Eläinvalvontainfot 26.1. ja 2.2.2021
AJANKOHTAISTA KUNNAN MAATALOUSTOIMESTA
JUKKA HAUTAMÄKI, MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA
MERVI VÄHÄSÖYRINKI, NIVALAN ALUEELLINEN MAASETUHALLINTO

Eläinten hyvinvointikorvaus
Haku päättyy 17.2.2021
• Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472

Korvausta voi hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat
Sitoumusehtoja on noudatettava koko kalenterivuosi 1.1. – 31.12.2021
• Tutustu sitoumusehtoihin www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/
• Tarkista valitsemiesi toimenpiteiden ehdot!

Vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkausia myös EHK:n osalta
• Uuden EU-ohjelmakauden rahat, mutta nykyiset säännöt

Eläinmääräilmoitus
Tehtävä viimeistään 17.2.2021
• Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461
Pakollinen tiloilla, jotka ovat hakeneet EHK:ta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020
Lisäksi LHK:n kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tukea sekä luomun kotieläinkorotusta
hakeneet
• Jos siipikarjaa, hevosia, poneja haluaa käyttää ko. tukien eläintiheyslaskentaan
• Jos eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, ilmoitusta ei tarvitse
tehdä
Koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää
eläintiheyslaskennassa osallisen eläinmääriä tai päinvastoin

Neuvo2020
Neuvo2020 on käytettävissä nykyisillä ehdoilla vielä vuodet 2021-22
Tuettua neuvontaa voi saada mm.

• eläinten hyvinvoinnin parantaminen/ ehk:n ehdot
• eläinten rekisteröinti
• tuotantoeläinten terveydenhuolto

Neuvonnan enimmäismäärä on noussut 15 000 €/ maatila

• Vuosien 2014-2020 aikana annetut neuvonnat lasketaan mukaan

Tällä hetkellä uusia neuvontakorvauksia/ käyntejä ei voi varata!

• Vanhat varat on käytetty eikä uusia ole vielä saatu käyttöön (käyttöönottoa viivästyttää EU-komission
säädösvalmistelu ja siihen liittyvä komission tietojärjestelmä, joka ei ole vielä valmis)

Valmistelussa on tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman lisääminen neuvontaosioon!!!

Tulossa
Alkuvuoden 2021 tukihakujen aikataulut aikaistuvat viime vuodesta:
• Pohjoisen kotieläintuen ennakko
• Sika- ja siipikarjatalouden tuki

Tukihaut ovat helmi-maaliskuulla, mutta tarkka hakuaika ei ole vielä varmistunut

Kevään tukimaksut
Huhtikuu
Kansalliset kotieläintuet (pohjoinen nautatuki, kuttu- ja uuhituki, sika- siipikarjatalouden tuki)
• Vuoden 2020 loppumaksu
• Vuoden 2021 ennakko, ennakon määrä 75%

Toukokuu
LHK:n kotieläinkorotus 100%
Luomun kotieläinkorotus 100% + loppumaksu 15% luomu ha-tuesta

Kesäkuu
Eläinten hyvinvointikorvauksen loppumaksu, n. 50%
EU-nautapalkkion loppumaksu ajalta 16.9. – 31.12.2020
Peltotukien loppuosat 5 - 15%

