Alkuperäisrotujen
kasvattamista
koskevat sopimukset
vuonna 2021
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Eri eläinlajien määrät yhteensä (kpl) alkuperäisrotujen kasvattamista
koskevissa sopimuksissa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
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Huomioitavaa vuonna 2021
• Uusia sopimuksia ei voi hakea vuonna 2021
• Jatkovuotta voi hakea 30.4.2021 päättyville sopimuksille Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 101B (palautus kuntaan)
• Jatkovuoden hakeminen koskee sekä 2015 että 2016 alkaneita
sopimuksia
• Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita tukia, silloin
alkuperäisrotujen jatkovuotta ja maksua haetaan vain
paperilomakkeella 218M (palautus ELY-keskukseen)

Alkuperäisrotusopimuksen jatkovuosi
• Sopimuskausi jatkuu niillä sopimusehdoilla, joihin tuenhakija on sitoutunut
vuonna 2015 tai vuonna 2016
• Sopimuseläinmäärää ei voi lisätä
• Jatkovuotta voi hyödyntää eläinten lisääntymisvaatimuksen toteuttamiseen
• Naudat ja hevoset vähintään 2 krt /sopimuskauden aikana
• Lampaat ja vuohet vähintään 3 krt / sopimuskauden aikana
• Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden aikana
• Jos sopimuseläimet ovat jo aikaisemmin lisääntyneet riittävästi, näiden
osalta riittää, kun hallinta säilyy samana (lukuun ottamatta
sopimuseläinten korvaaminen ja mahdolliset sopimuksen siirrot)
• Jos sopimuseläimet ovat jo aikaisempina sopimusvuosina täyttäneet edellä
mainitut lisääntymisvaatimukset, sopimuseläimen ei ole sopimuksen vuoksi
pakko tuottaa enää uusia puhdasrotuisia jälkeläisiä tai tämän jälkeen
tuotettavat jälkeläiset voivat olla risteytyksiä

Mikäli sopimukseen ei haeta jatkoa
• Sopimusehtoja tulee noudattaa joka tapauksessa 30.4.2021 saakka,
vaikka sopimusta ei jatkettaisikaan
• Viljelijän on toimitettava ELY-keskukseen 1.6.2021 mennessä selvitys
siitä, että sopimukseen sisältyviä eläimiä on käytetty rodun
lisäämiseen
• Lisääntymisselvitys tulee tehdä lomakkeella 254
• joko toimittamalla lomake 254
• tai toimittamalla lomake 254 tuenhakijan tiedoilla täytettynä ja
rotupuhtaustodistuksen antajan selvitys eläimen käytöstä rodun lisäämiseen.

Lisääntymisselvityksen toimittamisesta 1/2
• Itä-, länsi- sekä pohjoissuomenkarja
• Faban päivitetty kantakirjatodistus (ei polveutumistodistus)

• Suomen- ja kainuunharmaslampaat
• ProAgria Weblammas-sovelluksen raportti tuotoslista tai karitsalista aikavälillä 1.5.201530.4.2021

• Ahvenanmaanlampaat
• Föreningen Ålandsfåret ry:n raportti tuotoslista tai karitsalista aikavälillä 1.5.201530.4.2021

• Suomenvuohet
• ProAgrian Webvuohi-sovelluksen raportti tuotoslista tai kililista aikavälillä 1.5.201530.4.2021

Lisääntymisselvityksen toimittamisesta 2/2
• Suomenhevoset
• Suomen Hippoksen Heppajärjestelmästä sopimushevosen jälkeläistilasto
syntymävuosittain (kohta hevosen suku ja jälkeläiset -> hevosen
jälkeläistilasto syntymävuosittain)

• Maatiaiskanat
• Luonnonvarakeskuksen todistus alkuperäisrotutukeen liittyvän lisäysehdon
toteuttamisesta jokainen sopimusvuosi raportoituna erikseen
(2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

Lisääntymisvaatimuksen toteutumisesta
• Monikkopoikiminen katsotaan yhdeksi jälkeläisten tuottamiskerraksi
• Mikäli sopimuseläimellä on ollut luominen ja se on ilmoitettu
rekisteriin, se katsotaan yhdeksi jälkeläisten tuottamiskerraksi
• Sopimuseläimen tuki, jota ei ole käytetty riittävästi rodun lisäämiseen,
peritään takaisin koko sopimuskaudelta, jonka eläin on ollut mukana
sopimuksessa
• Jos mikään sopimuseläin ei ole lisääntynyt riittävästi, peritään koko
alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva tuki takaisin kaikilta
sopimusvuosilta

Sopimusmuutoksista ilmoittaminen
• Sopimuseläintä koskeva poisto- tai myynti-ilmoitus nauta-lammas-vuohihevosrekistereiden lisäksi AINA on tehtävä erillinen vapaamuotoinen ilmoitus
myös ELY-keskukseen.

• HUOMIO! Sopimusmuutoksista ilmoittaminen koskee myös lampaita ja vuohia, vaikka niitä ei
ole yksilöity varsinaiseen sopimusäätöstekstiin

• Sopimuseläimiä koskevien muutoksista ilmoitettava ELY-kesku.kseen 15 työpäivän
sisällä ja eläinmäärän vähenemisestä ELY-keskukseen 10 työpäivän sisällä
• ELY-keskukseen lähetettäviin sopimusmuutosilmoituksiin mukaan AINA myös
uutta eläintä koskeva rotupuhtaustodistus
• Rotupuhtaustodistuksia ovat:
•
•
•
•
•

Itä-länsi- ja pohjoissuomenkarja: kantakirja tai polveutumistodistus
Suomenlammas- ja kainuuharmaslammas: alkuperäisrotutukilista tai sukutodistus
Ahvenanmaanlammas: Besättninsblankett tai Stambokskort
Suomenvuohi: alkuperäisrotutukilista, sukutodistus tai hakijan oma ilmoitus
Suomenhevonen: rekisteritodistus tai hevospassi

Kiitos

