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Maatalous Ruotsissa 
 
- 2,6 miljoonaa hehtaaria peltoa (6,5 % Ruotsin pinta-alasta); Suomen peltopinta-ala 2,4 miljoonaa 
hehtaaria 
- 17 000 aktiivitilaa (työaika yli 1600 tuntia/vuosi) 
- keskitilakoko 37 hehtaaria (2-20 ha 55 % kaikista tiloista, joita yhteensä 71 000 kpl) 
- luomutiloja 5 000 kpl (7 %) 
- pelloista luomussa 16 % 
 
- kaikista tiloista kotieläintiloja n. 50 % 
- maanviljelys keskittyy eteläiseen Ruotsiin, n. 60 % peltopinta-alasta 
- lypsykarjatiloja alle 5 000 kpl, keskilehmäluku 65 kpl 
- loppukasvatustiloja 20 000 kpl 
- emolehmätiloja 11 300 kpl, emolehmiä 200 000 kpl (keskiemolehmäluku 17) 
- yli 100 emolehmän tiloja 130 kpl 
- yli 100 naudan loppukasvattamoita 200 tilaa 
- emolehmistä n. 20 % puhdasrotuisia, niistä päärotuna charolais 
- naudanlihasta n. 30 % pihvirotuisista (Suomessa n. 15 %) 
- naudanlihan kulutus 25 kg/hlö/vuosi, lihankulutus yhteensä 81 kg/hlö/vuosi (EU:ssa 86 
kg/hlö/vuosi) 
- Ruotsin naudanlihan omavaraisuus 45 %, 55 % tuodaan mm. Irlannista, Saksasta, Puolasta, Tans-
kasta (ennen EU:ta omavaraisuus oli 80 %) 
- naudanlihasta tilitetään 2,7-4,9 euroa/ruhokilo 
- sianlihantuotannossa vielä heikompi tilanne 
 
 
Håkans Torp 

 
Tilalla harjoitetaan liharotuisten loppukasvatusta sekä emo-
lehmätuotantoa. Loppukasvatuspaikkoja on 420, emoleh-
miä n. 90. Peltoa n. 80 hehtaaria, metsää 430 hehtaaria. 
SPV tehty v. 2009. Isännän lisäksi tilalla työskentelee 1 vaki-
tuinen työntekijä ja 1 kausityöntekijä kiiresesonkeina, sekä 
isännän eläkkeellä oleva isä. Tilan liikevaihto on n. 760 000 
euroa, josta n. 350 000 euroa tulee teuraseläimistä, 
280 000 maataloustuista ja loput metsätalouden tuloista 
sekä urakoinneista. 

Tilan pellot ja eläimet on siirretty luomuun parin vuoden 
sisällä korkeampien tukien takia. Isännän mukaan luomusta 
saatu lisätuki on merkittävä, vaikka luomutuotanto ei häntä 
muuten innosta. Luomutukea saa pelloille n. 155 €/hehtaari.  Tilan isäntä Lars Beve  
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Pelloista tila maksaa vuokraa keskimäärin 155 €/hehtaari, eli tilatuen verran. 

Eläintiloina toimivat emojen kestokuivikepihatto ja loppukasvatettavien makuuparsipihatto. Viileä 
420 naudan makuuparsipihatto (110 m x 27 m) v. 2002. Tuolloin rakennuskustannukset olivat lie-
tesäiliön kanssa n. 760 000 euroa. Isäntä on makuuparsiin muuten tyytyväinen, mutta alussa vasi-
kat ovat liian pieniä parsiin ja sotkevat itsensä parsien ollessa liian pitkiä. Ongelmaan on auttanut 
vasikoiden klippaus. Parsissa käytetään kuivikkeena pääasiassa olkea, isännän mukaan se on toi-
minut hyvin. Oljen käyttöä tosin hankaloittaa sen saatavuus, joten osa oljista korvataan turpeella 
tai kutterinpurulla. Myös turpeen saanti on hankalaa, lisäksi sen käyttöä rajoittaa sen hankala kä-
sitteleminen parsipihatossa. 

