Avtal om uppfödning av lantraser
år 2020

NTM-centralen i Egentliga Finland
14.1.2020 och 17.1.2020

Att observera år 2020

 År 2020 kan nya avtal inte sökas.
 Fortsättning kan sökas för avtal som löper ut 30.4.2020 antingen i Vipu




tjänsten eller med blankett 101B (lämnas in till landsbygdsmyndigheten i
kommunen).
Betalning för avtal i kraft söks årligen i den samlade stödansökan antingen i
Vipu-tjänsten eller med blankett 101B (lämnas in till kommunen)
Om du inte ansöker om andra stöd i den samlade stödansökan, kan du
ansöka om betalning för avtalet om uppfödning av lantraser på blankett 218M
(lämnas in till NTM-centralen)
Att observera är att förordningen för förlängning inte fastställts ännu och att
möjligheten att söka om förlängning ännu är på förslagsstadiet

Förlängning av avtal med ett år

 Avtalsperioden fortsätter med samma villkor som sökanden förbundit sej till
år 2015
Det går inte att lägga till djur i avtalet
Förlängningsåret kan utnyttjas till att fullfölja villkoret rörande fortplantning
 Nötkreatur och hästar min 2 gånger / under avtalsperioden
 Får och getter min 3 gånger / under avtalsperioden
 Hönor ska producera avkomma årligen under avtalsperioden
Om djuren som ingår i avtalet redan uppfyllt villkoren för fortplantning räcker
det med att villkoret för besittning uppfylls (undantaget ersättande av djur och
överföring av avtal)
Om djuren som ingår i avtalet redan uppfyllt nämnda villkor för fortplantning
under avtalsperioden behöver de inte mera producera renrasiga avkommor
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Förlängning av avtal med ett år i Vipu-tjänsten

 Söks genom att kruksa för punkten för Miljöersättning och
specialstöd på mellanbladet för ansökan om stöd i den elektroniska
stödansökan i Viputjänsten
 I fönstret, som öppnas i Vipu-tjänsten för för val, finns uppgifter om
avtal som upphör. Om du vill att alla avtal ska fortlöpa behöver du
bara spara uppgifterna
 Om du inte vill fortsätta med alla avtal som framgår i Vipu-tjänsten
tar du bara bort kruksen för de avtal du vill att upphör och sparar de
ändrade uppgifterna
 Om gården inte har avtal som upphör öppnas inte fönstret för val
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Om förlängning av avtal inte söks

 Villkoren i avtalen ska följas fram till 30.4.2020, trots att avtalen inte
förlängs
 En utredning över att de djur som ingår i avtal använts till
fortplantning av rasen ska lämnas till NTM-centralen senast
1.6.2020.
 Utredningen över fortplantning ska göras med blankett 254
– antingen med blankett 254
– eller genom att fylla i uppgifter om stödsökande på blankett 254
bilagt med utredning, given av den som utfärdat intyg över
rasrenhet, att djuren använts till avel
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Inlämnande av utredning över fortpalntning 1/2

 Öst-, väst- och nordfinsk boskap
 Uppdaterat stamboksintyg utfärdat av Faba (inte härstamningsbevis)
 Finska lantrasfår och kajanalandsfår
 ProAgrias Weblammas tillämpningens rapport förteckning över
lamningar för perioden 1.5.2015-30.4.2020
Ålandsfår
 Föreningen Ålandsfåret rf:s rapport förteckning över lamningar för
perioden 1.5.2015-30.4.2020
Finska lantrasgetter
 ProAgrias Webvuohi tillämpningens rapport förteckning över killiningar
för perioden 1.5.2015- 30.4.2020




6

Inlämnande av utredning över fortpalntning 1/2

 Finska hästar
– Lista på avkommor ur Heppajärjestelmä, som upprätthålls av Hippos.
Listan ska innehålla avkommorna födelseårsvis (punkten "suku ja
jälkeläiset" -> "hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain").

 Lantrashönor
– Intyg utfärdat av Naturresursinstitutet över att avtalsvillkoren för
reproduktion av rasen uppfylls årligen. Varje avtalsår rapporterat skilt.
(2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
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Kravet på fortplantning

 Flerlingsfödslar räknas som produktion av en avkomma
 Om avtalsdjur kastar sin avkomma och detta har anmälts till
registret räknas det som produktion av en avkomma

 Om ett avtalsdjur inte använts tillräckligt för fortplantning av rasen
återkrävs stödet för hela den period som djuret ingått i avtalet
 Om inget av de djur, som ingår i avtalet, använts tillräckligt för
fortplantning av rasen återkrävs stödet för ursprungsraser för hela
avtalsperioden
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Kom ihåg att hålla ditt avtal uppdaterat 1/2

 Det räcker inte att göra anmälan om utmönstring eller försäljning av ett avtalsdjur
till nötkreaturs-, får-, get- eller hästregistret, utan
– ändringar som gäller avtalsdjuren ska anmälas separat också till NTMcentralen inom 15 arbetsdagar med en fritt formulerad skriftlig anmälan

 Om det ersättande djuret redan finns på gårdsbruksenheten, ska ersättningsanmälan göras
inom 15 arbetsdagar från att avtalsdjuret utmönstrades.

– Anmälan rörande minskning av antalet avtalsdjur ska göras till NTM-centralen
inom 10 arbetsdagar
– Om anmälan görs för sent, kan det påverka betalningen av stödet  om
tidsfristen på 15 arbetsdagar överskrids och gården blir uttagen för
övervakning (administrativ korsgranskning eller gårdsövervakning), kan den för
sent gjorda anmälan inte beaktas
– Det kan också leda till påföljder enligt övervakningsförfattningarna

Kom ihåg att hålla ditt avtal uppdaterat 2/2
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Till de avtalsändringsanmälningar som inlämnas till NTM-centralen ska dessutom alltid
bifogas renrasighetsintyg för nya djur
– Renrasighetsintygen är:
– För öst-, väst- och nordfinsk boskap: stambok eller härstamningsbevis
– För finska lantrasfår och kajanalandsfår: förteckning över stöd för lantraser eller
släktintyg
– Ålandsfår: besättningsblankett eller stambokskort
– Finsk lantrasget: förteckning över stöd för lantraser, släktintyg eller sökandens
egen anmälan
– Häst av finsk ras: registreringsbevis eller hästpass

Ersättande av avtalsdjur ska visas med djursignum per avtalsdjur
Också får, getter och hästar räknas som enskilda djur i avtalet och anmälan om
ersättande görs enligt djursignum
Av anmälan ska framgå vilket avtalsdjur som utmönstrats och djursignum för det
ersättande avtalsdjuret samt tidpunkt för händelsen

Ändringsanmälningar rörande avtalsdjur

 Ersättningssumman kan variera årligen, om antalet djurenheter för
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avtalsdjuren ändras på grund av att de ersätts (nötkreatur)
Det att avtalet hålls uppdaterat följs upp med årliga slumpmässiga
övervakningar
Om ett djur dör eller utmönstras under avtalsperioden, ska det utan dröjsmål
ersättas med ett annat djur av samma ras som uppfyller villkoren i miljöavtalet.
Djur som inte förmår producera avkomma ska också ersättas.
– En finsk häst får ersättas också med ett sto som fölat, betäckts eller
inseminerats under det år då ersättningen sker eller med en
stambokshingst.

