ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2018
(eläinten hyvinvointikorvaus)

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lomake 179
Viranomaisen merkinnät

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
viimeistään 15.2.2019.

Lomake vastaanotettu, pvm.

Dnro/Asiatunnus

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla täyttöohjeen mukaisesti.

HAKIJA
Hakijan nimi

Tilatunnus

1. ELÄINMÄÄRÄT 2018

a) Sikojen määrä kuukausittain.
Jätä keskiarvon laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Eläinryhmä
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1.8.
kpl

1.9.
kpl

1.10.
kpl

1.11.
kpl

1.12.
kpl

Korjattu
keskiarvo

1.12. tai
1.-5.12.
kpl

Korjattu
keskiarvo

Porsaat (0 – 3 kk)
Lihasiat
(yli 3 – alle 8 kk)
Nuoret siitossiat
(yli 3 – alle 8 kk)
Emakot (8 kk –)
Karjut (8 kk –)
b) Siipikarjan määrä kuukausittain. Jätä keskiarvon laskennasta pois ne neljä kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin. Broilereilla ilmoitetaan kunkin kuukauden 1.- 5. päivän välinen korkein eläinmäärä.

Eläinryhmä

Broilerit
Munivat kanat
Kalkkunat
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1.1. tai
1.-5.1.
kpl

1.2. tai
1.-5.2.
kpl

1.3. tai
1.-5.3.
kpl

1.4. tai
1.-5.4.
kpl

1.5. tai
1.-5.5.
kpl

1.6. tai
1.-5.6.
kpl

1.7. tai
1.-5.7.
kpl

1.8. tai
1.-5.8.
kpl

1.9. tai
1.-5.9.
kpl

1.10. tai
1.-5.10.
kpl

1.11. tai
1.-5.11.
kpl

c) Toimenpide 4.2: Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen.
Ilmoita toimenpiteeseen hyväksyttyjen eläinten määrät. Liitä teuraseräraportit lomakkeen liitteeksi. Muista ilmoittaa broilereiden tai kalkkunoiden kuukausimäärät kohdassa 1 b).
Erä saapunut tilalle pvm.
Erä teurastettu
Hallin tunnus
Broilerit, kpl
Kalkkunat, kpl
pvm.
Teurastamoon tuodut
Teurastamoon tuodut

2. LISÄTIEDOT

3. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemuksessa hakemieni tukien myöntämisen edellytykset
ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset.
Paikka ja aika

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

4. HAKEMUKSEN LIITTEET
Siipikarjan teuraseräraportit
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kpl

kpl

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2018 (eläinten hyvinvointikorvaus) lomakkeen 179 täyttöohje
Ilmoita tällä lomakkeella eläinten hyvinvointikorvauksen
sikojen ja siipikarjan eläinmäärät (vain sikojen ja siipikarjan määrät) ajalla 1.1.–31.12.2018. Mikäli olet valinnut siipikarjan toimenpiteen 4.2 ”Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen”, ilmoita myös
siipikarjan teuraseräkohtaiset määrät. Tässä toimenpiteessä voit ilmoittaa myös 31.1.2019 mennessä teurastetut siipikarjaerät. Ks. alla kohta 1c.
1. ELÄINMÄÄRÄT 2018

a) ja b) Ilmoita näissä kohdissa kuukauden 1. päivän
eläinmäärät 1.1.2018 alkaen. Broilerien eläinmäärä
ilmoitetaan kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli yksi
eläinmäärä joltain näiltä päiviltä (kalkkunoilla ja kanoilla
ilmoitetaan kuukauden 1. päivän arvo).
Jätä sioilla keskiarvon laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin

