
 
Nötregistrets avbrott och tjänstens funktioner veckorna 16 och 17 
 

Användningen av Min Gård-programmen under Livsmedelsverkets nötregister 
serviceavbrott, 21.4.2022 kl 8:00 - 27.4.2022 
 

Åtgärder som gäller nötprogrammen 
 
21.4. – 27.4.2022  
 
Följande nötregistrerings funktioner inaktiveras 21.4: 
• Registrering och redigering av kalvningar 

• Registrering, redigering och annullering av utmönstringar 

• Registrering, redigering och annulering av köp 

• Registrering av flyttningar 

• Beställning av nya öronmärken 

• Beställning av nya ersättande öronmärken 

• Beställning och i bruk tagning av nya tillfälliga öronmärken 

• Ändring av djurets användningssätt  

• Registrering av kastrerings anmälan 
 
 
21.4 klo 8 – 25.4.2022 klo 8  
 
De övriga nötmodulernas funktionerna är tillgängliga under tiden 21.-25.4; som till exempel 

• Registrering och redigering av provmjölkning 

• Registrering av seminering 

• Registrering av dräktihetsundersökning 

• Registrering av sinläggning 

• Registrering av vikter 

• Länkarna till slakterierna 
 
 
25.4.– 27.4.2022  
 
Alla Mtechs Min Gård nötmoduler och KoKompassen är urbruk från 25.4. kl 8 till 27.4.2022 då de igen tas i 
bruk.  
 
Meddelande om underhållsavbrott i Min Gård nötprogrammen 
 
Då nötmodulerna är urbruk, styr alla nötfunktioner användaren vidare till meddelandet om 
underhållsavbrottet https://www.minunmaatilani.fi/huoltokatkotila/. 
Som ovannämnt, om man till exempel klickar på nötikonen, styrs man till meddelandet om 
underhållsavbrottet. 

https://www.minunmaatilani.fi/huoltokatkotila/


Funktioner som berör de andra programmen (tex. Wisu och ProTid) 
 
Min Gård programvarors andra program (som Wisu och ProTid) fungerar som normalt under avbrottet. 
Min Gård programmen här nedan fungera som normalt: 
 

Alla växtprodukter 

• MGWisu 

• MobiWisu  

• OBS! Min Gård startsidan (blad ikonen) är urbruk 
 
En del av Faba modulerna 

• Klövmodulen 

• KlövMobil 

• DigiHelmi  
 
En del av Ledarskapsmodulerna 

• ProTid  

• Makasiini  

• Bisnes+  
 
Alla ProAgrias nättjänster 

• OBS! Inloggningen till nättjänsten lyckas inte via Min Gård, utan direkt via nättjänstens inloggningssida 
https://proagria.mloy.fi/ProAgriaVerkkopalvelut/General/Login.aspx?language=2 
 

 

27.4 tas tjänsterna igen i bruk 
 
27.4.2022: Då Livsmedelsverket meddelar att det nya nötregistret är i bruk, tas alla tjänster igen i 

användning. 

https://proagria.mloy.fi/ProAgriaVerkkopalvelut/General/Login.aspx?language=2