Tila ostaa vasikat suoraan toisilta tiloilta, jolloin se ei ole sidoksissa teurastamoiden kanssa velaksi 
ostamalla. Ruotsissa teurastamot ovat määritelleet ns. riskirajat tautien minimoimiseksi tilojen 
ostaessa vasikat suoraan toisilta tiloilta ilman teurastamon välikäsiä. Tila, jolla on yli 150 nautaa, 
saisi ostaa vasikat korkeintaan 5 tilalta. Mikäli tila ostaa vasikat useammalta tilalta, tila ei kuulu 
teurastamon salmonellavakuutuksen piiriin. Lars Beve hoitaa itse salmonellavakuutukset suoraan 
vakuutusyhtiön kanssa. Tilalle on valitettavasti kertynyt kokemusta salmonellasta, v. 2003 tilalla 
todettiin salmonellaa. Tuolloin kaikki naudat testattiin yksilöittäin, eikä tila saanut tuoda tai viedä 
nautoja saneerauksen aikana. 

Tila sopii teurastamon kanssa vuodeksi kerrallaan sopimuksen. Kaikki naudat menevat SKA:lle. 
Teuraat lähtivät aiemmin keväisin teuraiksi, mutta luomuun siirtymisen myötä ja alemman väkire-
hutason takia kasvatusaikaa hieman pidennetään ja teuraat lähtevät kesäisin. Tilan teuraspainojen 
keskiarvo on ollut 300 kg 16 kuukauden keski-iässä, isännän mielestä painojen pitäisi olla korke-
ammat. Ruotsissa teurastamot haluavat 175–400 kg:n ruhoja, liian isoista ruhoista sakotetaan. 
Teuraat ovat luokittuneet keskimäärin R- 3 –luokkaan, tilan tavoitteena on O+ - U- lihakkuusluokka 
ja 2-4 rasvaluokka. 

Tilan pellot sijaitsevat pääasiassa tilakeskuksen lähettyvillä, kauimmaiset pellot ovat 15 km:n pääs-
sä. Omien ja vuokrapeltojen lisäksi tilalla on korjuusopimuksia, joista tila korjaa rehun ja omistaja 
nostaa tuet. Tällaisilta pelloilta tila korjaa rehun pääasiassa kerran kesässä emoille, ylläpitokauden 
rehuksi. Nurmissa käytetään valko- ja puna-apiloita, sinimailasta, timoteitä ja ruokonataa, keskisa-
to on n. 7 000 kg kuiva-ainetta/hehtaari. 

Isännän kertoman mukaan tilan taloudellinen tilanne on todella heikko. Loppukasvatus on kannat-
tamatonta ja vasikoita on hankala saada. Siksi tilalla onkin viimeiset teuraserät sonneja kasvatetta-
vina ja tila aikoo jatkossa keskittyä emolehmiin ja hiehojen kasvattamiseen. Lisäksi tila aikoo hank-
kia lisää vuokrapeltoja ja myydä luomuviljaa. 
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Paalit käärittiin läpinäkyvään muoviin, jonka Emojen kestokuivikepihaton ruokinta oli 
kustannus on n. 0,6 euroa/paali edullisempi vrt. järjestetty ulkotarhaan. Eläimet ruokitaan 
värillinen muovi. paalisilppurilla puhaltamalla rehu tai jaka-

malla apevaunulla. 

 
Lannanpoiston hoitavat raapat. Rehut jaetaan Juomakupit oli sijoitettu käytävien vierelle  
kouruihin, jossa ne ovat jatkuvasti nautojen edessä kahden karsinaan väliin. Samassa kupissa oli 
eikä niitä tarvitse siirtää kauempaa lähemmäksi. kaksi juomapaikkaa. 
   

 
Valokate, rakoseinät ja tuuletusaukot seinän Parsipihatossa oli jo nyt osa emoista. Osa 
yläosassa tekivät pihatosta valoisan. emoista oli jo poikinut ja seassa oli pieniä 

vasikoita. Vaaratilanteita saattaa aiheutua, 
kun emot kerääntyvät pienelle alueelle. ja 
vasikat voivat jäädä väliin puristuksiin. 
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Fogdegården Lantbruks AB 
 
