gäller förstörande av hornanlagen hos kalvar tagits in i
tvärvillkoren. Eventuella överträdelser av detta krav kan ge en tvärvillkorspåföljd när det gäller
observationer som gjorts efter 9.10.2017, dvs. retroaktivt påförs jordbrukaren ingen påföljd.
Livsmedelssäkerhetsverket har på sin webbplats publicerat uppdaterade övervakningsanvisningar och
kravlistor över djurens välbefinnande för olika djurslag.
Länk till listorna över tvärvillkorskrav för djurens välbefinnande
https://www.evira.fi/sv/gemensamma/tvarvillkor/tvarvillkorens-kravlista-over-djurens-valfard/
Kom ihåg att göra registreringarna i nötkreatursregistret och anteckningarna i djurförteckningen
inom utsatt tid
Nötkreaturshållaren ska göra djurens registeranmälningar senast 7 dagar efter händelsen till
nötkreatursregistret. Dessutom ska motsvarande anteckningar göras senast 3 dagar efter händelsen i
nötkreatursförteckning för djurhållningsplatsen i fråga. Man kan ersätta anteckningen i den separata
djurförteckningen genom att anteckna det i den elektroniska förteckningen. I praktiken betyder det här att
anmälningarna till nötkreatursregistret ska göras inom 3 dagar.
Uppdaterar man händelserna senast 3 dagar efter händelsen direkt till registret, behöver man inte spara
de till gården skickade pappers nötkreatursförteckningarna.
Djurhållaren har alltså möjlighet att fungera på två olika sätt:
a) en separat nötkreatursförteckning -> anteckningarna i förteckningen senast 3 dagar efter händelsen +
anmälningarna till nötkreatursregistret senast 7 dagar efter händelsen.
b) ingen separat nötkreatursförteckning -> anmälningarna till nötkreatursregistret senast 3 dagar efter
händelsen.
Förändringar i registerutdraget
Tabellen Händelser i utdraget har tagits bort från Händelseutdragets framsida. Uppgifterna i tabellen är
tolkningsbara och därför är tabellinnehållet inte till nytta för djurhållaren.
Du kan minska innehållet i det postade registerutdraget genom att ändra i dina egna uppgifter på Mtech
Digital Solutions webbsida (http://www.mtech.fi -> Nötkreatur -> Hantering av kunduppgifter) eller genom
att meddela om saken till kundtjänsten. Från registerutdragsbrevet kan man om man vill lämna bort
händelseutdrags delen eller förteckningen över lediga öronmärken.
Den underleverantör som sköter postningen av registerutdragsbreven har meddelat att från och med
september månads postning ändrar registerutdrags papret så att hålen som underlättat förvaringen i
pärmar inte längre finns.
Man kan om man vill beställa registerutdragsbrevet helt och hållet elektroniskt till Netposten. Att få
registerutdraget elektroniskt till Netposten lyckas genom att du registrerar dig som Netposti användare
på adressen www.netposti.fi och där väljer Livsmedelssäkerhetsverket som avsändare.
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LANDSBYGDSVERKET INFORMERAR
Djurantalet i Vipu
I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan du granska din gårds djurantal från de föregående åren. Där syns
också djurtätheterna för de år då du har ansökt om kompensationsersättning (KOMP), stöd för svin- och
fjäderfähushållning (SS) eller ekoersättning (Eko).
I fortsättningen körs uppgifter om det föregående årets djurantal och djurtätheter för nötkreatur inte
längre till följebreven till nötregisterutdragen, utan motsvarande uppgifter syns i Vipus gårdsbruksavsnitt
på våren.
Ersättning för djurens välbefinnande
Förskott på ersättningen för djurens välbefinnande för 2017 betalas i slutet av november. I förskottet
betalas ersättning på basis av de djurenheter som samlats under perioden 1.1-30.6.2017. Ersättningen
på basis av de djurenheter som samlats under senare hälften av 2017 betalas i juni 2018.
Du kan ansöka om ny förbindelse för 2018 i Viputjänsten i januari 2018. Du kan ansöka om ny
förbindelse fastän du inte har någon gällande förbindelse för tillfället. Det blir inga stora ändringar i
åtgärdernas innehåll och ersättningens nivå/djurenhet förblir samma som nu. Förbindelsevillkoren
publiceras i december på webbplatsen mavi.fi. Vid valet av åtgärder lönar det sig att ta hjälp av rådgivare
inom modulen Animalieproduktionsdjur i samband med systemet Råd 2020.
I fortsättningen ska djurets registeruppgifter anmälas inom sju dagar från händelsen
För att EU:s nötdjursbidrag ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara uppdaterade.
Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (t.ex. födsel, köp, utmönstring) till nötkreatursregistret inom
sju dagar från händelsen. Tidsfristerna grundar sig på en EU-förordning om systemet för märkning och
registrering av djur. Om en registeranmälan som gäller ett djur försenas en enda dag förkastas djuret,
vilket betyder att dess stödberättigande upphör för hela året.
Gården går miste om djurbidraget för alla djur för hela året, om det blir nödvändigt att förkasta över 20 %
av djuren på gården.
Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas. Försummelse av tvärvillkoren leder till att
EU:s alla direktstöd (bland annat grundstöd) och vissa delfinansierade stöd (bland annat miljöersättning
och kompensationsersättning) minskas eller till att påföljder påförs.
Anslagen för EU:s produktionsbundna bidrag går att omfördela
Det är enligt vissa regler möjligt att omfördela anslagen för produktionsbundna bidrag, om det finns en
grund för omfördelningen. I systemet för produktionsbundna stöd ingår bidrag för mjölkkor, bidrag för
nötkreatur, får- och getbidrag och bidrag för jordbruksgrödor. Anslagen för dessa bidrag är fördelade på
åtgärder enligt produktionsform och region. Finland har sammanlagt 22 sådana åtgärder. En grund för
att omfördela anslag kunde till exempel vara att anslaget som ska överföras ger bättre resultat inom en
annan åtgärd. Åtgärderna kan ändå inte upphävas.
Ett potentiellt beslut om överföring av medel kommer att tas årligen i samförstånd med
producentorganisationerna innan den första stödposten betalas ut. I praktiken kunde överföringar av
medel vara tänkbara i Finland från och med stödåret 2018.
Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
fornamn.efternamn@mmm.fi
Följande registerutdrag ur nötkreatursregistret postas till gårdarna den tredje veckan i januari.

