ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2018
sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Toimita lomake sekä tiedot hevosista ja poneista maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15.2.2019.

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu,
pvm.

Dnro/Asiatunnus

Lomake 461

Vastaanottaja

Täytä lomake täyttöohjeen mukaisesti.

Ilmoittaja

Tilatunnus

1. SIIPIKARJA
Eläinryhmä

1.1.
kpl

1.2.
kpl

1.3.
kpl

1.4.
kpl

1.5.
kpl

1.6.
kpl

1.7.
kpl

1.8.
kpl

1.9.
kpl

1.10.
kpl

1.11.
kpl

1.12.
kpl

1.1.
kpl

1.2.
kpl

1.3.
kpl

1.4.
kpl

1.5.
kpl

1.6.
kpl

1.7.
kpl

1.8.
kpl

1.9.
kpl

1.10.
kpl

1.11.
kpl

1.12.
kpl

Broilerit (katso ohje)
Munivat kanat (väh. 16 vk)
Emolinnut: broileri (väh. 18 vk)
Emolinnut: kalkkuna (väh. 29
vk)
Emolinnut: ankka (väh. 25 vk),
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja
fasaani (väh. 26 vk)
Muu siipikarja (kalkkunat, hanhet, ankat, sorsat, fasaanit)
2. HEVOSET JA PONIT
Eläinryhmä
Hevoset (yli 6 kk)
Ponit (yli 6 kk)
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3. LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TUOTANTOTAUOT
Eläinlaji
(lisää eläinlaji/-t)

Sikojen eläinryhmät
Porsaat (0–3 kk)
Lihasiat (yli 3kk–alle 8 kk)
Nuoret siitossiat (yli 3 kk–alle 8 k)
Emakot (8 kk -)
Karjut (8 kk -)
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Tuotantotauko
pp.kk-pp.kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk-pp.kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk-pp.kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk-pp.kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk.-kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk.-kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk.-kk.2018

Tuotantotauko
pp.kk.-kk.2018

4. YHTEISÖN ELÄIMET
Yhteisön tilatunnus

Yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi

1.1.
kpl

Eläinryhmä

1.2.
kpl

Broilerit (katso ohje)
Munivat kanat (väh. 16 vk)
Emolinnut: broileri (väh. 18 vk)
Emolinnut: kalkkuna (väh. 29
vk)
Emolinnut: ankka (väh. 25 vk),
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja
fasaani (väh. 26 vk)
Muu siipikarja (kalkkunat, hanhet, ankat, sorsat, fasaanit)
Hevoset (yli 6 kk)
Ponit (yli 6 kk)
Eläinrekistereistä poimittavat eläinmäärät:
Naudat
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Lampaat

Vuohet

Siat

1.3.
kpl

1.4.
kpl

1.5.
kpl

1.6.
kpl

1.7.
kpl

1.8.
kpl

1.9.
kpl

1.10.
kpl

1.11.
kpl

1.12.
kpl

5. YHTEISÖN OSALLISEN ELÄIMET (vain sika- ja siipikarjatalouden tuki)
Osallisen tilatunnus

Yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi

1.1.
kpl

Eläinryhmä

1.2.
kpl

1.3.
kpl

1.4.
kpl

1.5.
kpl

1.6.
kpl

1.7.
kpl

1.8.
kpl

1.9.
kpl

1.10.
kpl

1.11.
kpl

Broilerit (katso ohje)
Munivat kanat (väh. 16 vk)
Emolinnut: broileri (väh. 18 vk)
Emolinnut: kalkkuna (väh. 29
vk)
Emolinnut: ankka (väh. 25 vk),
hanhi (väh. 30 vk), sorsa ja
fasaani (väh. 26 vk)
Muu siipikarja (kalkkunat, hanhet, ankat, sorsat, fasaanit)
Hevoset (yli 6 kk)
Ponit (yli 6 kk)
Eläinrekistereistä poimittavat eläinmäärät:
Naudat

Lampaat

Vuohet

Siat

6. LISÄTIEDOT
Esim. hevosten ja ponien tiedot.

7. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Liitteet
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Kaupparekisteriote

