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 Hankkeemme on saanut tälle vuodelle rahoituksen ympäristöministeriöstä, momentilta 351021, ja 
toteutus etenee suunnitellusti. Järjestämme laiduntreffitilaisuuksia sekä viestimme 
metsälaidunnuksesta maanomistajille, karjankasvattajille ja laidunnuksesta kiinnostuneille. Tämän 
vuoden työnä on, kuten viime vuonnakin, neuvoa metsänlaidunnuksesta sekä viedä eteenpäin 
kehittämisehdotuksia siitä, millaiset kriteerit Suomessa voitaisiin asettaa luonnonlaidunlihalle.  

 

 Tämänvuotisten laiduntreffien suunnittelu on käynnistynyt. Onnistuvia tilaisuuksia varten 
tarvitsemme yhteistyökumppaneita hankkeemme toiminta-alueelta eli Satakunnasta ja Varsinais-
Suomesta. Yhteistyötä tavoittelemme paikallisiin yhdistyksiin ja toimijoihin, joiden alueella on 
laidunnuksesta kiinnostuneita maanomistajia.  

 
Laiduntreffit voimme toteuttaa arkipäivänä tai viikonloppuna paikallisen toimijan tavoitteiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti. Tilaisuus voi kestää muutaman tunnin tai puoli päivää. 
Käytössämme on alustava ohjelma ja esitykset, ja siten pääsemme nopeallakin aikataululla 
etenemään. Hyvä ajankohta laiduntreffeille on kevät, jolloin näemme perinneympäristöjä 
lehdettöminä. Tällaisessa asussahan perinneympäristöt ovat puolet vuodesta. Tilaisuudessa 
kerromme metsälaidunnuksesta, puustoisista perinneympäristöistä sekä hoidon kustannuksista ja 
rahoitusmahdollisuuksista. Ottakaa yhteyttä ja jatketaan suunnittelua eteenpäin! 

 

 Perinneympäristöjen hoidon suunnittelussa on monta asiaa ratkaistava ennen kuin karja pääsee 
laitumelle. Hankkeemme auttaa metsän- ja laiduneläinomistajia uuden kohteen valinnassa ja sen 
hoidon suunnittelussa. Apua voitte kysyä puhelimitse tai sähköpostitse, myös maastokäynnin 
voimme tarjota. Yrittäjä Pauliina Ukkonen ja lammasalan asiantuntija Jukka Tobiasson ovat 
käytettävissä hankkeen varoilla veloituksetta Lounais-Suomen alueella.   

 
Hankkeen neuvojat ja yhteystiedot: 
 
Pauliina Ukkonen, Säkylä: puhelin 050 5369 300; sähköposti ukkonenhc@netti.fi ja lisätietoja 
www.ukkonenhighlandcattle.blogspot.com 
 
Jukka Tobiasson, Korppoo: puhelin 045 2055 999, 0400 127 686; sähköposti: 
jukka.tobiasson@parnet.fi 

 

Muiden toimintaa 
   

 Valtioneuvosto teki 20.12.2012 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön strategiasta vuosille 2012–2020. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä.  Strategiassa kiinnitetään 
huomiota muun muassa maatalousympäristöjen monimuotoisuuteen, sillä perinnebiotoopeista peräti 
93 prosenttia on uhanalaisia. Periaatepäätöksen mukaan tulevalla EU:n rahoituskaudella 
maatalouden ympäristötukea kohdennetaan ympäristönsuojelun ja luonnonhoidon tehostamiseksi ja 
ympäristötuen ehdot muutetaan entistä vastikkeellisemmiksi ja kannustavaksi. Maatilojen 
ulkopuolisten perinnebiotooppien hoitoon kehitetään uusia keinoja.      

 
 
Aurinkoisia kevätpäiviä 
 
Airi Matila 
Metsälaidunhanke 
www.metsalaidun.fi 
 

mailto:ukkonenhc@netti.fi
http://www.ukkonenhighlandcattle.blogspot.com/
mailto:jukka.tobiasson@parnet.fi
http://www.metsalaidun.fi/