Tilalla on emolehmiä, rotuina charolais ja punainen an-
gus. Kaikki eläimet kasvatetaan tilalla, osa tulee tilalle 
uudistukseen, pieni osa myydään teuraiksi ja suurin osa 
toisille tiloille. Tilalla on peltoa 430 hehtaaria, josta suurin 
osa on siementuotannossa: syysrapsia, syysvehnää, oh-
raa, kauraa, pellavaa, hernettä ja puna-apilan siemenvilje-
lyä. Tilan pelloista 80 hehtaaria on laitumina. Pelloista 
vähän yli puolet on omia ja loput vuokramaita. Metsää 
tilalla on 100 hehtaaria omaa sekä 920 hehtaarin yhteis-
metsäalue, josta tila omistaa 50 %. Tilalla työskentelee 
nuoren ja vanhan isännän lisäksi vanhan isännän vaimo 
sekä 3 palkattua työntekijää, lisäksi kesäisin on aina har-
joittelija. Vanha isäntä toimi Ruotsin charolaisyhdistyksen 
puheenjohtajana 20 vuotta. 

Tilan nuori ja vanha isäntä 
 
Emolehmätuotannon lisäksi tilalla on 48 000 munijakanaa ja sähköntuotantoa tuulivoimalassa. 
Kanoja on ollut v. 1998 lähtien, aluksi 6 000 siitoskanaa (”emokanoja”, joiden jälkeläisistä tuli mu-
nijakanoja toisille tiloille). Nykyisin kanat ovat vapaita, koska isot kaupat eivät halua ostaa virike-
häkkikanojen munia ja niiden hinta on poljettu niin alas, ettei niitä ole järkeä tuottaa. Tuulimylly 
(65 m korkea, siipien kärkiväli 52 m) tuottaa vuodessa 1,7 MwH sähköä, eli n. 350 omakotitalon 
sähkön. Usean toiminnan takia tila on jaettu useaan eri osakeyhtiöön, joiden liikevaihto on yh-
teensä n. 2,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 60 % tulee kananmunabisneksestä, 10 % emolehmä-
tuotannosta ja jalostusbisneksestä. Tukien osuus liikevaihdosta on 6 %. 
 
Charolaisia tilalla on ollut vuodesta 1979 lähtien, nyt 45 charolaisemoa. Vuodesta 2008 lähtien 
tilalla on ollut lisäksi punaisia anguksia, nyt 18 emoa. Anguksilla halutaan tarjota asiakkaille lisää 
vaihtoehtoja, moni heidän asiakkaistaan ostaa charolaisemoille myös angussonnin, joko hiehoille 
tai kun haluavat syntyvien vasikoiden olevan pienempiä ja syntyvän varmasti helposti. Anguskarja 
sai alkunsa kanadalaisista alkioista, tilan nuori isäntä oli töissä Kanadassa 1,5 vuotta ja ”toi muka-
naan” punaiset angukset. 
 
Tilan eläinaines on todella korkeaa, mm. Viking Genetics on ostanut tilalta sonneja keinosiemen-
nyskäyttöön ja tilalta on tuotu charolaisia mm. Suomeen. Korkeaa eläinainesta on pidetty yllä 
tuontieläimillä (v. 1991 ostivat hiehoja ja sonneja Kanadasta) ja alkioilla, suurin osa alkioista on 
Pohjois-Amerikasta. Suurin osa charolaisemoista on nupoja, ensimmäiset nupot charolaiset tulivat 
Ruotsiin v. 1991, heidän tilalleen. 60–70 % charolaisemoista siemennetään, myös anguksista suuri 
osa siemennetään, jotta eläinaines menee kokoajan eteenpäin. 
 
Emot poikivat joulukuun puolivälistä maaliskuulle, keskipoikimavälin ollessa 12,7 kuukautta. Syn-
tymäpainot ovat charolaissonneilla keskimäärin 49 kg ja –hiehoilla 46 kg, angussonneilla 28 kg ja –
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hiehoilla 36 kg. Vieroituspainot (200 päivän iässä) ovat charolaissonneilla keskimäärin 320 kg ja –
hiehoilla 290 kg, anguksilla painot ovat suurin piirtein samanlaiset. Vuodenpainot ovat charolais-
sonneilla keskimäärin 600 kg ja –hiehoilla 480 kg.  
 
