Lomake 463

Ilmoitus toimenpidealasta ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta
–toimenpiteessä

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2022.

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu, pvm.

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Vastaanottaja

Asiatunnus

Voit palauttaa tämän lomakkeen tiedot myös Vipu-palvelussa

1. Hakijaa ja tilaa koskevat tiedot
Hakija

Tilatunnus

2. Valumavesien hallinta –toimenpiteeseen haettavat peruslohkot
Peruslohkotunnus

Peruslohkon nimi

Valumavesien käsit- Hakuperuste
telymenetelmä

Toimenpiteen pinta-ala
peruslohkolla1)

Lisätietoja

1)

Ilmoita ala, jolla toimenpidettä toteutettiin 2021

3. Allekirjoitus
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

463_22

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

4.4.2022

TÄYTTÖOHJE

Hakuperuste

Voit ilmoittaa toimenpiteeseen vuonna 2022 ainoastaan lohkoja, jotka ovat olleet toimenpiteessä jollakin
toisella tilalla vuonna 2021. Jos sitoumuksellasi ei ole
valumavesien hallinta –toimenpidettä, voit valita sen
lomakkeella 479, jos saat hallintaasi toimenpiteellä
viime vuonna olleita lohkoja.

Ilmoita sen hakuperusteen numero, jolla haet lohkolle
valumavesien käsittelymenetelmät –toimenpidettä.

Voit ilmoittaa lohkot toimenpiteeseen myös Vipu-palvelussa, kun jätät sähköisen tukihakemuksen. Ilmoitus
tehdään Hae tukia -osiossa tukihakurastien alapuolella.
Kokonaan uusien lohkojen lisääminen toimenpiteeseen
ei ole enää mahdollista 2022.
Lohkoja, jotka olet ilmoittanut jo aiempina vuosina, ei
ole tarpeen ilmoittaa uudelleen.
Et voi vaihtaa käsittelymenetelmää, joka lohkolle on ilmoitettu.
Muista tehdä lohkokohtaiset muistiinpanot toimenpidelohkoilla tehdyistä säätö-, käyttö- ja huoltotoimista.

1. Hakijaa ja tilaa koskevat tiedot
Ilmoita kohdassa sitoutuneen henkilön nimi sekä tilan
tilatunnus.
2. Valumavesien hallinta –toimenpiteeseen haettavat lohkot
Ilmoita tiedot peruslohkoista, jotka ovat tulleet hallintaasi ja joilla toimenpidettä on toteutettu jollakin
muulla tilalla vuonna 2021 (kyseisillä lohkoilla toimenpiteen jatkaminen on vapaaehtoista).
Huom! Jos toteutat samalla peruslohkolla useampaa
menetelmää, ilmoita eri menetelmien toimenpidealat
ja menetelmä eri riveillä. Samalla alalla voit kuitenkin
toteuttaa vain yhtä toimenpidettä.

Valumavesien käsittelymenetelmä
Ilmoita mitä käsittelymenetelmää lohkon osalta toteutat merkitsemällä vastaava numero sarakkeeseen:
1
2
3

= Säätösalaojitus
= Säätökastelu
= Kuivatusvesien kierrätys

Et voi vaihtaa käsittelymenetelmää, joka lohkolle on ilmoitettu aiemmin.

4 = Peruslohko on tullut hallintaan toiselta tilalta (kerro
Lisätietoja-kentässä edellisen viljelijän nimi sekä kunta)
5 = Peruslohko on yhdistetty tai jaettu ja aiemmalla peruslohkolla oli toimenpide
6 = Olen ilmoittanut peruslohkon aiemmin, mutta lohko
puuttuu toimenpiteestä (kirjoita lisätietoihin se-litys)
Jos haet alaa toimenpiteeseen sillä perusteella, että
lohko on kuulunut viime vuonna toisella tilalla valumavesien hallinnan toimenpiteeseen, ilmoita Lisätietoja
–kentässä viljelijän nimi ja kunta. Liitteiden palauttaminen ei ole välttämätöntä, jos toinen viljelijä on ne jo palauttanut lohkolta.

3. Allekirjoitus
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu ja merkitse niihin
tilatunnus sekä päivämäärä.

