FÖRBINDELSE OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE
Myndighetens anteckningar
Blanketten mottagen, datum

Ärendebeteckning

Blankett 472

Mottagare

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där gårdsbruksenheten är belägen senast 17.2.2021.
Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat permanent sätt enligt ifyllningsanvisningarna.
Ersättningssökande (se anvisningar för ansökan)

Lägenhetssignum

Om ersättningssökande är samfundet, fungerande över 18 årig fysisk person

1. FÖRBINDELSE OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE
Jag ansöker om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för tiden 1.1–31.12.2021 och om utbetalning av
ersättningen för år 2021 genom att lämna in denna ansökan.
Jag väljer att genomföra följande åtgärder:
Åtgärder för nötgårdar (se ifyllningsanvisningen)
Utfodring och skötsel av nötkreatur

1.1

1.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls (välj högst en)
a) I med krav på yta

b) II utan krav på yta

c) Förbättrande av de förhållanden under
vilka kalvar hålls på dikogårdar

1.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls (du kan bara välja den ena)

a) förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader
b) förbättrande av de förhållanden under vilka minst
gamla nötkreatur hålls
12 månader gamla nötkreatur av hankön hålls
1.4 Betesgång och rastning för nötkreatur (du kan bara välja den ena)
a) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur

b) långvarigare betesgång för nötkreatur under betesperioden

1.5 Sjuk-, behandlings-och kalvningsboxar
a) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor

atur

b) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkre-

Åtgärder för svingårdar (se ifyllningsanvisningarna)
2.1

Utfodring och skötsel av svin

2.2

Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

2.3

Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls

2.4

Förbättrande av grisningsförhållandena
I användning hos alla suggor

I användning hos en del av suggorna.
Antal __________ st fria grisningsboxar i användning

2.5

Ströade boxar för slaktsvin, unga avelssvin och avvanda grisar (du kan bara välja antingen 2.5 eller 2.7)

2.6

Eliminering av smärta vid kastrering, a) smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering

2.7

Stimulans för svin (du kan bara välja antingen 2.5 eller 2.7)

2.8

Sjuk- och behandlingsboxar för svin
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Åtgärder för får- och getgårdar (se ifyllningsanvisningarna)
3.1

Utfodring av får och getter

3.2

Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls

3.3

Skötsel av får och getter

3.4

Betesgång och rastning för får och getter (du kan bara välja den ena)
a) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden
b) långvarigare betesgång under betesperioden

Åtgärder för fjäderfägårdar (se ifyllningsanvisningarna)
4.1

Utfodring och skötsel av fjäderfä

4.2

Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls

4.3

Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier

4.4

Stimulerande föremål

4.5

Nivåer, ramper och sittpinnar

2. ANSÖKT DJURANTAL (gäller enbart svin- och fjäderfägårdar)
Anmäl de uppskattade genomsnittliga djurantalen 1.1 – 31.12.2021. Närmare information om hur medeltalet räknas ut ingår i ifyllningsanvisningarna. Djurantalen ligger till grund för betalningen av ersättning.
Kom ihåg att senast 2.2.2022 anmäla de faktiska djurantalen på blankett 461 (anmälan om djurantal) eller elektrisk i Viputjänsten.
Djurgrupp

St

Djurgrupp

Grisar (0–3 mån.)

Broilrar

Slaktsvin (över 3 – under 8 mån.)

Kalkoner

Unga avelssvin (över 3 – under 8 mån.)

Slaktade broilrar (åtg.4.2)

Suggor (8 mån. –)

Slaktade kalkoner (åtg.4.2)

Galtar (8 mån.–)

Värphöns

St

3. UNDERSKRIFT
Stöd som har betalats ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) offentliggörs årligen i en söktjänst på internet. Uppgifterna offentliggörs i söktjänsten för ett budgetår i
sänder (16.10 – 15.10). Offentliggörandet gäller stöd som betalats fr.o.m. 16.10.2014. Uppgifterna offentliggörs inte, om
det stödbelopp som stödtagaren har fått ur alla de ovannämnda fonderna uppgår till högst 1 250 euro per år. Det är möjligt
att offentliggöra stöduppgifter också för de nationella stödens vidkommande. Stöduppgifterna kan användas för bl.a. forskning. Dessutom kan Europeiska unionens och medlemsstaternas utrednings‐ och revisionsorgan behandla stödtagarnas
person‐ och stöduppgifter.
Jordbrukaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran om
utredning, registreringsanmälan, brev för hörande osv. som gäller stödansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten kan bli skadeståndsansvarig. (Förvaltningslagen (434/2003) 56 §, 57 § och 68 §).
Om magistraten har fastställt en spärrmarkering för jordbrukaren, lämnas uppgifter om personens hemkommun, bostad,
tillfälliga bostad, postadress eller adress av motsvarande slag ut endast till myndigheter.
Jordbrukaren har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som har registrerats i jordbruksförvaltningens
register. Begäran kan framföras i skriftlig eller muntlig form till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
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Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett och dess bilagor är riktiga. Därtill meddelar jag att jag erhållit uppgifter
om villkoren för beviljande av de stöd jag sökt och om förverkanden till följd av felaktiga uppgifter. Jag är medveten om
att den behöriga myndigheten kan utföra kontroller på min gård utan att på förhand meddela mig därom.
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden som rör
jordbrukarstöd eller av alla som äger gården.

