K5 / kotieläintuet 2018

Alustavat kotieläintuet v. 2018
Tukialue

C1

Eläin- tai eläinyksikköperusteiset
Sonnit ja härät

6-20 kk

Emolehmät

liharodun osuus on väh. 50 %

Emolehmähiehot

8-24 kk
yli 24 kk - enit. 4 v

Kansallinen eläintuki
€/eläin

EU:n nautapalkkio
€/eläin *

Yhteensä €/vuosi, jos eläin on
palkkiokelpoinen koko vuoden

336

155

491

Tilalla kertyneiden ruokintapäivien mukaan

315

165

480

Tilalla kertyneiden ruokintapäivien mukaan

189
315

165
165

354
480

Tilalla kertyneiden ruokintapäivien mukaan

Uuhet
Kutut

73

73

152

152

€ / teurastettu eläin

Teurastusten perusteella maksettavat

Tuotantotuen lopulliset tukitasot vuodelle 2018 säädetään talvella
2019
Hakuaika on vuosittain tammikuussa. Voit valita eläinlajeittain
toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia.

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK)
Vaaditut eläinyksiköt:

Siat
15 ey

Naudat
15 ey

Munivat kanat
14ey (1000kpl)

Kalkkunat
60ey (2000kpl)

Broilerit
70ey (10000kpl)

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea (=SS) **
Siat ja siipikarjat

Vähintään 20 kpl uuhia + keskimäärin 1 karitsa/uuhi/vuosi.
Poikkeuksia on uusille lampaanpitäjille, lomake 468
Maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/v ja
yhteensä väh. 20 kuttua. Maitomäärä tilitetään 31.1.2019
(teurastettu hyväksytyssä teurastamossa)
Ruhopaino väh. 170 kg. Enit 4 v., HUOM! Ei emolehmä!
Enit. 12 kk. Ruhopaino väh. 18 kg
Enit. 12 kk. Ruhopaino väh. 10 kg

300
Teurashiehot
Teuraskaritsan laatupalkkio
30
Teuraskilin laatupalkkio
30
* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.
Maidon pohjoinen tuotantotuki
senttiä/litra
7,3
- mejerimaidosta ja suoramyyntimaidosta
Lampaat,
kutut
5 ey

Huomioitavaa

enit 146 ey
yli 146 ey

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (=LHK-kotieläinkorotus) **

177 €
95 €

/ eläinyksikkö
/ eläinyksikkö

60 euro / ha

Kotieläinkorotus myönnetään, jos tilasi eläintiheysraja 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista peltohehtaaria kohti täyttyy.

Tee eläinmääräilmoitus, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen
sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2018 viimeistään 15.2.2019.
Muut määrät otetaan eläinrekisteristä.
Haetaan vuosittain, viimeistään 23.3.2018. Viitemäärän mukaan ja tilasi
eläintiehys on vähintään 0,35 ey/tukikelpoinen peltohektaari
(SS-tuki on vähentynyt 2 %:illa vuoden 2017 tukitasosta 181/97)

Keskiarvio lasketaan koko vuoden eläinmäärästä ja maksetaan
seuraavan vuoden kesäkuussa.

** Eläinilmoitus vuodelle 2018 pitää jättää viimeistään 15.2.2019 jos haluat että siipikarjat, hevoset ja ponit huomioidaan / luomutuotannossa taukoa/ käyttää yhtiön eläimiä omalla tilalla.
Pohjoisten eläintukien ennakkoa vuodelle 2018 haetaan 22.2-23.3.2018 aikana.
Kansallisen eläintuen hakijat täytyy myös jättää pinta-alatukihakemus (viimeistään 15.6) vuosittain vähintään 5 hehtaarille.
Tee eläintapahtumista ajoissa ilmoitus erikseen jokaiseen eläinrekisteriin, tukivähennyksien välttämiseksi.
Uudet eläintilat: tee osallistumisilmoitus viimeistään 15.6.2018 (lomake 184) naudan, uuhen, vuohen tukiohjelmiin. Jos olet tehnyt osallistumisilmoituksen jo aikaisemmin (2015-2017) => asia kunnossa mutta
ota yhteyttä jos tulee muutoksia.
Muista rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja Eviran ohjeiden mukaan merkitse eläimet.

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/

Eläintukien hakuopas ja sopimusehdot löytyy kokonaisuudessaan www.mavi.fi sivulta.

