ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSSITOUMUS JA -HAKEMUS

Lomake 472

Viranomaisen merkinnät
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2019.

Lomake vastaanotettu, pvm.

Dnro/Asiatunnus

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla täyttöohjeen mukaisesti.

Korvauksen hakija

Tilatunnus

Yhteisössä toimiva yli 18-vuotias luonnollinen henkilö (jos korvauksen hakijana on yhteisö)

1. ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVA SITOUMUS- JA MAKSUHAKEMUS
Haen eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ajalle 1.1.–31.12.2019 ja korvauksen maksamista vuodelta 2019 palauttamalla tämän hakemuksen.
Valitsen seuraavat toimenpiteet toteutettavaksi:
Nautatilan toimenpiteet (ks. täyttöohje)
Nautojen ruokinta ja hoito

1.1

1.2 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (valitse korkeintaan yksi)
a) I pinta-alab) II ilman pinta-alavaatimusta
vaatimuksella

c) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden
parantaminen

1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (voit valita vain toisen)
a) vähintään 6 kk ikäisten nautojen pito-olosuhteiden
b) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nauparantaminen
tojen pito-olosuhteiden parantaminen
1.4 Nautojen jaloittelu ja laidunnus (voit valita vain toisen)
a) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

b) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

1.5 Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat
a) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

b) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Sikatilan toimenpiteet (ks. täyttöohje)
2.1

Sikojen ruokinta ja hoito

2.2

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

2.3

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

2.4

Parannetut porsimisolosuhteet

2.5

Vieroitettujen porsaiden, nuorien siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen (voi valita vain joko 2.5 tai 2.7)

2.6

Kastraatiokivun poistaminen, a) kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation

2.7

Sikojen virikkeet (voi valita vain joko 2.5 tai 2.7)

2.8

Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Lammas- ja vuohitilan toimenpiteet (ks. täyttöohje)
3.1

Lampaiden ja vuohien ruokinta

3.2

Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen
Lampaiden ja vuohien hoito

3.3
3.4

Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu (voit valita vain toisen)
a) laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella
b) pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Siipikarjatilan toimenpiteet (ks. täyttöohje)
4.1

Siipikarjan ruokinta ja hoito

4.2

Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

4.3

Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

4.4

Virikkeet

4.5

Tasot, rampit ja orret

2. HAETTU ELÄINMÄÄRÄ (koskee vain sika- ja siipikarjatiloja)
Ilmoita arvioidut keskimääräiset eläinmäärät ajalta 1.1. – 31.12.2019. Ohjeet keskiarvon laskentaan ovat täyttöohjeessa.
Eläinmääräluvut ovat korvauksen maksun perusteena.
Muista ilmoittaa 17.2.2020 mennessä toteutuneet eläinmäärät sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 (eläinmääräilmoitus).
Eläinryhmä

Kpl

Eläinryhmä

Porsaat (0 – 3 kk)

Broilerit

Lihasiat (yli 3 – alle 8 kk)

Kalkkunat

Nuoret siitossiat (yli 3–alle 8 kk)

Teurastetut broilerit (tp 4.2)

Emakot (8 kk –)

Teurastetut kalkkunat (tp 4.2)

Karjut (8 kk –)

Munivat kanat

Kpl

3. ALLEKIRJOITUS
Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet julkaistaan
vuosittain Internet‐hakupalvelussa. Tieto julkaistaan hakupalvelussa varainhoitovuosittain (16.10.–15.10.). Julkaiseminen
koskee 16.10.2014 lähtien maksettuja tukia. Tietoja ei julkaista, jos tuensaajan kaikkien em. rahastojen kautta saamien
tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Myös kansallisten tukien osalta tukitietoja voidaan julkaista. Tukitietoja
voidaan käyttää muun muassa tutkimustoiminnassa. Lisäksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus‐ ja tutkintaelimet
voivat käsitellä tuensaajien henkilö‐ ja tukitietoja.
Viljelijän/yhteyshenkilön on annettava tukihakemusta koskevat selvityspyynnöt, tallennusilmoitukset, kuulemiskirjeet yms.
tiedoksi muille hakijaosakkaille, -omistajille, -yhtiömiehille yms. Tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyövä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen (hallintolaki (434/2003) 56 §, 57 § ja 68 §).
Jos viljelijällä on turvakielto, tietoa henkilön kotikunnasta, asuinpaikasta, tilapäisestä asuinpaikasta, postiosoitteesta tai vastaavasta muusta osoitteesta ei luovuteta kuin viranomaisille.
Viljelijällä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu maataloushallinnon rekisteriin. Pyynnön voi esittää kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti tai suullisesti.
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.
Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen ennalta ilmoittamatta.
Paikka ja aika

