Bevarande av lantrasers genom, en ny ersättningsform
• Avtal söks Avtal söks före 30.4.2015 och
avtalstiden slutar 30.4.2020.
• Ersättning
söks
och
handläggs
vid
Landsbygdsverkets enhet för djur- och specialstöd
/överinspektör Ulla Sihto tfn 040 559 9005.
• På basis av ett avtal kan betalas högst 60 000 euro
i miljöersättning per år.
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• Åtgärden är en genbanksåtgärd som främjar den
genetiska mångfalden. Åtgärdens syfte är att
trygga ett långvarigt bevarande av finska
lantrasers genetiska resurser i en genbank.
• Avtal kan ingås av en samordnare (L 561/2014, 2
§) av det nationella programmet för animaliska
genetiska resurser som planerar och genomför
verksamhet för bevarande av lantrasers genom.
• Samordnaren utarbetar en åtgärdsplan som
godkänns vid jord- och skogsbruksministeriet.
Avtalet ingås på basis av planen och kostnaderna
betalas utifrån de realiserade kostnaderna.
• I åtgärdsplanen ska den som upprätthåller en art
eller ras, arterna eller raserna i fråga, åtgärderna i
syfte att bevara arterna eller raserna, grunderna
för bedömningen av skyddet och de åtgärder som
främjar
informationsutbytet
specificeras.
Dessutom ska en uppskattning av kostnaderna
anges i planen.

• Ersättningsberättigande kostnader är kostnader
för bedömningen och planeringen av behovet av
skydd för djurgenetiska resurser samt kostnader
för åtgärder i syfte att bevara arkiv med
djurgenetiska resurser liksom för åtgärder som
främjar utbyte och användning av information.
• Inom åtgärden främjas informationsutbytet
genom att man planerar och genomför
verksamheten för bevarande av genetiska resurser
från lantraser tillsammans med organisationer
som upprätthåller register över olika djurarter och
genomför avelsprogram både nationellt och
mellan olika medlemsstater i Europeiska unionen.
Allmänhetens medvetenhet om bevarandet och
utnyttjandet av genetiska resurser främjas genom
framträdande i medierna och deltagande i
undervisningsarbetet vid läroanstalter på olika
nivåer samt ordnande av seminarier tillsammans
med lokala rasföreningar och avelsorganisationer.

• Vid bevarande av lantrasers genom ska man
använda de djurrasspecifika metoder som avses i
bilagan 5 till förordningen 327/2015 och
mängderna som förvaras ska motsvara mängderna
i enlighet med åtgärdsplanen.

• Ersättningstagaren kan i enlighet med en godkänd
åtgärdsplan överlåta bevarandet till en
utomstående aktör och ersätta den som bevarar
lantrasens genom för kostnaderna för bevarandet.
En
utomstående
aktör
kan
vara
en
seminorganisation eller en veterinär som ansvarar
för insamlingen och frysningen av lantrasens
sperma och embryon samt för upprätthållandet av
lager och information. De utomstående aktörerna
väljs genom ett förfarande för offentlig
upphandling.

• Miljöersättning kan beviljas för långvarigt
bevarande av finska lantrasers genetiska resurser i
en genbank.

• Bevarandet av lantrasers genom kan inte gälla
sådana djur som betalas miljöersättning för
åtgärden uppfödning av lantraser.

• Vid bevarande av lantrasers genom ska
målsättningarna
och
principerna
för
långtidsförvaringen av de olika arters och rasers
genom som ingår i Finlands nationella program
för animaliska genetiska resurser och som
utarbetas av Naturresursinstitutet följas.

• Ersättningstagaren ansvarar för skyldigheterna i
samband med stödet.

