
NettiKatras

Hållandeplatser, utmönstringar och 
inmatning av slaktresultat, 
flyttninganmälan
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Utmönstring och förflyttning
• Djuret eller djuren som ska

utmönstras eller flyttas väljs på 
djurlistan.  

• Djur kan sökas genom att I 
Sök-fältet skriva namn, kort
öronnummer, Eu-signum eller
en del av det.

• Välj önskad åtgärd utmönstring
eller förflyttning
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Utmönstring – djuret har dött eller avlivats
• Om flera djur har samma utmönstringsdatum så kan man anteckna en gemensam tid och orsak samt

destruktionssätt för dem.
• Utmönstringsdatum och orska kan ändras för individen även om man hade angett en gemensam

utmönstringsorsak. 
• Tilläggsuppgiften är obligatoriks om djuret har avlivats eller dött. Den kan läggas till individuellt för 

respektive djur.
• Tryck på Spara när uppgifterna är rätt.



• Slaktad för eget bruk betyder att djuren har s laktats på gården.

• Om s laktdjuren s kickas för frakts lakt på ett s lakteri och kommer i retur till
producenten; Används koden ”s åld till s lakt” och praxicen är dens amma
s om med utmöns tringar via Livs medels verket. 

• Samma koder för utmöns trings ors ak s om finns i Livs medels verkets
regis ter används i NettiKatras .
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Slaktuppgifter - utmönstringsorsak



• Man kan mata in en gemensam tid och köpare om flera djur har samma utmönstringsdatum och – orsak

• Dessa kan även redigeras individuellt.  

• Slakteriet väljs i fältet Gemensam köpare för allihopa eller i fältet Köpare/Slakteri individuellt för var och ett djur. Du kan söka
slakteriet med hjälp av namn, nummer eller söka lförteckningen. 

• Tilläggsuppgift eller destruktionssätt behöver inte meddelas för djur som har skickats till slakt. 

• Kontrollera uppgifterna och spara.
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Utmönstring – anmälan som slaktad



• Automatisk överföring av information från Sorkka-programmet till NettiKatras är på kommande på sikt.

• Automatisk överföring av information är tillsvidare i bruk hos tre slakterier: Hahtola, Vainio ja Tajma.

->kunden kan ge tillåtelse för automatisk överföring av slaktuppgifter från slakteriets system till
NettiKatras.

• Man kan också mata in slaktresultat själv manuellt . Välj de utmönstrade så de syns på mellanfliken
Borttagna i djurlistan > välj det/de djur för vilka du vill mata in slaktuppgifterna genom att klicka på rutan för val
framför det/de djur som du vill mata in slaktuppgifterna för > Åtgärder på stället Slaktuppgifter (nästa sida) 
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Inmatning av slaktuppgifter



• På stället Åtgärder väljs Slaktuppgifter där man kan mata in uppgifterna i slaktlikviden för djuret.

• Slakt- och fettklass är inte obligatoriska

• Den senaste vägda vikten kommer till kolumnen Vikt. Här kan du även lägga till eller redigera uppgifter. 
Prgrammet beräknas slakt% när slaktvikten har matats in

• Kom ihåg att spara när uppgifterna är rätt. 
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Inmatning av Slaktuppgifter



• Det lönar sig att kontrollera att
djurhållandeplatserna är korrekta i 
programmet innan man gör en 
flyttningsanmälan. (Tillägsinformation: 
NettiKatras-anvisning för redigering av gårdens
grunduppgifter)

• När man har valt Förflyttningar, väljs
först om djurhållningsplatsen man ska
flytta till är egen eller inte.  

• För Ankomst-djurhållningsplats kan
egna hållningsplatser väljas i dropplisten
(liten pil)

• För övriga Ankomst-hållandeplatser ska
man skriva hållningsplatsens signum i 
fältet och programmet söker fram den. 

• Därefter läggs till avfärds- och 
ankomsttiderna genom att klicka i 
kalendern.
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Åtgärd - Förflyttningar

I bildserierna 2 och 3 finns tilläggsinformation
angående registret över djurhållningsplatser



• När man klickar på kalender öppnas en meny där man
först väljer datumet (bild 1) 

• Efter det väljer man i klocktavlan timmarna för avfärden
(bild 2) och minuterna (bild 3) genom att flytta på 
visaren eller genom att klicka på den önskade tiden.

- När timmen är vald flyttar sig vyn automatiskt
till minutvyn. 

• Man kommer ur klocktavlann genom att klica utanför
klockmenyn.

• Ankomsttiden matas in på samma sätt.
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Åtgärd - Förflyttningar 1 2 3

Sedan lönar det sig att kontrollera uppgifterna och 
trycka på Spara
Programet återgår till Djur vyn om uppgifterna är rätt.



Om djuren redan finns på ankomsthållningsplatsen, så begär programmet att
man ska korrigera felen. 
Då väljs rätt ankomsthållningsplats på nytt samt väljs Spara
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Åtgärder – Förflyttningar, fel
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Kontroll av uppgifterna – På 
mellanfliken Åtgärder
• Anmälan om förflyttningar och utmönstringar bör kontrolleras på mellanfliken Åtgärder: 

Göm alla > Förflyttningar, i vyn Väntar på behandling och Uppdateringen misslyckades
• Om det i Uppdateringen misslyckades – vyn finns händelser har dessa uppgifter inte

överförts till Livsmedelsverkets får- och getregister och uppgifterna måste sändas på 
nytt. Programmets kundsupport hjälper till med korrigering och borttagning av 
uppgifter.
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