Tiedote joulukuu 2019

Tukiyhteenveto
Liitteenä Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen tekemä tukiyhteenveto vuodelta 2019. Aikaisempina vuosina
Ruokavirasto (Mavi) on lähettänyt tukiyhteenvedon helmikuun alussa. Ruokavirasto ilmoitti syksyllä, että vuoden
2019 tukiyhteenvetoa ei enää postitse maatiloille lähetetä. Tukiyhteenvedossa on vuosittain maksettujen tukien
määrät.
Vastaavat tiedot ovat jo nyt nähtävissä Vipu-palvelussa. Valitse vipupalvelussa Maatila kohdasta maksutapahtumat.
Maksutapahtuma kohdasta voit vielä tarkemmin katsoa tuen tiedot klikkaamalla mustaa nuolta. Vipupalvelusta voit
myös tulostaa tarkemman tukiyhteenvedon.

Aina ajankohtaista
Tarkistakaa, että teillä on voimassa oleva viljavuustutkimus, lanta-analyysi, ajan tasalla olevat lohkokortit,
viljelysuunnitelma tallessa ja vuosi 2020 suunniteltu tai ainakin hyvässä alussa. Kerratkaa täydentävät ehdot ja
muistakaa ne kasvukaudella 2020.
Tarkastakaa päättyvät vuokrasopimukset ja uusikaa sopimukset jo nyt. Myös tukioikeussiirto lomakkeet kannattaa
hoitaa jo talvella, niin paperit ja suunnitelmat ovat valmiina kevättä varten.
Huolehdi eläinrekisteri-ilmoitukset aina heti – vähintään 7 päivän sisällä!

Vuosi 2020
Seuraavat asiat ovat tämän hetken tiedon mukaan. Tarkemmat tulevat toivottavasti maaliskuun aikana, kun
hakuasetus on annettu. Tukitasot ja ehdot säilyvät nykyisinä.
Ympäristösitoumuksiin tehdään yhden vuoden jatko tai sitoumuksesta voi myös luopua. Sitoumuksessa voi luopua
ylätasolla toimenpiteestä eli Lietelannan sijoittaminen peltoon, Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen,
Valumavesien hallinta (säätösalaojien hoito, säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys), Ympäristönhoitonurmet
(suojavyöhykenurmet, monivuotiset ympäristönurmet, luonnonhoitopeltonurmet), Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys,
Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla, Peltoluonnon monimuotoisuus
(viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, saneerauskasvit, monimuotoisuuspellot eli riistakasvipelto, maisemakasvipelto,
niittykasvipelto) ja Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.
Uusia ympäristösitoumuksia ei tehdä, eikä uusia lohkoja hyväksytä korvauskelpoisiksi.
Luomusopimukset jatkuvat ja uusiakin tehdään.

Alku vuoden 2020 aikatauluja
Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa 7.1. ja päättyy 31.1. (sitoumusehdot
https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/609/cover)
Eläinmääräilmoitukset on tehtävä 7.1. - 17.2.2020 välisenä aikana.
Kansallisien kotieläintukien ennakoiden haku päättyy 27.3.
Peruslohkomuutokset voi tehdä heti tammikuussa, mutta viimeistään 10.5.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi kiittää kuluneesta vuodesta, toivottaa hyvää joulunaikaa ja vuotta 2020
(ajankohtaisista asioista tiedotamme kotisivullamme http://www.alajarvi.fi/maaseutu/ajankohtaista)
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