Päiväys 8.5.2020

HAKUOHJE
Avustus halliuroksen poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin
Valtioneuvoston asetus 184/2020
Mitä avustus koskee?
 Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Avustus on määräaikainen ja sitä voidaan myöntää huhtikuun 8. päivästä 2020 vuoden 2023 loppuun. Avustuksen haku on jatkuva.
 Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle kalankasvatusta
harjoittavalle yritykselle ja ryhmään 1 kuuluvalle kaupalliselle
kalastajalle, sekä ryhmään 2 kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 3 000 euroa.
 Avustusta voidaan myöntää enintään 400 poistetun halliuroksen käsittelemiseksi vuodessa Maa- ja metsätalousministeriön valtion talousarviossa osoittamista määrärahoista.
 Avustus myönnetään poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, millä varmistetaan, että halliuros tuodaan rantaan ja
poistetaan metsästyslainsäädännön, hyljetuotteiden kauppaa, riistaeläinten käsittelyä koskien sekä muiden määräysten mukaisesti ja viedään käsiteltäväksi jätehuoltoon tai haudataan maahan. Poistetun halliuroksen hautaamisesta tulee
noudattaa ruokaviraston ohjeita (https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/hautaaminen/)
ja
lisäksi on hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja
–ympäristösuojelusihteeriin.
Avustusta myönnetään
 poistetusta halliuroksesta, joka on aiheuttanut vahinkoa kalastus- tai kalankasvatustoiminnalle ja joka on sen takia poistettu kalanpyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta tai enintään 200 metrin etäisyydeltä niistä siten, että rysän osalta
etäisyys lasketaan pyydyksen muusta osasta kuin johtoaidasta
 alkukäsittelyyn, koskien kaupallisen kalastajan ja kalankasvatusyrityksen toimenpiteitä poistetun halliuroksen siirtämiseksi rantaan edelleen kuljetettavaksi tai toimitettavaksi
loppukäsittelyyn sekä tutkimustarkoituksiin tapahtuvaa alaleuan ottamista näytteeksi ja näytteiden lähettämistä Luonnonvarakeskukselle
 loppukäsittelyyn, koskien menettelyä, jossa viranomainen tai
yksityinen toimija käsittelee poistetun halliuroksen lopullisesti hyljetuotteiden kauppaa ja riistaeläinten käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti (hautaamalla halliuros maahan
tai viemällä se jätehuoltoon) ja jossa poistetun hallin sukupuoli vahvistetaan luotettavalla tavalla
 todistukseen, koskien julkishallinnon toimihenkilön sekä kalastuksenvalvojan kokeen suorittaneen kalastuksen valvojan
tai valtionapua saavan järjestön (esim. kalatalouden neuvontajärjestön tai kalankasvatusyhdistyksen) toimihenkilön antamaa todistusta siitä, että kyseinen poistettu hylje on halliuros
ja että se on käsitelty loppukäsittelyn edellyttämällä tavalla,
mikäli halliuros haudataan maahan.
 kuljetuskustannuksiin, koskien vain niitä kustannuksia, jos
halliuros kuljetetaan loppukäsittelyä varten vähintään 20 kilometrin etäisyydelle paikasta, jossa se on nostettu maihin.

Hakemuksen sisältö
 hakijan on esitettävä tiedot hakijasta, selvitys mistä vahinkoa
aiheuttava uroshalli on poistettu, lähimpien pyydysten tai kalankasvatuslaitosten sijainnista sekä tieto siitä, mikäli poistettu halliuros on hukkunut pyydykseen
 selvitys kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista, missä
halliuros on nostettu maihin ja mihin se on kuljetettu. Hakemukseen liitetään todistus poistetun hylkeen sukupuolesta ja
loppukäsittelystä maahan hautaamalla tai tosite poistetun
halliuroksen vastaanottamisesta suoritetuista loppukäsittelymaksuista sekä muut maksatusta koskevat tarpeelliset tiedot,
esimerkiksi tiedot koskien hakijan muussa yhteydessä vastaanottamaa komission asetuksen (EU) 717/2014 mukaista
vähämerkityksisellistä tukea.
 hakijan vahvistus tai tosite siitä, että poistetun halliuroksen
alaleuka on lähetetty näytteenä Luonnonvarakeskukselle. Lisätietoja: Luke.fi > Tietoa luonnonvaroista > Riista ja metsästys > Hylkeet > Hylkeet ja metsästys > Ohjeet näytteidenottoon saalishylkeistä ja toimitusosoite:
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2020/03/Nayteohje-hylje-2020.pdf
 hakemuksesta tulee ilmetä haettavan tuen määrä.
Avustusta voi saada poistettua hallia kohden
 alkukäsittelystä 250 euroa, ml. näytteenotto; halliuroksen
alaleuan lähettäminen Luonnonvarakeskukselle
 loppukäsittelystä 150 euroa, jos poistettu halliuros haudataan maahan
 muulle loppukäsittelystä vastaavalle taholle perityn loppukäsittelymaksun mukaan, kuitenkin enintään 300 euroa
 todistuksesta siitä perittyyn maksun, kuitenkin enintään 50
euroa.
 kuljetuskustannuksiin 100 euroa, matka vähintään 20 km.
Miten tukea haetaan?
Avustusta haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä kaikki hakulomakkeessa vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. Hakemus on allekirjoitettava ja toimitettava
osoitteella: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kalatalouspalvelut
PL 236, 20101 TURKU
Avustushakemus on toimitettava ELY-keskukseen kuukauden kuluessa kunkin halliuroksen poistamisesta.

Avustus jätetään myöntämättä, jos:





hakija ei avustusta hakiessaan täytä avustuksen saajalta
edellytettyä rekisteröintivelvoitetta tai liikevaihtovaatimusta.
avustuksen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut avustuksen
myöntämiseen tai maksamiseen.
hakijan enimmäismäärä vähämerkityksisen tuen osalta on
täyttynyt viimeisen 3 verovuoden osalta (EU 717/2014)
Euroopan unionin- tai muu kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää.

Väärän tiedon antaminen tuesta päättävälle viranomaiselle tuen saamiseen, määrään tai ehtoihin vaikuttamiseksi tai tukeen vaikuttavan tiedon salaaminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on säädetty rangaistavaksi, rikoslain 29 luvun 5-8 § mukaisesti.
Tämä ohje on laadittu tiedottamistarkoituksessa ja se kuvaa tukea koskevia edellytyksiä ja sääntöjä pääpiirteissään. Hakuohjetta
ei ole tarkoitettu sitovaksi ohjeeksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä.

