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Det är önskvärt att de finska lantrasernas arvsmassa
bevaras för framtida generationer. Lantraserna bidrar
till mångfalden och är värdefulla ur vetenskapligt,
ekonomiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Du kan få
ersättning för djur av lantras som är i din eller någon
familjemedlems besittning.
Djur som avtalet kan omfatta
Raser för vilka du kan ansöka om avtal:
• öst-, väst- och nordfinsk boskap
• finska lantrasgetter
• finska lantrasfår, ålandsfår och kajanalandsfår
• finska hästar
• lantrashönor och lantrastuppar.
Avtalsdjuren ska vara renrasiga. Vid ingången av
avtalsperioden ska nötkreatur, får och getter vara
åtminstone ett år gamla, medan hönor och tuppar
ska vara åtminstone ett halvt år gamla. Finska
hästar ska vid avtalsperiodens ingång vara införda

i registret över finska hästar och vara antingen avelsston som fölat, betäckts eller inseminerats under
det föregående året eller stambokshingstar. I övrigt
gäller inga ålderskrav för finska hästar.
Du kan ansöka om ett avtal, om du har
• åtminstone fem får eller getter som är över
1 år (0,9 djurenheter)
• åtminstone ett nötkreatur som är över 2 år
eller åtminstone två nötkreatur som är 1–2 år
(1,0 djurenheter)
• åtminstone 2 hästar (2,0 djurenheter)
• åtminstone 20 lantrashönor eller lantrastuppar
som är minst ett halvt år.

Hållande av avtalsdjur

Ansök om avtal

När du ingår avtal om uppfödning av lantraser
förbinder du sig att under hela avtalsperioden
hålla det antal djur som anges i avtalet. Du kan öka
djurantalet det andra och tredje avtalsåret. Om du
ökar avtalsdjuren efter det här, ska ett nytt avtal
ingås beträffande de nytillkomna djuren. Ansök om
ökning av djurantalet senast 15.6 hos NTM-centralen.
Du kan ansöka om avtal i fråga om både han- och
hondjur. Djuren ska vara identifierade och höra till
ett tillförlitligt kontroll- eller registreringssystem av
vilket djurens härstamning framgår.
Använd avtalsdjuren till avel årligen under avtalsperioden. Till avel kan du använda bara renrasiga
djur som hör till en och samma ras. Hästar, getter och
nötkreatur ska producera avkomma åtminstone
två gånger under avtalsperioden, får ska
producera avkomma åtminstone tre gånger under
avtalsperioden. Höns ska producera avkomma årligen under avtalsperioden.
Senast inom en månad efter avtalsperiodens utgång
ska du lämna in en utredning till NTM-centralen om hur
avtalsdjuren har använts till fortplantning av rasen.

Ansök om avtal genom att ge in blankett 218
och tillhörande bilagor till NTM-centralen
senast 15.6. Aktiva jordbrukare kan ansöka
om avtal. Djuren som avtalet omfattar måste ha
härstamningsbevis redan 1.5.2016. Blankett 218:
www.suomi.fi/etjanster.

Ta kontakt
NTM-centralerna ger råd som gäller
ansökan om miljöavtal.
www.ntm-centralen.fi
Rådgivarna hjälper dig vid valet av
miljöersättningsåtgärder för just din gård.
www.mavi.fi/radgivarregister

Läs mer på webben
www.mavi.fi/miljo
Landsbygd.fi