ja laske muiden kuukausien yhteiskeskiarvo (jakajana
10 (kymmenen)). Lisää tulos ”Korjattu keskiarvo” sarakkeeseen.
Jätä siipikarjalla keskiarvon laskennasta pois ne neljä
kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut
pienin. Korjattu keskiarvo on jäljelle jäävien kahdeksan
kuukauden eläinmäärien keskiarvo (jakajana 8 (kahdeksan)).
c) Ilmoita toimenpiteen 4.2 hyväksytyt eläinmäärät.
Ilmoita kaikki ne vuoden 2018 aikana teurastetut siipikarjaerät, joita et ole ilmoittanut vuoden 2017 eläinmääräilmoituksessa. Voit ilmoittaa myös 31.1.2019
mennessä teurastamolle tuodun teuraserän jos sitä
vastaava saapumiserä on tullut tilalle vuoden 2018
loppuun mennessä ja kaikki kyseisen saapumiserän
teuraserät on tuotu teurastamolle 31.1.2019 mennessä
ja teurasraportit toimitettu kuntaan 15.2.2019 mennessä. Mikäli tammikuussa 2019 teurastettujen erien ilmoittaminen ja niiden teurasraportit eivät ehdi tähän
ilmoitukseen, voit ilmoittaa ne vuoden 2019 eläinmääräilmoituksessa. Voit ilmoittaa myös vuoden 2017 loppuun mennessä tilalle tulleen (ajalla 1.1.–31.12.2017)
saapumiserän jos se on teurastettu vuonna 2018 tammikuun loppuun mennessä eikä se ole ollut mukana
vuoden 2017 eläinmääräilmoituksessa.
Merkitse taulukkoon broilereiden tai kalkkunoiden saapumiserien saapumispäivät tilalle ja teuraserien teurastuspäivät sekä sen hallin numero/tunnus, jossa linnut
ovat olleet ennen teurastamolle vientiä. Ilmoita eläinmääräksi toimenpiteeseen hyväksyttyjen broilereiden
tai kalkkunoiden määrät.
Merkitse määräksi 0 (nolla), jos toimenpiteen 4.2 ehdot
eivät toteudu. Muutoin toimenpiteeseen hyväksyttyjen
broilereiden tai kalkkunoiden määrä on teurastamolle
tuotu määrä, josta voidaan tehdä seuraavia vähennyksiä.
Broilerit
−
Hyväksytyssä broilereiden teuraseräraportissa
lihantarkastuksessa vesipöhön vuoksi hylättyjen
ruhojen % -osuus saa olla korkeintaan 1 % ja jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos pitää olla alle 40
pistettä. Jos jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on
alle 30 pistettä, älä huomioi vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen osuutta.
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Kalkkunat
−
Hyväksytyssä kalkkunoiden teuraseräraportissa
kokoruhohylkäysten % -osuus pitää olla alle 6,5 %
ajalla 1.5.–30.9 teurastetuissa erissä ja alle 5 %
ajalla 1.10.–30.4. teurastetuissa erissä.
−
Kokoruhohylkäys % -osuudesta voit poistaa hylätyn kalkkunan, jos se on hylätty jollain seuraavista
koodeista:
113 Tuore ruhje tai murtuma
160 Teurastusvirhe
161 Ulostesaastutus
162 Laitospoisto
163 Väärä sukupuoli
164 Laatikkoon kuolleet, korvattavat
165 Laatikkoon kuolleet, ei korvattavat
166 Vastaanottovarastossa lopetetut
167 Ennen teurastusta poistetut

Esimerkkejä toimenpide 4.2 hyväksyttyjen eläinten
tallennuksesta eläinmääräilmoitukseen vuodelle
2018.
Broilerit
Rivillä 1 tilalta on tuotu teurastamolle 6500 kpl broileria.
Teuraseräraportin mukaan vesipöhön vuoksi hylättyjä
broilereita on 40 kpl (0,62 %). Jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on 28 pistettä. Teuraserä täyttää molemmat ehdot ja eläinmääräksi tallennetaan 6 500 kpl.
Rivillä 2 tilalta on tuotu teurastamolle 6500 kpl broileria.
Teuraseräraportin mukaan vesipöhön vuoksi hylättyjä
broilereita on 40 kpl (0,62 %). Teuraserä ei kuitenkaan
täytä ehtoa, koska jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos
on 42 pistettä. Eläinmääräksi tallennetaan 0 kpl.
Rivillä 3 tilalta on tuotu teurastamolle 6500 kpl broileria.
Teuraseräraportin mukaan vesipöhön vuoksi hylättyjä
broilereita on 90 kpl (1,4 %). Teuraserä täyttää kuitenkin ehdot, koska jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on
28 pistettä. Eläinmääräksi tallennetaan 6 500 kpl.
Rivillä 4 tilalta on tuotu teurastamolle 5500 kpl broileria.
Teuraseräraportin mukaan vesipöhön vuoksi hylättyjä
broilereita on 90 kpl (1,4 %). Teuraserä ei täytä ehtoa,
koska jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on 35 pistettä.
Eläinmääräksi tallennetaan 0 kpl.
Rivillä 5 tilalta on tuotu teurastamolle 5 500 broileria
31.1.2019 ja siitä on toimitettu teuraseräraportti kuntaan 15.2.2019 mennessä, Teuraseräraportin mukaan
vesipöhön vuoksi hylättyjä broilereita on 45 kpl (0,81
%). Jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on 30 pistettä.
Teuraserä täyttää molemmat ehdot ja eläinmääräksi
tallennetaan 5 500 kpl.