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

5. HAKEMUKSEN LIITTEET
Kirjoita tilatunnus ja päivämäärä jokaiseen liitteeseen.
Valtakirja yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jäseniltä tai puolison valtuuttamiseksi
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Täyttöohje Lnro 472 (ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSSITOUMUS JA -HAKEMUS)
1. ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVA SITOUMUS JA – HAKEMUS
Tässä kohdassa voit tehdä sitoumuksen vuodelle 2019 sekä hakea eläinten hyvinvointikorvauksen maksua vuodelle 2019.
Voit valita eläinlajeittain ne toimenpiteet, joiden ehtoja sitoudut noudattamaan 1.1.2019 – 31.12.2019. Lue ehtojen kuvaukset
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2019 – oppaasta (www.ruokavirasto.fi).
Toimenpidekohtaiset rajoitukset:
1.2. Voit valita korkeintaan yhden toimenpiteen.
1.3. Voit valita vain toisen toimenpiteistä. Korvausta ei makseta läpi vuoden ulkona kasvatettaville eläimille.
1.4. Voit valita vain toisen toimenpiteistä. Korvausta ei makseta läpi vuoden ulkona kasvatettaville eläimille. Et voi valita
toimenpidettä, jos tilasi naudat ovat luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa.
2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5. Et voi valita toimenpiteitä, jos tilasi siat ovat luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa.
2.5 ja 2.7 Voit valita vain toisen toimenpiteistä.
3.4. Voit valita vain toisen toimenpiteistä. Et voi valita toimenpidettä, jos tilasi lampaat tai vuohet ovat luonnonmukaisessa
kotieläintuotannossa.
4.4. Et voi valita toimenpidettä, jos tilallasi on virikehäkkikanala.
4.5. Et voi valita toimenpidettä, jos tilallasi on virikehäkkikanala.
2. HAETTU ELÄINMÄÄRÄ
Merkitse tilasi eläinmäärät tälle lomakkeelle, jos sinulla on sikoja tai siipikarjaa. Eläinmäärät ovat korvauksen maksun perusteena. Et voi korottaa niitä myöhemmin, vaikka vuoden eläinmäärän toteutuma olisi suurempi.
Jos sinulla on nautoja, lampaita tai vuohia tilallasi, sinun ei tarvitse merkitä eläinmääriä tälle lomakkeelle. Maataloushallinto
saa ne nauta-, lammas- ja vuohirekistereistä.
Sikatilat
Merkitse eläinryhmän kohdalle kpl-sarakkeeseen ajalta 1.1.2019–31.12.2019 joka kuukauden 1. päivien eläinmäärien keskiarvo. Jätä keskiarvon laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin sikojen eläinmäärä on ollut pienin.
Muista ilmoittaa 17.2.2020 mennessä lomakkeella 461 (Eläinmääräilmoitus) toteutuneet eläinmäärät, jotka ovat myös korvauksen maksun perusteena.
Siipikarjatilat
Merkitse eläinryhmän kohdalle kpl-sarakkeeseen ajalta 1.1.2019–31.12.2019 joka kuukauden 1. päivien eläinmäärien keskiarvo.
Poikkeus: käytä broilereilla kuukauden 1-5.päivän välistä yhden vuorokauden ajan pidettyä korkeinta eläinmäärää.
Jätä keskiarvon laskennasta pois ne neljä kuukautta, jolloin siipikarjan eläinmäärä on ollut pienin. Toimenpiteessä 4.2, ilmoita teuraserien keskiarvo. Muista myös ilmoittaa eläinmäärät kohdassa broilerit ja/tai kalkkunat.
Muista ilmoittaa 17.2.2020 mennessä lomakkeella 461 (Eläinmääräilmoitus) toteutuneet eläinmäärät, jotka ovat myös korvauksen maksun perusteena.

3. ALLEKIRJOITUS
Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan
korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhdistys- ja yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
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