Krav för godkännande av elektroniska stalljournaler
Jordbruksverket bestämmer om godkännande av program för journalföring på data.
Varje leverantör av elektroniska stalljournaler har rätt att själv bestämma uppbyggnad och
utformning av dataprogrammet. Förutsättningen är att det finns med fält i programmet där
brukaren kan fylla i alla uppgifter som krävs enligt regelverket. Programmet ska vara lätt för
den enskilde brukaren att använda. Journalen ska vara överskådlig.
Specifikation över fält som ska vara med i en av Jordbruksverket godkänd elektronisk
stalljournal för nötkreatur1


Kön avser djurets kön, t.ex. tjur eller kviga.



ID-nummer avser djurets fullständiga djuridentitet med SE + produktionsplatsnummer
+ individnummer + kontrollsiffra (13 positioner).



Datum avser det datum då förändringen inträffar.



Kategori avser typ av händelse, t.ex. ingående balans eller utgång av djur



Född avser det datum då djuret är fött.



Leverantör/mottagare avser den produktionsplats (6 positioner) djuret senast befunnit
sig på alternativt levererats till.



Moderns id-nummer avser djurets fullständiga djuridentitet med SE +
produktionsplatsnummer + individnummer + kontrollsiffra (13 positioner).



Ras enligt raslista.

Specifikation över fält som ska vara med i en av Jordbruksverket godkänd elektronisk
stalljournal för får och getter2

1



ID-nummer avser djurets identitet med SE + produktionsplatsnummer +
individnummer för livdjur och enbart SE + produktionsplatsnummer för övriga djur.



Antal avser det antal djur som avses vid registreringstillfället.



Datum avser det datum då förändringen inträffar.



Födelseår avser det år djuret föddes.



Identifieringsdatum avser det datum djuret märktes.



Kategori avser typ av händelse, t.ex. ingående balans eller rekrytering



Leverantör/mottagare avser vilken produktionsplats (6 positioner) djuret/djuren senast
befunnit sig på alternativt levererats till.

Uppfyller kraven i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Fälten är likartade dem som
återfinns i Jordbruksverkets manuella stalljournaler.
2
Uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 21/2004. Fälten är likartade dem som återfinns i Jordbruksverkets
manuella stalljournaler.



Uppgifter om transportören avser namn på transportören samt registreringsnummer på
den del av fordonet som transporterar djuren för djur som lämnar produktionsplatsen.



Ras och genotyp.

I stalljournalen ska det också framgå vilket produktionsplatsnummer stalljournalen avser. Det
ska också framgå anläggningens adress och geografiska koordinater eller likvärdig uppgift om
produktionsplatsens geografiska läge. Likaså ska det i journalen framgå produktionsinriktning
samt djurhållarens namn och adress.

Krav på vissa fält


I fält för datum ska endast siffror och bindestreck kunna registreras. En otillåten form
av datum ska inte kunna registreras t.ex. 2017-54-35.

För de djur som fortfarande är märkta med den officiella kokontrollens märkning ska brukaren
kunna registrera dem på samma sätt som djur märkta med SE-märkning. SE ersätts då med ett
ett- eller tvåsiffrigt föreningsnummer och produktionsplatsnumret ersätts med
besättningsnumret. Djurets individnummer registreras utan kontrollsiffra.
Utskrift ska ha likartad uppställning som av Jordbruksverket godkänd manuell journal.


Utskrift ska vara lätt överskådlig och bestå av rader och kolumner.



Det ska klart framgå för vilken produktionsplats journalen gäller.



Det ska klart framgå om utskrift avser plus- eller minussida.



Alla aktiva djur ska vara med på utskriften samt händelser som går ett år tillbaka vid
utskriftstillfället.

Samma post ska inte kunna registreras två gånger.


En unik post för nötkreatur och livdjur av får och get är händelsedatum och djur-id.



Individnummermärkta djur ska enbart kunna registreras igen på plussidan efter det att
de har förts ut på minussidan.

Vid ansökan om godkännande av elektronisk stalljournal ska det anges om avsikt finns att
sälja programmet vidare.