4. BILAGOR TILL ANSÖKAN
Skriv lägenhetssignum och datum på varje bilaga.
Fullmakt given av delägare i samfund, sammanslutning eller dödsbo eller för befullmäktigande av
make/maka

st

st

Fyllningsanvisning Bankett 472 (FÖRBINDELSE OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE)
1. FÖRBINDELSE OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE
I den här punkten ingås förbindelse för 2021 samt ansöks om utbetalning av ersättning för djurens välbefinnande för 2021.
Du kan enligt djurslag välja de åtgärder vars villkor du åtar dig att följa 1.1.2021 – 31.12.2021. Närmare beskrivningar av
villkoren ingår i guiden Förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande 2021 (www.ruokavirasto.fi).
Begränsningar i samband med valet av åtgärder är följande:
1.2. Du kan välja högst en av åtgärderna.
1.3. Du kan bara välja den ena åtgärden. Ersättning betalas inte för djur som föds upp året runt utomhus.
1.4. Du kan bara välja den ena åtgärden. Ersättning betalas inte för djur som föds upp året runt utomhus. Åtgärden kan inte
väljas om gårdens nötkreatur ingår i ekologisk husdjursproduktion.
2.2, 2.3, 2.4 och 2.5. Du kan inte välja åtgärderna om gårdens svin ingår i ekologisk husdjursproduktion.
2.5 och 2.7 Du kan bara välja en av dessa åtgärder.
3.4. Du kan bara välja den ena åtgärden. Du kan inte välja åtgärderna om gårdens får och getter ingår i ekologisk husdjursproduktion.
4.4. Du kan inte välja åtgärden om din gård har hönsstall med inredda burar.
4.5. Du kan inte välja åtgärden om din gård har hönsstall med inredda burar.

2. ANSÖKT DJURANTAL
Svin- och fjäderfägårdarna ska anteckna djurantalen på denna blankett. Djurantalen ligger till grund för betalningen av ersättning och de kan inte senare höjas fastän årets faktiska djurantal är större.
Antalet djur på nöt-, får- och getgårdar antecknas inte på denna blankett. De fås från Livsmedelsverkets nöt- samt får- och
getregister.
Svingårdar
I kolumnen st. invid djurgruppen antecknas medeltalet av djurantalen på den första dagen i månaderna under perioden
1.1.2021–31.12.2021. För svinens del tas de två månaderna med djurgruppens minsta djurantal inte med i uträkningen av
medeltalet.
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På blankett 461 (Anmälan om djurantal), som svin- och fjäderfägårdarna ska lämna in senast 2.2.2022, uppges de faktiska
djurantalen som också ligger till grund för betalningen av ersättning.
Fjäderfägårdar
I kolumnen st invid djurgruppen antecknas medeltalet av djurantalen på den första dagen i månaderna under perioden
1.1.2021–31.12.2021 (endast för broilrar används det högsta faktiska antalet djur som hållits i minst ett dygn under den
tidsperiod som börjar den första och slutar den femte dagen i varje kalendermånad). För fjäderfänas del tas de fyra månaderna med djurgruppens minsta djurantal inte med i uträkningen av medeltalet. Den siffra som uppges inom åtgärd 4.2 är
medeltalet av slaktpartierna. Kom ihåg att också anmäla broilrarna och/eller kalkonerna i punkten för djurantal.
På blankett 461 (Anmälan om djurantal), som svin- och fjäderfägårdarna ska lämna in senast 2.2.2022, uppges de faktiska
djurantalen som också ligger till grund för betalningen av ersättning.

3. UNDERSKRIFT
Skriv datum på blanketten. Alla ägare till gården och arrendatorer av hela gården måste underteckna blanketten. Alla ägares underskrift kan ersättas med underskrift av den som bemyndigats att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd, med en
fullmakt eller vid förenings- och bolagsformer med namnteckningsrätt.
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