NAUTAELÄINLUETTELO
Ajalta

Tilatunnus

Pitopaikka

Karjatunnus

Sivu

417.38.2007sr 1.7.2007/EHYT

Tulopäivä ja -tapa
Edellinen omistaja

Poistopäivä ja -tapa
Seuraava omistaja

*) Syntymätilaa ei ole merkitty tällä tilalla syntyneille eläimille.

Palkkiot
kk / vv

Emän tiedot

Isän tiedot

EU-tunnus
Rotu, korvanro, nimi

EU-tunnus
Rotu, kknro, nimi

Säilytettävä tilalla

Alkuperä
Suomi
Rekisteröinti

Syntymäpäivä
Syntymätila *)

Käyttö

Korva- Nimi
numero

Rotu

EU-tunnus

Sukup.

Kirjoitettu

Eläimen tiedot

saakka

Rotu
01 (ay) Ayrshire
21 (lsk) Länsisuomenkarja
22 (isk) Itäsuomenkarja
23 (psk) Pohjoissuomenkarja
03 (hol) Holstein
05 (bs) Brown Swiss
08 (hf) Hereford
09 (ch) Charolais
11 (ab) Aberdeen Angus
12 (li) Limousin
13 (si) Simmental
14 (pi) Piemontese
15 (hc) Highland Cattle
16 (ba) Blonde d´Aquitaine
17 (je) Jersey
18 (de) Dexter
19 (ga) Galloway
25 (lh) Texas Longhorn
30 (bi) Biisoni

Käyttö
1 Maidontuotanto
2 Emolehmä
3 Lihantuotanto
4 Jalostus
5 Koe-eläin
99 Muu (lemmikki tms.)

Tulotapa
2 Osto
3 Tuonti

Poistotapa
1 Teuraaksi
2 Eloon
3 Teurastettu tilalla
4 Kuollut tilalla
5 Kadonnut
6 Viety ulkomaille
8 Lopetettu
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Asiakaspalvelu auttaa ongelmatilanteissa ma – pe klo 8.15 – 16.00, puhelinnumero 020 7472 360.
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• WebElmer internet-palvelu, www.mloy.fi/WebElmer
• automaattinen puhelinpalvelu (09) 7559 4250

Eläimen omistajalla/haltijalla on vastuu eläimen tietojen ilmoittamisesta.

Lomakkeet voi myös faksata numeroon 020 7472 203.
Nautaeläinluettelolla ei voi tehdä ilmoituksia nautarekisteriin.

• Ilmoitus nautarekisteriin – lomakkeet A ja B
• Ammu&Elmer -ohjelmisto

Tietojen ilmoittamiseen on tällä hetkellä käytettävissä:

TIETOJEN ILMOITTAMINEN NAUTAREKISTERIIN
Eläimen syntymä-, osto-, poisto- ja siirtotiedot sekä tilapäismerkin käyttöönotto tulee ilmoittaa nautarekisteriin 7 päivän kuluessa
tapahtumasta. Syntynyt vasikka on korvamerkittävä 20 päivän kuluessa syntymästä. Vasikan on aina kuitenkin oltava rekisteröity
ja korvamerkitty ennen tilalta poistamista.

TIETOJEN KIRJAAMINEN NAUTAELÄINLUETTELOON
Nautaeläinluettelo on pidettävä kaikilta osin ajan tasalla. Syntyneiden vasikoiden tiedot tulee kirjata uusien merkkien
tilauksen yhteydessä toimitettuun nautaeläinluetteloon kolmen (3) päivän kuluessa tapahtumasta. Muitten nautaeläinten
tapahtumat tulee kirjata maaliskuun nautaeläinluetteloon kolmen (3) päivän kuluessa tapahtumasta. Tyhjästä nautaeläinluettelon
sivusta voi tarvittaessa ottaa kopioita. Ammu&Elmer -ohjelmiston käyttäjät tekevät vastaavat merkinnät lomakkeen
sijasta suoraan ohjelmaan kolmen (3) päivän kuluessa tapahtumasta.

KOODIT
Sukupuoli
0 Sonni
1 Lehmä
2 Härkä (kastroitu)

Tilalla täytettävät tiedot
Syntymä: eläimen EU-tunnus, syntymäaika, sukupuoli, rotu, käyttö, emän EU-tunnus, isän rotu sekä kantakirjanumero
tai EU-tunnus. Kuolleena syntyneen tai ennen rekisteröintiä kuolleen vasikan tiedot merkitään uusien merkkien tilauksen yhteydessä
toimitetun nautaeläinluettelon loppuun. EU-tunnuksen kohdalle merkitään 'kuollut'.
Poisto: poistopäivä, poistotapa, seuraava omistaja (tilatunnus, välittäjäkoodi tai MMM:n asiakastunnus)
Osto: ostopäivä ja edellinen omistaja (tilatunnus, välittäjäkoodi tai MMM:n asiakastunnus). Ostoeläimet kirjataan maaliskuun
nautaeläinluettelon loppuun, siellä oleville tyhjille riveille.
Tilapäismerkki: eläimen EU-tunnus ja käyttöönottopäivä merkitään tilapäismerkkiluetteloon, joka säilytetään nautaeläinluetteloiden
liitteenä.
Palkkiot: hakukuukausi (kk) ja vuosi (vv), niiden eläinten kohdalle, joille on haettu sonni- tai härkäpalkkiota.

Nautaeläinluettelo on osa rekisteriotekirjettä. Maaliskuisen rekisteriotteen mukana tulostuu nautaeläinluettelo, johon on kirjattu
kaikki nautaeläinten pitäjän hallussa olleet eläimet edellisen vuoden alusta lukien. Tämä nautaeläinluettelo säilytetään tilalla kolme seuraavaa
kalenterivuotta. Muissa rekisteriotteiden mukana tulleissa nautaeläinluetteloissa on kirjattuna vain rekisteriotteen
jakson aikana tai sen jälkeen nautaeläinten pitäjän hallussa olleet eläimet. Näiden nautaeläinluetteloiden säilytysaika tilalla on seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun asti. Uusien korvamerkkien tilauksesta tulostettu nautaeläinluettelo sisältää vain tilauksessa mukana
olevat uudet EU-tunnukset. Tämän luettelon säilytysaika on myös kolme seuraavaa kalenterivuotta.

Nautaeläinluettelossa havaitut virheet tai puutteet on eläimen omistajan korjattava luetteloon. Korjaukset on myös
ilmoitettava nautarekisteriin.

Nautaeläinluettelo säilytetään tilalla, säilytysaika on merkitty luettelon oikeaan alakulmaan.
Eläinpalkkiohakemuksiin liitetään tarvittaessa kopio nautaeläinluettelosta (tarkista asia ko. tuen hakuohjeesta).
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