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Syns inte bilderna? Klicka här...

Livsmedelsverkets nötregisterändring börjar med ett

driftstopp – senaste infon och nyttiga tips

Nötregistrets ägarbyte till Livsmedelsverket gäller från onsdag

27.4.2022. Ändringen innebär en stor förändring för nötgårdarna. Det

påverkar även användningen av ProAgrias, Fabas och Mtechs program.

Driftsavbrottet på grund av ägarbytet börjar torsdag 21.4. kl. 8.

I det här nyhetsbrevet har vi samlat den senaste infon om funktionerna i Min

Gård-programmet under driftsavbrottet 21-27.4.2022.

Tips under avbrottet:

Om provmjölkning med

provtagning i burkar borde ske

under tidpunkten 25.-27.4, löns

den att tidigarelägga.

Utmönstring, köp av djur eller

andra djurhändelser, som ska anmälas, rekommenderas att de görs

antingen före eller efter avbrottet. Detta så att händelserna inte överskrider

7 anmälningsdagar.

Under driftsavbrottet kan man göra djuranmälningar via e-post med

följande blanketter Märkning och registrering av djur - Livsmedelsverket

(ruokavirasto.fi). För varje typ av anmälning finns en egen blankett.

Blanketterna skickas till den nya epost-

adressen nautarekisteri@ruokavirasto.fi eller Nautarekisteri/Ruokavirasto,

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki. 

Fullmakterna ska göras senast 25.4, så att sparande av djurdata fungerar

direkt när Livsmedelsverkets nötregister öppnar.

Förbered dig på att ändrade uppgifter inte syns i djurlistorna förrän de har

sparats av Livsmedelsverkets kundbetjäning.

Funktioner i nötprogrammen vecka

16 och 17

21.4. –27.4.2022

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f70377733753468307832
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/
mailto:nautarekisteri@ruokavirasto.fi


Alla följande funktioner är ur bruk från 21.4:

• Födslar, sparande av nya och korrigeringar

• Utmönstringar, sparande av nya och korrigeringar 

• Köp, sparande av nya och korrigeringar

• Flytt av djur, sparande

• Beställning av nya öronmärken

• Beställning av ersättningsmärken

• Beställning av tillfälliga märken samt deras ibruktagning

• Ändring av djurets användningssätt

• Kastrering, sparande

21.4. kl. 8 – 25.4.2022 kl. 8

Alla andra nötmodulers funktioner är i bruk, såsom: 

• Provmjölkningsmängder och streckkoder, sparande och korrigeringar

• Semineringar, sparande

• Dräktighetsundersökningar, sparande

• Sinläggningar, sparande

• Vikter, sparande

• Slakteriernas länkar

25.4. kl. 8 – 27.4.2022

Alla Mtechs nötmoduler i Min Gård och Kokompassen är ur bruk.

Andra Min Gård-program som är i

bruk

Under avbrottet är övriga moduler i

Min Gård normalt i bruk: 

• Alla växtodlingsprogram, t.ex. MMwisu

och MobiWisu

OBS! Min Gårds startsida (lövikonen) är ur

bruk

• En del av Fabas moduler, t.ex.

Klövmodul, Klövmobil och DigiHelmi

• En del av ledarskapsmodulerna, t.ex. ProTid, Magasinet ja Bisnes+

• Alla ProAgrias nättjänster

OBS! Inloggning till ProAgrias nättjänst fungerar inte via Min Gård,

endast via nättjänstens inloggningssida.

https://proagria.mloy.fi/ProAgriaVerkkopalvelut/General/Login.aspx?

language=2

Alla tjänster tas i bruk tillbaka 27.4 då Livsmedelsverket meddelar att

ett nytt nötregister är i bruk.



Våra husdjursrådgivare

Lantbrukssällskapet

Handelsesplanaden 16 D

65100, Vasa

Tel: 010 839 2200

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig

på vår hemsida eller gjort inköp från oss.

Avsluta prenumerationen

Produktionsuppföljningens

kundservice hjälper i

problemsituationer

Produktionsuppföljningens nationella kundservice (09) 8566 5980,

tuotosseuranta@proagria.fi betjänar vardagar kl. 8.15-16.

 

Även Lantbrukssällskapets husdjursrådgivare betjänar vid problemsituationer

https://www.lantbrukssallskapet.fi/kontaktuppgifter/husdjursradgivare/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52852414/10207

