
NettiKatras

Inmatning av lamningsanmälan och 
tillägg av en adoptivmoder



• Då man ska lägga till händelser för ett 
djur syns djurlistan initialt som en lista 
där man inte kan göra ändringar.  

• Djuret kan hämtas genom att bläddra i 
Djurlistan eller genom att skriva i Sök-
fältet öronnummer, namn eller EU-
signum.

• Klicka fram det önskade djuret med
kryss i rutan, i detta fall är det
exempelvis en tacka som lammat. Nu
kan du lägga till händelsen. 

>  Knappen Lamning aktiveras för 
inmatning av lamningen.

• Endast ett djur åt gången kan vara 
markerat som valt när man ska
mata in en lamning.

• Antalet valda djur syns invid rutan för 
valda djur.’

• Knappen för funktionen Lamning
aktiveras inte om flera än ett djur är
valda.
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Val av moder
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Vyn Lamning i sin helhet
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Vyn Lamning • Om man inte är säker på fader, 
välj Okänd

• Faderbaggen eller –bocken kan
väljas med hjälp av menyn.

• Programmet föreslår som först
fader enligt betäckningsgruppen
om gruppen är skapad och giltig. 
Om ingen grupp finns visas i 
menyn de handjur som är vid liv 
samt de handjur som har funnits
på gården under det senaste året
(365 dgr). 

• Fader kan skas genom att i 
sökfältet skriva namn, 
öronnummer eller en del av 
EU-signumet. 

• En utmönstrad eller död fader
kan läggas till enbart med hjälp
av EU-signumet där
kontrollnumret finns med utan
mellanslag eller streck emellan
(FI0000123456789).

• I kommentarfältet kan man mata
in tilläggsinformation om
lamningen > uppgifterna sparas
b k d
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Lamning Moder -Skötselpoäng
• Du kan om du vill, genom att klicka på smileys

spara uppgifter om hur lamningen har förlopt. 
• Om modern stöter bort en del av sina avkommor, 

välj Stöter bort lammet
• Om modern ger di åt endast en del av 

avkommorna, välj Hjälp vid digivning.
• Uppgifterna syns under mellanfliken för djuret. 
• Färgkoder används för Skötselpoängen: Ett 

dåligt resultat blir 1, ett bra är 3.  När resultat
samlas för flera år så kan man med hjälp av 
poängsättningen värdera modersegenskaper..

• Moderns skötselpoäng kan endast korrigeras av 
en sakkunnig (rådgivare) 

• Man kan också lämna detta fält tomt!

Informationen i Moderns skötselpoäng är ett 
tilläggsverktyg avsett för gårdens eget bruk. Den
påverkar inte indexberäkningen.Poänsättningen är ett 
verktyg vid val av tackor eller t.ex. Med tanke på 
övervakningen av lamningen. 
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Lägg till lamm

R – markerade är
obligatoriska
registeruppgifter och de 
skickas till
Livsmedelsverkets Får-
och getregister

• Du kan röra dig i fälten med hjälp av 
musmarkören eller med tabulatorn.  

• I fall det finns flera avkommor, välj i den övre
kanten +Lägg till lamm/killing så får du fram
flera rader.

• Välj kön (R), vid liv/död (R) och användning
(R).

• Du kan antingen välja EU-signum eller (R)) 
eller öronnummer. När man väljer öronnumret
så får man fram det EU-signum som är kopplat
till öronnumret. Kontrollera att båda siffrorna är
korrekta innan du sparar uppgifterna..

• Du kan också lägga till namn, färg och 3 dgr:s
vikten. 

• Man kan lämna en kommentar om födelsen för 
avkomman.

• Tilläggsutfodr. Väljs om man har gett extra 
mjölk åt avkomman .

• Man kan välja inte alls, delvi och helt
• För döda behöver man lägga till dödsdatum

och om så önskas, dödsorsak.  
• Om avkomman är dödfödd är dödsdatumet

detsamma som födelsedatumet..
• Om avkomman dör senare, antecknas

händelsens datum som dödsdatum.  
• Om man har använt ett öronnummer för 

avkomman så ska utmönstringen göras med
hjälp av en anmälan om utmönstring , inte
genom att redigera uppgifter för födelsen. 

• Tomma och felaktiga rader tas bort med
k T b t
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Lamning – status för inmatningen
• De inmatade uppgifterna syns i 

vyn Uppgifter > Händelser.
• Inmatningen av Lamningarna kan

man kontrollera när man döljer
alla händelser med funktionen
Visa alla och väljer Lamning.

• I Datum-kolumnen kan man ordna
uppgifterna från den nyaste till den
äldsta.

• I Status-kolumnen syns statusen
för inmatningarna.

• I kolumnen Baskrivning fins en 
beskrivning över händelsen och 
möjliga felmeddelanden.

• I kolumnen Funktioner finns
verktyg som kan användas för 
redigering eller borttagning av 
händelsen.  
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Lamning – status för inmatningen

Ta bort – funktionen tar bort händelsen i sin
helhet.

Försök igen – funktionen sänder uppgifterna
på nytt.  Denna kan exempelvis användas när
uppgifterna inte har överförts på grund av 
avbrott eller när borttagning av ett lamm inte
har lyckats när lamningen inte har lyckats bli
sparat i registret.  

Redigering –funktionen är tillsvidare i bruk endast
för rådgivare

Det lönar sig att efter inmatning och 
uppdatering kontrollera
Felmeddelanden i vyn
Uppdateringen misslyckades

Symbolerna för verktygen i kolumnen:
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Gårdens grunduppgifter - händelser

Felmeddelande. Tilläggsinformation finns i kolumnen Beskrivning. Om det i felet finns
nämnt om felmeddelande från Livsmedelsverket, bör uppgiften kontrolleras och vid
behovs korrigeras hos Livsmedelsverket. 

Väntar på behandling. Uppgiftern är i kö och uppdateras i registret när kön är
åtgärdad. Får- och getregistret uppdateras varje natt. När händelser behandlas kan
resultatet bli fel eller om hanteringen lyckas färdig eller status uppdateringen
lyckades.

Klar. Uppgiften är sparad i NettiKatras. Dessa uppgifter skickas inte till
Livsmedelsverket; exempelvis vägningar och ultraljudsmätningar.

Uppdateringen lyckades. För uppdateringar som fragångsrikt har överförts till
Livsmedelsverket. 

• Symbolerna i vyn i statuskolumnen förtäljer statusen för uppdateringen av 
uppgifterna. Här kan man kontrollera om en inmatad anmälan har gått genom
eller om det finns något som behöver korrigeras.

• Det lönar sig att kontrollera statusen dagen efter anmälan eftersom
uppdateringen av programmet med djurregistret sker på natten, särskilt efter
att uppgörandet av anmälningar om utmönstring. 
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Lägga till en adoptionmoder för ett lamm
• I vyn Djur väljs genom att klicka på EU-signumet djuret

som man vill lägga till en adoptionsmoder för.
• I vyn Grunduppgifter väljs bland tackorna i 

dropplistan i rutan adoptionsmoder. Tackan
kan också sökas med hjälp av öronnummer, 
namn eller EU-signum.
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