Erä saapunut tilalle
pvm

Erä teurastettu pvm

Hallin tunnus

Rivi 1

5.1.2018

10.2.2018

1A

6 500/6 500

Rivi 2

1.3.2018

10.4.2018

1A

6 500/0

Rivi 3

2.5.2018

15.6.2018

1A

6 500/6 500

Rivi 4

2.8.2018

15.10.2018

1A

5 500/0

Rivi 5

2.12.2018

31.1.2019

1A

5 500/5 500

Kalkkunat
Rivillä 5 tilalta on tuotu teurastamolle 2 000 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä on
110 kpl (5,5 %). Teuraserä täyttää ehdot (1.5.–30.9.) ja
eläinmääräksi tallennetaan 2 000 kpl.
Rivillä 6 tilalta on tuotu teurastamolle 1 000 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä on
65 kpl (6,5 %). Kokoruhohylkäyksistä voidaan teuraseräraportin mukaan vähentää 5 kpl laatikkoon kuollutta kalkkunaa (koodit 164 ja 165). Vähennyksen jälkeen kokoruhohylkäyksiä on 60 kpl (6,0 %). Teuraserä
täyttää ehdot (1.5.–30.9.) ja eläinmääräksi tallennetaan
1 000 kpl.
Rivillä 7 tilalta on tuotu teurastamolle 1 500 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä on
84 kpl (5,6 %). Kokoruhohylkäyksistä voidaan teuraseräraportin mukaan vähentää kpl tuoretta ruhjetta tai
murtumaa (koodi 113) sekä 3 kpl laatikkoon kuollutta
(koodit 164 ja 165). Vähennyksen jälkeen kokoruhohylkäyksiä on 77 kpl (5,1 %). Teuraserä ei täytä ehtoja
(1.10.–30.4.) ja eläinmääräksi tallennetaan 0 kpl.
Rivillä 8 tilalta on tuotu teurastamolle 1 500 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä on
80 kpl (5,3 %).

Broilerit kpl, teurastamoon tuodut ja toimenpiteeseen 4.2 hyväksytyt

Kokoruhohylkäyksistä voidaan teuraseräraportin mukaan vähentää 5 kpl tuoretta ruhjetta ja murtumaa
(koodi 113) sekä 5 kpl laatikkoon kuollutta (koodit 164 ja
165). Vähennyksen jälkeen kokoruhohylkäyksiä on 70
kpl (4,7 %). Teuraserä täyttää ehdot (1.10.–30.4.) ja
eläinmääräksi tallennetaan 1 500 kpl.
Rivillä 9 tilalta on tuotu teurastamolle 2 500 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä
on 130 kpl (5,2 %). Kokoruhohylkäyksistä voidaan
teuraseräraportin mukaan vähentää 5 kpl tuoretta ruhjetta ja murtumaa (koodi 113) sekä 5 kpl laatikkoon
kuollutta (koodit 164 ja 165). Vähennyksen jälkeen
kokoruhohylkäyksiä on 120 kpl (4,8 %). Teuraserä
täyttää ehdot (1.10.–30.4.) ja eläinmääräksi tallennetaan
1 500 kpl.
Rivillä 10 tilalta on tuotu teurastamolle 2 500 kpl kalkkunoita. Teuraseräraportin mukaan kokoruhohylkäyksiä on
140 kpl (5,6 %). Kokoruhohylkäyksistä voidaan teuraseräraportin mukaan vähentää 4 kpl tuoretta ruhjetta
tai murtumaa (koodi 113) sekä 5 kpl laatikkoon kuollutta
(koodit 164 ja 165). Vähennyksen jälkeen kokoruhohylkäyksiä on 131 kpl (5,3 %). Teuraserä ei täytä ehtoja
(1.10.–30.4.) ja eläinmääräksi tallennetaan 0 kpl.

Erä saapunut tilalle
pvm

Erä teurastettu pvm

Hallin tunnus

Rivi 5

10.1.2018

5.4.2018

1A

2 000/2 000

Rivi 6

10.1.2018

30.8.2018

1A

1 000/1 000

Rivi 7

2.6.2018

10.9.2018

2A

1 500/0

Rivi 8

2.6.2018

2.10.2018

2A

1 500/1 500

Rivi 9

5.11.2018

10.1.2019

3A

2 500/2 500

Rivi 10

5.11.2018

25.1.2019

3A

2 500/0

Toimenpiteen 4.2 hyväksyttyjen eläinten lopullisen
keskiarvon laskee alueen maaseutuelinkeinoviranomainen ilmoittamiesi tietojen perusteella.
2. LISÄTIEDOT
Tässä kohdassa voit kertoa lisätietoja esim. koko tilan
hallinnansiirrosta, sopimuksesta tilan entisen haltijan
kanssa jne.
3. ALLEKIRJOITUS
Jos tilalla on useampi omistaja/vuokraaja, kaikkien
maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on
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Kalkkunat kpl, teurastamoon tuodut/toimenpiteeseen 4.2 hyväksytyt

allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus
voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
4. HAKEMUKSEN LIITTEET
Jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta siipikarjan toimenpiteestä 4.2, toimita 15.2.2019 mennessä
teurastamolta saadut teuraseräraportit tai niiden koosteet sähköisenä liitteenä Vipu-palvelussa /paperilla/
maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