Tilan mukaan Ruotsissa on kova kysyntä hyvistä hiehoista. Osa hiehoista myydään jalostukseen 
heti vieroitusten jälkeen 6-7 kk:n iässä, jolloin hiehon hinta on 1 450-1 700 euroa. Tiineiden hieho-
jen hinnat (eli n. 17–19 kuukauden ikäisinä) ovat 2 000-2 300 euroa. 
Kasvatettavat hiehot saavat vapaasti hyvälaatuista säilörehua, mutta ei lainkaan väkirehua. Sonnit 
saavat hyvän säilörehun lisäksi (tavoite yli 11 MJ/kg ka) väkirehua 1 % elopainosta. Eli esim. vuo-
den iässä sonnit saavat n. 6 kg väkirehua. Emot saavat umpikaudella vapaasti olkea ja n. 7 kg 
ka/emo säilöheinää. 
 
Tilan nurmissa on timoteita, puna-apilaa, valkoapilaa, nurminataa ja englanninraiheinää. Rehut 
korjataan pääasiassa 3 kertaa, emoille korjataan umpikaudelle vain kerran. Satotasot ovat 3 kor-
juun menetelmässä keskimäärin 8 000-10 000 kg ka/ha. 

 

 
Emolehmien suojaisa kestokuivikepihatto, joka oli Punainen angus. Tilan eläinaineksen korkea 
muutettu lypsykarjanavetasta.  laatu näkyi eläimissä selvästi. 

 
 
Eläinaines oli todella tasaista. Taustalla näkyy tilan 
tuulimylly. 
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Sonnit kasvatettiin kestokuivikepohjalla, joka Ruokintapöytä oli täynnä rehua. Vasemmalla 
kuivitettiin runsaalla määrällä olkia. Eläimet olivat sonnien puoli ja oikealla emojen puoli. Emot 
todella puhtaita ja rauhallisia. ruokittiin pääasiassa ulkotarhaan, josta ne 

pääsivät vapaasti kulkemaan pihattoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilalla seurataan emolehmätuotannon tuloksia jatku-
vasti vuositasolla ja kehitystä pitkän aikavälin tarkas-
telussa. Tilan isännät esittivät tuloksia avoimesti. 
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Vita Fall 
 
Tilalla harjoitetaan emolehmätuotantoa, sukupolvenvaihdos 
on tehty v. 2008. Tilalla on 60 charolaisen ja 60 simmentalin 
jalostuskarjat, kaikki jälkeläiset kasvatetaan tilalla ja myydään 
joko jalostukseen tai teuraiksi, osa hiehoista menee itselle 
uudistukseen. Sekä tilan eläimet että pellot ovat luomussa v. 
2009 lähtien taloudellisista syistä. Peltoa tilalla on 370 ha, 
josta puolet on laitumina ja puolet nurmella ja viljalla. Pellois-
ta ainoastaan 25 ha on omia. Emolehmiä tilalla on ollut v. 
1997 lähtien, jota ennen emännän vanhemmilla oli lypsykarja. 
 
Emännän vanhemmilla oli charolaisia. Sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen isäntä halusi myös simmentaleja hyvien kasvuominai-
suuksien ja hyvän maidontuotantokyvyn takia. Alueella ei ole 
paljon simmentaleja, joka myös vaikutti rotuvalintaan. Sofia Persson ja Stefan Johansson 
 
Rotujen eroista puhuttaessa isäntäpari kertoi charolaisten ja simmentalien olevan hyvin samanlai-
sia rotuja ja toimivan hyvin samassa laumassa, tosin erojakin löytyy. Simmentalit ovat parempia 
maidontuottajia, mutta charolaisilla on parempi rehun hyväksikäyttökyky ja kyky ylläpitää kunton-
sa. Tilalla on käytössä 5-6 siitossonnia. Poikimakausi alkaa tammikuun alussa ja kestää huhtikuulle. 
Ensimmäisenä poikivat siemennetyt emot ja hiehot, koska poikimisten valvontaan halutaan panos-
taa ja poikimakauden alussa valvontaväsymys ei ole vielä iskenyt. Hiehojen keskipoikimaikä on 
24,6 kuukautta (ch) ja 24,5 (si), keskipoikimaväli on 12,2 kuukautta (ch) ja 12,7 kuukautta (si).. Ti-
lan vasikkakuolleisuus on n. 4 %. Charolaissonnien syntymäpainojen keskiarvot olivat v. 2014 49 kg 
ja hiehoilla 47 kg, simmentalsonneilla 49 kg ja hiehoilla 46 kg. 200 päivän painot ovat olleet charo-
laissonneilla 315 kg ja hiehoilla 293 kg, simmentalsonneilla 335 kg ja hiehoilla 306 kg. 365 päivän 
painot ovat olleet charolaissonneilla 586 kg ja hiehoilla 452 kg, simmentalsonneilla 594 kg ja hie-
hoilla 472 kg. 
  
