Luonnonhaittakorvauksen (LHK) kotieläinkorotus
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Vuosi 2021
Varsinais-Suomen ELY- keskus
Maatalousyksikkö
Kati Raunio
Kotieläintuki-infot 12.1. ja 14.1.2021, Teams
Lähde: Ruokavirasto

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus

60 €/ha

▪ Tuki haettava vuosittain omalla rastilla päätukihaussa, maksetaan hakuvuotta seuraavan vuoden keväällä
yhdessä erässä
▪ Voidaan maksaa jos:
• Ilmoitat tukihakemuksella väh. 5 ha LHK- korvauskelpoista peltoa
• Eläintiheysvaatimus 0,35 ey/ LHK-korvauskelpoinen pelto ha täyttyy
• Maksettava korvaus on väh. 100 €
• Jätät tarvittaessa eläinmääräilmoituksen siipikarjasta, hevosista ja poneista
▪ Eläinmäärä ja peltopinta-ala määräytyvät hakuvuodelta
• Eläintiheys lasketaan: 2021 korvauskelpoinen eläinyksikkömäärä /
LHK:ssa 2021 korvauskelpoinen pelto-ala

▪ Hallinto laskee lopullisen eläintiheyden tukivuoden päätyttyä, keväällä 2022
• Naudat, lampaat, vuohet ja siat saadaan suoraan rekisteristä
• Siipikarjan, hevosten ja ponien määrät tulee ilmoittaa tukivuoden jälkeen 2.2.2022 Vipu-palvelussa
tai lomakkeella 461 (ellei eläintiheys täyty jo rekisteri eläimillä)
• Hevosten ja ponien tarkemmat tiedot ilmoitettava, oltava tuenhakijan hallinnassa rekisterissä
▪ Ajankohtaista: tukivuoden 2020 osalta eläinmääräilmoitus tehtävä viim. 17.2.2021!
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Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
AB- alueella v. 2020 maksettu ennakko 37 €/ey, vuoden 2021 tukitaso ei vielä tiedossa!

▪ Tuki haettava xx.xx.2021 mennessä Vipu- palvelussa tai lomakkeella 139 (hakuasetusta/ohjeita ei ole vielä
julkaistu)
• Voit hakea tuen maksamista kahdessa erässä; ennakko ja lopullinen tuki
• Maksetaan 4/2021 (n. 75 %) ja 4/2022 (n. 25 %)
• Koko tuen maksamista kerralla; lopullinen tuki
• Maksetaan 4/2022
▪ Myönnetään aiemmin vahvistetun viitemäärän perusteella

▪ Myönnetään jos eläintiheys 0,35 ey/LHK-korvauskelpoinen pelto ha täyttyy tukivuonna
▪ Hallinnassa ja tukihakemuksessa oltava väh. 5 ha peltoa
▪ Eläinyksikkömäärä lasketaan ajalta 1.1.-31.12.2021
▪ Hallinto laskee lopullisen eläintiheyden tukivuoden päätyttyä, keväällä 2022
• Naudat, lampaat, vuohet ja siat saadaan suoraan rekisteristä
• Siipikarjan, hevosten ja ponien määrät tulee ilmoittaa tukivuoden jälkeen 2.2.2022 Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 461 (ellei eläintiheys täyty jo rekisteri eläimillä)
• Hevosten ja ponien tarkemmat tiedot ilmoitettava, oltava tuenhakijan hallinnassa rekisterissä

▪ Ajankohtaista: tukivuoden 2020 osalta eläinmääräilmoitus tehtävä viim. 17.2.2021!
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Eläinyksikkömäärän laskeminen LHK korotuksessa ja sika- ja
siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa:
▪ Laskentajakso: 1.1.-31.12.2021
▪ Siat, siipikarja, hevoset/ponit: Kuukauden 1. päivien eläinryhmittäiset
eläinmäärät kerrottuna eläinyksikkökertoimella, broilereilla korkein eläinmäärä
kuukauden 1.-5. päivältä
• Siat: kahden pienimmän kuukauden eläinmäärää ei oteta mukaan
laskentaan → jakajana on 10 kk. Porsaiden 0-3 kk määrästä lasketaan
mukaan 2/3.
• Siipikarja: neljän pienimmän kuukauden eläinmäärää ei oteta mukaan
laskentaan → jakajana on 8 kk.
▪ Naudat, lampaat ja vuohet: keskimääräinen eläinryhmittäinen eläinmäärä
rekistereistä ajalta 1.1.-31.12. kerrottuna eläinryhmän eläinyksikkökertoimella.
Keskimääräinen eläinmäärä: yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät
lasketaan eläinryhmittäin yhteen ja jaetaan summalla 365.
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