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

Tiedot hevosista ja poneista

1.12.
kpl

TÄYTTÖOHJE
Toimita lomake 461 Eläinmääräilmoitus ja erilliset tiedot hevosista ja poneista kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.2.2019. Eläinmääräilmoituksen
palauttaminen myöhässä alentaa luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää
kohden.
Edellä mainittuja tukia ei myönnetä lainkaan, jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. Myöhästymispäivien lukumäärä määräytyy sen mukaan, kumpi on enemmän myöhässä: eläinmääräilmoitus vai tukihakemus (luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus)
TAI eläinmääräilmoitus vai luomusitoumuslomake (luonnonmukaisen tuotannon korvaus).
Tilan uusi haltija voi laskea tilan entisen haltijan hallinnassa olleen eläinmäärän omaan
eläinmääräänsä mukaan, jos tilan uusi ja entinen haltija ovat niin keskenään sopineet.
Mainitse sopimuksesta kohdassa 6. Lisätiedot sekä ilmoita entisen haltijan nimi ja tilatunnus. Ilmoita myös entisen haltijan hallinnassa olleen siipikarjan, hevosten ja ponien
eläinmäärät tällä lomakkeella.
Kotieläintuotantoon vaikuttava ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde (esim.
tulipalo tai eläintauti) on erikseen pitänyt ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määräajassa. Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on hyväksynyt ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen, hän korjaa eläinmäärän oikeaksi ennen
eläintiheyden laskentaa. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen osalta ilmoitus ylivoimaisesta esteestä on pitänyt tehdä ELY-keskukseen.
1. SIIPIKARJA
Ilmoita siipikarjan eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2018. Ilmoita broilerien määrä 1.-5. päivän mukaisena eli ilmoita yksi eläinmäärä näiltä päiviltä.
Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0)
niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotantotauko, tuotannon
aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).
Huom! Tukihallinto vähentää eläintiheyden laskennassa neljä pienintä siipikarjan eläinryhmittäistä eläinmäärää, joten älä tee vähennystä itse. Luonnonmukaisen tuotannon
korvauksessa vähennyksiä ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoitat tuotantotauosta kohdassa 3.
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuotantotauot.
2. HEVOSET JA PONIT
Ilmoita hevosten ja ponien eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2018. Ilmoita vain sellaisten yli 6
kk ikäisten tunnistettujen hevosten ja ponien lukumäärä, jotka ovat olleet hevosrekisterissä kokonaan tuenhakijan hallinnassa. Hevonen tai poni on tunnistettu vasta silloin,
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kun eläimen rekisteröinti ei ole kesken ja haltijalla on eläimestä tunnistusasiakirja (hevospassi tai rekisteritodistus). Hevonen tai poni on ollut kokonaan tuenhakijan hallinnassa kun hallinta on pelkästään tuenhakijalla TAI tuenhakijalla ja hänen puolisollaan
TAI tuenhakijalla ja hänen alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla TAI tuenhakijalla ja
puolisolla sekä alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla. Myös yhteisön on pitänyt hallita
hevosta/ponia kokonaan.
Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0)
niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotannon aloittaminen tai
lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).
Ilmoita myös yksilöidyt tiedot 1.1.–31.12.2018 hallinnassasi olleista hevosista ja poneista. Tiedoista tulee selvitä hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto
kenen hallinnassa eläin on laskenta-aikana ollut. Tiedot voit kirjoittaa kohtaan 6. Lisätiedot tai toimittaa kuntaan erillinen vapaamuotoinen selvitys.
3. LUONNONMUKAISEN KOTIELÄINTUOTANNON TUOTANTOTAUOT
Ilmoita tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten osalta ajalta
1.1.–1.12.2018. Ilmoita eläinlaji/-t (naudat, lampaat tai vuohet), jota tuotantotauko koskee (sikojen eläinryhmät ovat jo lomakkeessa valmiina) sekä päivämäärät, joiden välisenä aikana tuotantotauko on ollut. Tuotantotauko on lyhytaikainen, kyseessä olevan
eläinlajin tuotantotavan mukainen, kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajennuksesta tai tuotantosuunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä johtuva tauko. Jos
ilmoitat tuotantotauon, eläinmääristä ei vähennetä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla
pienimpien eläinmäärien laskentapäiviä.
Ilmoita tuotantotauon syy perusteluineen kohdassa 6. Lisätiedot. Ilmoittamasi tuotantotauon ajalta (tauon alkamis- ja loppumispäivämäärät mukaan lukien) eläinmääriä ei
huomioida tilasi keskimääräisen eläinmäärän laskennassa.
4. YHTEISÖN ELÄIMET
Täytä kohta vain, jos olet yhteisössä määräysvaltaa käyttävä osallinen ja käytät
yhteisön eläinmäärää oman tilasi eläintiheyslaskennassa. Huomaa, että tällöin
yhteisö ei voi käyttää eläinmääräänsä oman tilansa eläintiheyslaskennassa.
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos
sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa
yrityksessä viimeistään 30.4.2018.

