


Tärkeitä kysymyksiä? 

• Kuinka tuotanto onnistuu luonnonlaitumilla? 
• Onko kannattavampaa tuottaa karitsoita 

viljellyillä laitumilla? 
• Maasta huolehtiminen, laidunten hoito ja 

eläinten kasvu ja  – onnistuuko samalla? Voiko 
ympäristöä ja eläimiä hoitaa yhtäaikaa? 

• Eläinten hoito 
• Miltä hyvin laidunnettu alue näyttää? 
• Suojat –  sää, pedot, ihmiset, koirat 

 
• Laskelmat 



EUstöd 

• Gårdsstöd 

• Förgröningsstöd 

• Nötkreatursstöd 

• Kompensationsstöd 

• Ersättning för ekologisk produktion 

• Djurvälfärdsersättning 

• Miljöersättning - Betesmark och slåtterängar 

•      - Restaurering av betesmark 

•      - Vallodling 

•      - Skötsel av dammar och 
       
        våtmarker 

•      - Skyddszoner 

•      - Fäbodar 

•      - Hotade husdjursraser 

•      - Minskat kväveläckage 

•        

 



Jordbrukarstöd för skötsel av bete/äng 

Typ Belopp :-/ha Extra ersättning Belopp :-/ha 

Bete, allmän skötsel 1000 Svårtillgänglig plats 1000 

Bete , särskild skötsel 2800 Bränning  800 

Slåtteräng, särsk. sköts 4500 Efterbete 700 

Skogsbete*) 2500 Höhantering 1700 

Alvarbete*) 1000 Lieslåtter 7000 

Mosaikbete*) 1700 Lövtäkt 100:-/träd 

Gräsfattig mark*) 1700 *) Inget gårdsstöd på 
dessa marker 



Övriga EU-ersättningar 2017  

Typ Ersättning/stöd 

Gårdsstöd 131 Euro år 2020 Restaurering av bete 3600 SEK/ha 

Förgröningsstöd 65,5 Euro år 2020 Vallodling 500 SEK/ha 

Nötkreatursstöd 91 Euro/DE*) Hotade husdjur, nöt 1450 SEK/DE 

Kompensationsstöd, LFA 250–1500 SEK/ha**) Hotade husdjur, får 1450 SEK/DE 

Ekologisk prod. växt 1500 SEK/ha Djurvälfärd mjölk 220 SEK/DE 

Ekologisk prod. djur 1600 SEK/DE Djurvälfärd får 300 SEK/vuxet djur 

*) 1 DE = 1 Djurenhet, =  1 nötkreatur> 2 år eller 6,67 tackor 

**) Gäller grovfoderareal, stora variationer i ersättning 



Sopimukset 

• Vuokrasopimus vai hoitosopimus? 

• Mustaa valkoisella 



Erityisen arvokkaat alueet 

• Maanomistaja asettaa tarkkoja vaatimuksia? 

• Hoitosopimus 

• Tarkasti: kuka vastuussa ja mistä 

• Tarjous 

• Eläinten omistaja  

    tekee laskelmat! 
 



Kuinka paljon voi ottaa maksua? 
 

• Tee laskelma 
• Kuka saa EU-rahat? 
• Kuinka monta nautaa/lammasta laidun kantaa? 
• Tarvitsetko ylimääräistä laidunta? – Perustuuko 

yrityksesi laidunnuksiin? 
• Kuka maksaa aidat? 
• Kuka maksaa aitojen hoidon? 
• Tarvitseeko raivata? Mitä? 
• Kuka hoitaa valvonnan? 
• Kuinka kaukana alue on tilakeskuksesta? 
• Liittyykö asiaan muita kuin laidunta koskevia 

vaatimuksia? 
 



Mitkä eläimet sopivat luonnonlaitumille? 

• Pikkukaritsat eivät ehkä ole sopivimpia, 
vaikka olisivatkin ”yleisömagneetteja”  

• Karitsointi ja vasikointi on työläämpää 
kaukana sijaitsevilla laitumilla 

• Sonnit ja pässit eivät ole hyviä taajamien 
lähellä 

• Joutilaat uuhet ja nuoret naudat ovat 
helpoimpia 



Paljonko laidun maksaa MJ? 

•  
 



Ennallistamistuki 

• Lääninhallitus päättää  
viisivuotissuunnitelman perusteella 
ennallistamistuen saannista. Sen jälkeen 
alueen tulee pysyä vähintään 5 vuotta 
vastaavanlaisena. 

• Näkemys,siitä millaiselta laidunalueen tulee 
näyttää muuttuu 

• Arvokkaimmat alueet eivät aina tarkoita 
suurinta korvausta. Esim. Pähkinäpensas 
alueet: huono kasvu ja huono tukitaso. 



Laidunalueen ennallistaminen 

• Aina luontokohdetta ei kannata 
laiduntaa. 

• Huomioi tuotto, heikompi kasvu, 
työläämpi valvonta 

Restaurerad betesmark som nyligen godkänts av Länsstyrelsen 



Joitakin yritysideoita littyen laidunnukseen 

• Niittyliha 
• Gunnar Brahme – Kosteikkojen laidunnus 
• Jättiputket 
• David Williams – laidunalueet Ljungbyhed:ssa 
• Palle  Bollön saarella 
• Tångerdan haapakasvatus 
• Life-projekti  Vätterns saaristossa 

 


