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Alkuperäisrodut – elävää
kulttuuriperintöämme
Suomalaisten alkuperäisrotujen perimä halutaan
säilyttää tuleville sukupolville. Alkuperäisrodut rikastavat
kotieläinten lajikirjoa ja ovat tieteellisesti, taloudellisesti
ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita. Voit saada
korvausta alkuperäisrotuisista eläimistä, joita itselläsi
tai perheenjäsenelläsi on hallinnassa.
Sopimukseen hyväksyttävät eläimet
Rodut, joista voit hakea sopimusta:
• itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarja
• suomenvuohi
• suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja
kainuunharmaslammas
• suomenhevonen
• maatiaiskanat ja -kukot.
Sopimuseläinten on oltava puhdasrotuisia. Nautojen, lampaiden ja vuohien on oltava vähintään
vuoden ikäisiä ja kanojen ja kukkojen vähintään
puolen vuoden ikäisiä sopimuskauden alussa.

Suomenhevosen tulee olla sopimuskauden alussa
suomenhevosen rekisteriin merkitty siitostamma,
joka on varsonut, astutettu tai keinosiemennetty
edellisenä vuonna tai kantakirjattu ori. Suomenhevosella ei ole muutoin ikävaatimusta.
Voit hakea sopimusta, jos sinulla on:
• vähintään viisi yli 1-vuotiasta lammasta ja vuohta
(0,9 eläinyksikköä)
• vähintään yksi yli 2-vuotias tai vähintään kaksi
1–2-vuotiasta nautaa (1,0 eläinyksikkö)
• vähintään 2 hevosta (2,0 eläinyksikköä)
• vähintään 20 vähintään puolivuotiasta maatiaiskanaa tai -kukkoa.

Sopimuseläinten pito
Kun teet sopimuksen alkuperäisrotujen säilyttämisestä, sitoudut siihen, että pidät sopimuksen
mukaisen määrän eläimiä koko sopimuskauden
ajan. Voit lisätä eläinmäärää toisena ja kolmantena
sopimusvuotena. Jos lisäät sopimuseläimiä tämän
jälkeen, hae uusista eläimistä uutta sopimusta. Hae
eläinmäärän lisäämistä viimeistään 15.6. ELY-keskuksesta.
Voit hakea sopimusta sekä uros- että naaraspuolisista eläimistä. Eläinten on oltava yksilöityjä ja
kuuluttava luotettavaan tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmään, josta ilmenee eläinten polveutuminen.
Käytä sopimuseläimiä sopimuskauden aikana
vuosittain siitokseen. Siitokseen voit käyttää ainoastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista
eläintä. Hevosten, nautojen ja vuohien on tuotettava
jälkeläisiä vähintään kahdesti sopimuskauden aikana,
lampaiden on tuotettava jälkeläisiä
vähintään kolme kertaa sopimuskauden aikana.
Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden aikana.
Lähetä viim. 1 kk:n kuluessa sopimuskauden päättymisestä ELY-keskukseen selvitys siitä, miten sopimuseläintä on käytetty sopimuskaudella kyseisen rodun
lisäämiseen.

Hae sopimusta
Hae sopimusta palauttamalla lomake 218 ja
tarvittavat liitteet ELY-keskukseen päätukihaun yhteydessä. Sopimuseläimillä on
oltava polveutumistodistukset jo 1.5.2016.
Sopimusta voivat hakea aktiviiviljelijät.
Lomakkeen saat osoitteesta
www.suomi.fi/lomakkeet.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat
ympäristösopimuksien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopivien ympäristökorvauksen toimenpiteiden
valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/ymparisto
Maaseutu.fi