Sika- ja siipikarjatalouden tuessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi
eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta
kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2017.
Ilmoita sen yhteisömuotoisen yrityksen tiedot (tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän
osallisen nimi). Toimita yhteisön kaupparekisteriote kuntaan ilmoituksen liitteenä, ellei
sitä ole jo toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Huomaa, että samoja eläimiä voidaan
käyttää vain yhden tilan eläintiheyden laskennassa.
Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2018. Merkitse eläinmäärät siten, kuin kohdissa 1 ja
2 on kerrottu.
Poiminta eläinrekistereistä: Jos haluat käyttää oman tilasi eläintiheyden laskennassa
myös yhteisömuotoisen yrityksen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien
ja/tai sikojen eläinmäärää, merkitse rasti sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle, jotka
haluat poimittavan eläinrekistereistä.
5. YHTEISÖN OSALLISEN ELÄIMET (vain sika- ja siipikarjatalouden tuki)
Täytä kohta vain, jos olet sika- ja siipikarjatalouden tukea hakenut yhteisö ja käytät yhteisön määräysvaltaa käyttävän osallisen eläinmäärää yhteisön tilan eläintiheyslaskennassa. Huomaa, että tällöin yhteisön osallinen ei voi käyttää eläinmääräänsä oman tilansa tai toisen osallisen tilan eläintiheyslaskennassa.
Voit laskea yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläimet yhteisön tilan eläinmäärään mukaan, jos määräysvaltaa käyttävä osallinen ei käytä eläimiään oman tilansa
eläintiheyden laskennassa. Määräysvaltaa käyttävällä osallisella on pitänyt olla määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 15.6.2017.

Ilmoita sen yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen tiedot (tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi). Toimita yhteisön kaupparekisteriote kuntaan ilmoituksen liitteenä, ellei sitä ole jo toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Huomaa, että
samoja eläimiä voidaan käyttää vain yhden tilan sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheyden laskennassa.
Ilmoita yhteisön osallisen eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2018. Merkitse eläinmäärät siten,
kuin kohdissa 1 ja 2 on kerrottu.
Poiminta eläinrekistereistä:
Jos yhteisön tilan eläintiheyden laskennassa halutaan käyttää myös määräysvaltaa
käyttävän osallisen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen
eläinmäärää, sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle on merkittävä rasti, jotka halutaan
poimittavan eläinrekistereistä.
6. LISÄTIEDOT
Tässä kohdassa voit kertoa lisätietoja esim. koko tilan hallinnansiirrosta, sopimuksesta
tilan entisen haltijan kanssa tai hevosten ja ponien tarkemmista tiedoista.
7. ALLEKIRJOITUS
Allekirjoita lomake. Allekirjoituksella vakuutat antamasi tiedot oikeiksi. Jos tilalla on useampi omistaja/vuokraaja, kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin
valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.

ELÄINRYHMIEN MÄÄRITELMIÄ
Broileri = lihantuotantoa varten jalostettu noin 40 tai luonnonmukaisessa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettava kananpoika
Muniva kana = vähintään 16 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon
Broileriemolintu = vähintään 18 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
Kalkkunaemolintu = vähintään 29 viikon ikäinen kalkkuna, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
Ankkaemolintu = vähintään 25 viikon ikäinen ankka, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
Hanhiemolintu = vähintään 30 viikon ikäinen hanhi, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
Fasaaniemo- ja sorsaemolintu = tarhattu, vähintään 26 viikon ikäinen fasaani ja sorsa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
Muu siipikarja = kalkkunat, hanhet, ankat, tarhatut sorsat ja tarhatut fasaanit, jotka eivät ole emolintuja
Poni = säkäkorkeudeltaan alle 148 cm korkea hevonen, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n hevosrekisteriin tai ulkomaiseen vastaavaan jalostusrekisteriin
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