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Bästa kunder 
 

Som användare av NettiKatras-programmet har du upptäckt att överföringen 
av djuruppgifter  till Livsmedelsverket med hjälp av NettiKatras-programmet 
inte har förlöpt  smidigt under sommaren. Uppgifterna har blivit sparade i 
NettiKatras-programmet men gränsytan mot Livsmedelsverket har fungerat 
stelt. Lösningar har ändå hittats och utvecklingsarbetet fortsätter under hösten. 
Tack för all feedback.  

Aktuellt 

• Uppdaterade resultat för produktionsuppföljningen kommer att publiceras 
så fort som möjligt.  

• Anmälan om flyttning: Livsmedelsverkets får- och getregister har under maj 
endast släppt genom en begränsad meängd av uppgifter/sändning. För de 
uppgifter som inte har överföts har man fått ett fellmeddelande i delen 
”Uppgifter” i mellanbladet ”Händelser”. Från och med mitten av augusti får 
användaren i realtid informationen om hruvida överföringen har lyckats  
Således fungerar överföringen av information mera tillförlitligt. Och 
användaren får omedelbart meddelande genom ett separat extra 
meddelande i det vänstra sidofältet ifall uppgifterna inte har överförts   

• NettiKatras-programmet hämtar hållningsplatserna från Livsmedelsverkets 
register över hållandeplatser och ifall djurhållningsplatser saknas i 
programmet så kontrollerar du väl att Registret över hållandeplatser  är 
uppdaterad.   

• Indexberäkning pågår nu och nya index beräknas varje vecka. Uppgifterna 
bör matas in före söndag kväll. De nya indexen syns under tisdagen. Som 
nyheter syns graden av inavel och säkerheten för bedömningen. 
Beräkningen av inavelsgraden ska korrigeras. 

• Flera uppgifter läggs till  som bäst i Stamboksbeviset 

• Uppbyggnad av en funktion som ska möjliggöra överföringen av 
slaktuppgifter påbörjas under augusti. Funktionen testas först som en pilot 
för användarna av Sorkka-programmet. 

• Synligheten för bruksöronnumret har ökats i vyn ”Händelser” och det 
kommer att läggas till på andra ställen ännu. Öronmärkesordningen är i bruk 
i alla inmatningsfält. Tryck på kolumnrubriken och kolumnen aktiveras.   

https://epr.ruokavirasto.fi/
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• Lammlista-rapportern ahar varit i bruk sedan juni. Du kommer till 
rapporterna via det gröna  sidofältet genom knappen  Rapporter, välj där 
mellanbladet Lammlista. På sista sidan av rapporterna syns ett behändigt 
sammandrag av resultaten för det valda året.  

 

 

Djur > Vägning 

EU-signum  Öra Namn  

Rapporter > Lammlista 
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Vägledning och råd:  

Bekanta dig med mera noggranna anvisningar på ProAgrias webbsidro. Alla 
anvisningar är uppdaterade: https://www.proagria.fi/tietoa-
meista/materiaalipankki/ohjeet/nettikatras-ohjelman-ohjeet  

Distansutbildning om anvädningen av programmet NettiKatras är på 
kommande under hösten. Anmäl ditt deltagande: 
https://tilaisuudet.proagria.fi/nettikatras-koulutukset 

Du kan fråga efter vägledning för användningen av programmet från 
programstödet . 

Vi tar gärna emot feedback och förslag till förbättringar. Med hjälp av dem 
utvecklas programmet till att tjäna fårägaren på bästa sätt.  

Behandlingen av feedback tar vanligen cirka 5 arbetsdagar. 
Utvecklingsidéerna för vi vidare behandling i NettiKatras-arbetsgrupp. 

 
Med samarbetshälsningar, 
ProAgria 
Fårrådgivare 
NettiKatras-kundtjänst 
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