Hiehot eivät saa lainkaan väkirehua, sonnit saavat kaura-ohra –seosta max. 30 % koko dieetin kui-
va-ainepitoisuudesta. Ruotsin oman KRAV –luomutuotannon ehdoissa on määritelty EU:n luomu-
tuotantoa alhaisempi maksimiväkirehupitoisuus, 30 % (EU:n luomusäännöissä sen ollessa 40 %). 
Sonneista n. 20 myydään vuosittain siitokseen, loput teuraiksi. Sonnit teurastetaan n. 14 kk:n iäs-
sä, keskiteuraspainot ovat olleet n. 380 kg. Hiehot, jotka eivät jää itselle uudistukseen tai mene 
kaupan eloon, myydään teuraiksi 20–21 kk:n ikäisinä keskiteuraspainojen ollessa n. 340 kg. Hiehot 
myydään normaalia vanhempina teuraiksi, koska edullista laidunta on paljon käytettävissä. 
 
Tila maksaa pelloista vuokraa 60–230 €/ha, riippuen tukitasosta.  Noin puolet vuokramaista on 
varsinaista luonnonlaidunta. Maaseudun hakamaat ja luonnonniityt ovat tyypillinen osa Ruotsin 
kulttuurimaisemaa. Osaa pelloista taas ei ole kelpuutettu viljelyyn huonon lohkomuodon tai kivi-
syyden takia. 
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Nuoret eläimet kasvavat vanhemmissa rakennuksissa kestokuivikepohjalla, emoille rakennettiin 
uusi makuuparsi-kestokuivikepihatto vuonna 2008, tavoitteena helppohoitoisuus. Emäntä on toi-
mitusjohtajana Ruotsin liharotujen koeasemalla ja urakoi metsäkoneella. Yksi hoitoa helpottava 
ratkaisu on lantaraappa, joka asennettiin emolaan jälkikäteen. 
 
Emolan rakentaminen maksoi tuolloin noin 350 000 euroa. 580 000 kustannusarvio alittui suuren 
oman ja kaverityön ansiosta. 90 m x 22 m -kokoisen liimapuukaarirakenteisen emohallin katto on 
kuitusementistä, koska se on sateella peltiä hiljaisempi. Sen hinta oli noin sata kruunua (12 e) neli-
öltä. Valoisa reikäpelti maksoi 90 kruunua eli reilu kymmenen euroa neliöltä. Osa emolasta on ma-
kuuparsina, osa kestokuivikkeena. 

Tilan v. 2008 rakennettu emojen pihatto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emopihaton toinen pääty oli vuorattu reikäpel-

lillä, joka sisältä päin muistutti valokatetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulkoapäin seinä muistutti tavallista rakolauta- 
seinää.    Nuoriso-osaston kestokuivikepihatto. 



9 

 

Marie Holmgrenin tila 
 
Holmgrenin tilalla harjoitetaan emolehmä-
tuotantoa, emolehmiä on n. 100 kpl. Tila 
aloitti yhteistyön naapurin tilan kanssa, 
joten toiminnasta päätettiin perustaa kaksi 
erillistä yhtiötä. Toinen yhtiö on tavan-
omainen kasvinviljelytila ja toinen luomuti-
la, johon eläimetkin kuuluvat. Luomuyhtiöl-
lä on 107 ha peltoa ja tavanomaisella 308 
ha. Luomutilaa ja tavanomaista tilaa on 
helppo hoitaa, kun on kaksi erillistä osake-
yhtiötä.  Marie Holmgren yhteistyökumppaninsa ja heidän  
 työntekijänsä kanssa. 
 
Tilalle on rakennettu hiljattain uusi kestokuivikepohjapihatto. Rakentaminen kesti noin kolme 
vuotta ja rakennustyöt tehtiin pääsääntöisesti itse. Rakennuskustannukset olivat noin 280 000 € ja 
siihen sai tukea n. 70 000 €.  
 
