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ILMOITUS
eläintuotannon liittämiseksi luonnonmukaisen tuotannon
valvontaan.

Täydennyslomake 1d

ELY-keskuksen merkintöjä
Päivämäärä

Dnro

Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan ELY-keskukseen. Toimitetaan yhdessä luomuvalvontalomakkeen 1
kanssa, mikäli sitä ei ole toimitettu aiemmin.
1.
TOIMIJAN
TIEDOT

2.
TOIMIJAN
HALLINNASSA
OLEVAT
TILANOSAT,
JOILLA
HARJOITETAAN
ELÄINTUOTANTOA

3.
TILAN ELÄIMET

Toimijan nimi

Luomurekisteritunnus (vanhoilla toimijoilla)

Tilatunnus (vain maatilayrittäjillä) tai ly-tunnus

ELY-keskus

Tilan tai tilanosan nimi
Päätila

RN:o

Kylä ja kunta

Hallintaperuste
omistaja
haltija
vuokramies
omistaja
haltija
vuokramies
omistaja
haltija
vuokramies
omistaja
haltija
vuokramies

Eläinlaji
Lypsylehmä
Emolehmä
Hieho
Siitossonni
Lihanauta
Nauta alle 8 kk
Hevonen
Poni
Emakko, ensikko
Karju
Lihasika*
Uuhi
Pässi
Karitsa < 6 kk
Kuttu
Pukki
Kili < 6 kk
Munituskana
Broileremo
Broileri, kananuorikko*
Kalkkuna*
Hanhi*
Ankka*
Mehiläispesä
Muu, mikä?

Muu, mikä?
* Eläinpaikkaa kohti vuodessa
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Luonnonmukaiseen tuotantoon
siirrettävät eläimet (lkm)

Tilan tai tilan osan
viljelytapa
luonnonmukainen
tavanomainen
luonnonmukainen
tavanomainen
luonnonmukainen
tavanomainen
luonnonmukainen
tavanomainen

Pysyvästi tavanomaiset
eläimet (lkm)
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eläintuotannon liittämiseksi luonnonmukaisen tuotannon
valvontaan.

4.
TILAN
TUOTANTOSUUNNAT,
-TAPA JA
-KAUSI

Tavanomainen

Luonnonmukainen

Ympärivuotinen

Kausittainen
Kesä
Talvi

Maito
Naudanliha
Sianliha
Porsaat
Siipikarjanliha
Kananmunat
Lampaanliha
Hunaja
Muu, mikä?
Muu, mikä?

5.
TOIMIJAN
ALLEKIRJOITUS

Aika ja paikka

Toimijan allekirjoitus

6.
LIITTEET

Hakemuksen liitteet:
Pohjapiirros tuotantorakennuksesta
Kuvaus ja pohjapiirros ulkotarhoista ja –jaloittelualueista
Selvitys sellaisista laitumista, jotka eivät ole osa viljelykiertosuunnitelmaa
Ylimääräisen lannan levitystä koskeva sopimus toisen/toisten valvontajärjestelmään kuuluvien tilojen
tai yritysten kanssa (tarvittaessa)
Eläintenhoitosuunnitelma
Lupahakemuskaavake (tarvittaessa)
Selvitys mehiläistarhojen sijainnista sekä pesien pitopaikoista (vain mehiläisten osalta)
Ulkopuolisten saastumislähteiden arviointi (vain mehiläisten osalta)
Muu, mikä?

TÄYTTÖOHJEET
Luomuvalvontalomake 1d, eläintuotanto
3. TILAN ELÄIMET
Tiedot annettava eläinlajeittain ja niiden ikäryhmittäin hakemuslomakkeen jaottelua noudattaen.
Hiehoihin merkitään maidontuotantoon tai emolehmätuotantoon kasvatettavat hiehot, lihaksi kasvatettavat hiehot merkitään
lihanautoihin.
Lihasioista ilmoitetaan vuotuinen, keskimääräinen eläinpaikkojen määrä.
Teuraskananpojat (broilerit) lasketaan keskimääräisten eläinpaikkojen mukaan.
Muusta siipikarjasta kuten esim. kalkkunoista, hanhista, ankoista ja sorsista keskimääräinen eläinpaikkojen määrä.
Turkiseläinten laskentaperusteena käytetään naaraiden määrää.
4. TILAN TUOTANTOSUUNNAT
Merkitään tilalla tuotettujen tuotteiden tuotantotapa (tavanomainen/luonnonmukainen). Lisäksi tuotannosta merkitään onko se
jatkuvaa ympärivuoden, vai kausiluonteista joko kesäkaudelle tai talvikaudelle ajoittuvaa tuotantoa.
6. LIITTEET
Ilmoituksessa mainitut liitteet ovat pakolliset.
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