
Perinneympäristöt, kuten niityt, 
hakamaat ja metsälaitumet, ovat 
muodostuneet kivikaudelta lähtien 
perinteisen maatalouden tuloksena. 
Tämän kaltaisten elinympäristöjen 
ja niihin erikoistuneen eliölajiston 
historia on kuitenkin paljon ihmi-
sen luomaa karjatalouskautta pi-
dempi. Suurikokoiset laiduntavat 
kasvinsyöjänisäkkäät loivat saman-
kaltaisia ympäristöjä Euroopassa jo 
tuhansia vuosia sitten.

Perinneympäristöihin on siir-
tynyt eliölajistoa myös muilta uha-
tuilta elinympäristöiltä, kuten leh-
doista, letoilta ja kalkkikallioilta. 
Perinneympäristöt ovat nykyään 
ihmisen ylläpidosta riippuvaisia.

Perinneympäristöjen taantu-
minen on vakava ongelma Suo-
men luonnon monimuotoisuudelle. 
Perinneympäristöissä elää yli 500 
uhanalaista lajia, joita on erityisen 
paljon kasveissa, perhosissa, pisti-
äisissä ja kovakuoriaisissa. Yli sata 
perinneympäristölajia on arvioitu jo 
hävinneeksi. Lähes kaikki perinne-
ympäristötyypit on luokiteltu uhan-
alaisiksi.

Hakamaiden määrä
kolminkertaistettava

Niittyjä ja hakamaita oli ennen van-
haan huomattavasti enemmän kuin 
peltoja. Monien perinneympäristö-
tyyppien pinta-ala on vähentynyt yli 
90 prosenttia viimeisten 50 vuoden 
aikana. Jotta perinneympäristöjen 
uhanalaistumiskehitys saataisiin 
pysäytettyä, tulisi hoidossa olevien 
kohteiden määrää merkittävästi li-
sätä. Esimerkiksi hakamaiden tur-
vaaminen vaatisi hoidetun pinta-
alan kolminkertaistamista. 

Metsälaidunten määrä oli vielä 
1960-luvulla yli miljoona hehtaa-
ria, mutta nykyään vain 5000–9000 
hehtaaria. Vähentymisen syinä ovat 
olleet maatalouden muutokset, lai-
dunnuksen vähentyminen ja puun-
tuotannon yleistyminen.

Laidunnus on ainoa keino, jol-
la voidaan hoitaa riittävän suuria 
pinta-aloja vuosittain, myös pitkällä 
aikavälillä. Laidunnuksella luon-
nonympäristöissä on monia hyö-
tyä, ja sitä olisi mahdollista edistää 
sertifioimalla siellä tuotettu liha. 

Monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää 
luonnonlaidunnusta

Suomalaisten pitää puolittaa 
lihankulutuksensa, mutta jäljel-
le jäävä osuus saisi olla nimen-
omaan luonnonlaidunlihaa. 
Sen tuotanto auttaa aidosti 
luontoa monimuotoisuuden 
turvaamisessa, kirjoittaa WWF 
Suomen metsäasiantuntija 
Panu Kunttu.

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan li-
haa, joka tulee vapaana luonnonympä-
ristöissä laiduntavista eläimistä, kuten 
lampaista ja naudoista.

Luonnonlaidunnus hyväksi
ihmisille, eläimille ja luonnolle

Luonnonlaiduntaminen on yksi har-
voista ruoantuotantotavoista, joka pa-
rantaa luonnon monimuotoisuuden 
tilaa. Sen avulla voidaan pelastaa ka-
toamassa olevia perinneympäristöjä ja 
niistä riippuvaisia uhanalaisia eläin- ja 
kasvilajeja. Laiduntaessaan perinneym-
päristöissä eläimet estävät arvokkaiden 
alueiden umpeenkasvun.

Paitsi perinneympäristöt, myös 
eläimet ja ihmiset hyötyisivät toimi-
vasta ja uskottavasta luonnonlaidun-
lihan sertifioinnista: eläimet saisivat 
laiduntaa vapaana, tuottaja voisi saada 
lihastaan paremman hinnan ja kulutta-
ja voisi varmistua ostamansa tuotteen 
positiivisista ympäristövaikutuksista.

Suomessa on jo nyt monia luon-
nonlaidunlihan tuottajia. Yhtenäiset 
tuotantokriteerit lisäävät ja vahvis-
tavat luonnonlaidunlihan tuotantoa 
Suomessa sekä tarjoavat selkeyttä niin 
tuottajille kuin kuluttajille. Ruotsissa 
sertifioitua luonnonlaidunlihaa on ol-
lut kaupan hyllyllä jo pitkään, ja sitä 
myydään noin 400 000 kiloa vuodessa.

Luonnonlaidunlihalle
kriteerit valmiina

WWF on kehittänyt yhdessä eläin-
tuottajajärjestöjen kanssa kriteerit 

luonnonlaidunlihan tuotannolle Suo-
messa. Sen keskeisimpiä vaatimuksia 
ovat, että yli puolet tuotannossa olevien 
eläinten laitumista tulee olla luonnon-
laitumia ja että eläinten tulee laiduntaa 
niillä vähintään puolet laidunkauden 
pituudesta.

Laiduntaminen on naudoille ja 
lampaille luonnollista lajinmukaista 
elämää. Kriteereissä on otettu huo-
mioon eläinten hyvinvointi talvikas-
vatuksen aikana, jolloin eläimen tulee 
saada oleskella kytkemättä esimerkiksi 
makuuparsipihatossa tai ulkokasvatuk-
sessa.

 Eläimille tulee myös antaa asian-
mukainen kivunlievitys. Lisäksi käytet-
tävä rehu on määritelty: sen tulee olla 
kotimaista tai luomua, ei kuitenkaan 
soijaa tai GMO-rehua.

Seuraavaksi
sertifikaatti ja brändi

Seuraava vaihe on perustaa hanke, joka 
työstää kriteerit sertifikaatiksi, järjestää 
sen valvonnan ja sitoutuu sertifikaatin 
edistämiseen. 

Luonnonlaidunlihan tuottajat voi-
sivat perustaa yhdistyksen, joka edis-

Laidunnus luonnonym-
päristöissä tuo monia 
hyötyjä.

täisi sertifioidun luonnonlaidunlihan 
markkinointia ja järjestäisi tuotannon 
valvonnan. Luonnonlaidunlihasta voi-
si tulevaisuudessa kehittyä tunnettu ja 
suosittu brändi samaan tapaan kuin 
esimerkiksi Reilun kaupan tuotteet.

Muun muassa ilmastosyistä suo-
malaisten on välttämätöntä puolittaa 
lihankulutuksensa, mutta jäljelle jäävä 
osuus voisi olla nimenomaan luonnon-
laidunlihaa, sillä sen tuotanto auttaa 
aidosti luontoa.

WWF Suomi ja Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapio edistävät luon-
nonlaidunnusta perinneympäristö-
jen hoitokeinona METSO-ohjelman 
hankkeessa. Siitä  on lisätietoja osoit-
teessa http://www.metsalaidun.fi.
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