Laidunkausi alkaa toukokuussa ja kestää lokakuun loppuun.  Kaikki vasikat myydään välitykseen. 
Rehut tehdään tuubiin kahdella silppurivaunulla ilman säilöntäainetta. Säilörehunurmissa käyte-
tään 5 % valkoapilaa, 10 % puna-apilaa, 15 % englanninraiheinää, 25 % nurminataa ja 45 % timo-
teitä. Satotaso on 4000–6000 kg ka/ha. 
 
Kuivikeolkia tilalla kuluu noin 80 000 tn/vuosi. Olkipaalit laitetaan karsinoihin joka toinen päivä ja 
poikima-aikaan joka päivä. Eläimiltä ajetaan karvat ennen sisäruokintakauden alkua muualta, paitsi 
mahasta, jotta lanta ei tarttuisi ja aiheuttaisi lantapatteria. Puolen vuoden painot ovat hiehoilla 
240 kg ja sonneilla 270 kg. 
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Albin Johansson 
 
Yksi Ruotsin suurimmista loppukasvattamoista. 1400 
sonnia, joista suurin osa maitorotuisia. Liharotuisia on n. 
200–300, joista n. 200 on hiehoja. Maitorotuiset sonnit 
tulevat tilalle ternivasikoina n. kahden viikon ikäisinä ja 
kasvavat noin 14 kk ennen teurastusta. Aloitusvuonna 
2001 tilalla oli 250 eläintä, josta toimintaa on laajennet-
tu; tälläkin hetkellä rakenteilla on uusi kasvattamo 900 
sonnille. Peltoa on n. 600 ha, josta puolet on omaa ja 
puolet vuokrattua. Tilan liikevaihto on 2,9 milj. euroa. 
 
Naudat on osastoitu yhteensä neljään eri navettaan, 
koska rakennusvaiheessa oli sääntö, ettei yhdessä nave-
tassa saa olla yli 300 nautaa. 300 naudan navetassa on 
neliöitä 1100, eli 3,7m2/nauta. Navetat ovat parsipihat-
toja, joissa on lietelantajärjestelmä. Tilalla työskentelee 
isännän lisäksi hänen veljensä + 2 työntekijää. 
 
Tilalla käytetään aperuokintaa, josta on kolme erilaista 
seosta. Seoksissa käytetään ohra-vehnä-kaura -
viljaseosta, soija-rapsi –seosta, säilörehua ja joskus ol-
kea. Väkirehuprosentti on 55–60 %, josta n. 20 % on val-
kuaisrehua. Vilja saadaan omilta pelloilta. Ruokinnassa ei 
ole ilmennyt ongelmia. 
  Albin Johansson 
 
Ternivasikan ostohinta on noin 175 €/vasikka. Ternivasikoiden laatu on ongelma, hengitystietuleh-
dukset ovat yleisiä. Hengitystietulehduksista huolimatta vasikkakuolleisuus on alhainen, vain noin 
2 % 6kk:n ikään saakka. Ternivasikat tulevat 10–15 tilalta 200 km:n säteeltä, ternejä vanhemmat 
vasikat tulevat myös useilta tiloilta. Salmonellariski on etelässä pohjoista suurempi, jonka takia 
etelästä ei osteta vasikoita. Koska tila ostaa vasikoita yli viideltä tilalta suoraan, on heidän hoidet-
tava salmonellavakuutus itse, eikä se tule teurastamon kautta. Salmonellavakuutus maksaa 1 800 
€ vuodessa. 
 
Teuraista maksetaan n. 4,67 €/kg. Naudat teurastetaan 14–16 kk:n iässä. Maitorotuisten keski-
teuraspaino on 285 kg ja liharotuisilla 350 kg. Isännän mukaan liharotuisten kasvattamisesta saa 
paremman katteen. Päiväkasvut liharotuisilla ovat keskimäärin 1,7 kg/pv ja maitorotuisilla 1,4 
kg/pv. Kesäisin hiehoja laidunnetaan edullisemman rehun takia. Niillä on käytettävissä n. 150–200 
ha laidunta. 
 
Käynti oli silmiä avaava ja muistutti ison tehtaan toimintaa. Eläimet olivat ahtaasti eivätkä kaikki 
mahtuneet samaan aikaan syömään, jota esim. Suomessa velvoitetaan. Toisaalta käynti oli erittäin 
hyvä: keskustelimme tilasta paljon vielä matkan jälkeenkin ja mietimme miten voisimme Suomessa 
tuoda paremmin esiin tuotannon hyviä puolia. 
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Åke Karlsson 
 
Tilalla on pieni emolehmäkarja, n. 25 emoa. Peltoa 
on 26 hehtaaria, josta 20 hehtaaria vuokrattua. 
Metsää 110 ha. Tilalla oli lypsykarjaa v. 1996 asti, 
jonka jälkeen Åke siirtyi emoihin. Nyt tila kasvattaa 
vasikat syntymästä teurastukseen asti tilalla ja ne 
teurastetaan tilan omassa tilateurastamossa. Teu-
rastamotoiminnan liikevaihto on vähän alle 50 000 
€, joten Åken mukaan tukien ja metsätulojen merki-
tys on suuri. 
 
Idea pienteurastamosta syntyi v. 1999. Isäntä kävi 
tutustumassa useisiin pienteurastamoihin Itävallas-
sa ja ottamassa mallia rakentamiseen. Hän rakensi 
teurastamon, mutta ei saanut Ruotsin viranomaisil-
ta hyväksyntää sille. Åke kutsui useita poliitikkoja 
paikalle katsomaan ja kertomaan miksi teurasta-
moa ei hyväksytä Ruotsissa, vaikka vastaavanlaiset 
pienteurastamot on hyväksytty Itävallassa. Poliiti-
kot eivät osanneet kertoa miksi teurastamoa ei hy-
väksytä Ruotsissa. Ruotsissa pienteurastamoiden 
maksut olivat tuolloin kalliita, esim. yhden naudan 
teurasjätteiden käsittelymaksu oli Itävallassa 30 €, kun vastaava maksoi Ruotsissa 470 €. Poliitikot 
ryhtyivät toimimaan. Aiemmin pienteurastamon hyväksyntä maksoi Ruotsissa yli 4 000 €, nyt se on 
ilmainen. Tällä hetkellä pienteurastamoiden tarkastus-, teurasjäte- ja lupamaksut ovat Itävaltaa 
edullisempia. 
 
Teurasjätteet luokitellaan Ruotsissa riskiainesperusteisesti kolmeen ryhmään: pää ja selkäydin 
ovat korkeimman luokan ainesta, ne kuljetetaan destruktiolaitokseen (vrt. Suomen Honkajoki). 
Kakkos- ja kolmosluokan teurasjätteistä tehdään biokaasua. Koska Åken mittakaavassa ei lajittelu 
ole taloudellisesti järkevää, kaikki menee ykkösluokkaan. Pötsin saa käyttää lannoitteeksi ja kyl-
män kauden Åke kerää jätteet konttiin, jotka tyhjennetään harvemmin. Teurasjätteiden noudosta 
tulee vakiosumma 70 €/hakukerta + 0,35 €/teurasjätekilo. 
 
Suomen Eviraa vastaava organisaatio Ruotsissa hyväksyy teurastamotoiminnan. Eläinlääkäri tar-
kastaa toiminnan kerran-pari vuodessa. Toiminnasta pitää tehdä teurastussuunnitelma etukäteen, 
eli kuinka monta nautaa aikoo vuoden aikana teurastaa. V. 2013 tilan pienteurastamossa teuras-
tettiin 30 nautaa. Kaikki teurastettavat naudat ovat omia, tällöin luvat ja tarkastukset ovat suppe-
ammat kuin jos pienteurastamossa teurastettaisiin myös muiden nautoja tai eläimiä. 
 
Åke teurastaa naudat 6-12 kk:n ikäisinä ja myytävä tuote on ns. mellankalv, eli nuori vieroitettu 
vasikka. Kysyessä miksi vasikat teurastetaan keskenkasvuina, kesken parhaimman kasvun, Åke 
kertoo, ettei hänellä ole tiloja loppukasvatukseen, mellankalvia on helppo myydä ja se on lihanlaa-
dultaan hyvää. Lisäksi Åke teurastaa myös vanhoja lehmiä, joista tehdään erilaisia jalosteita, mm. 
makkaraa, ilmakuivattua salamia ja savupalvia. Kaikki tuotteet myydään suoraan tilalta kuluttajille. 
Teurastus aloitetaan, kun vasikoista on varattu vähintään kolme.  Tänä vuonna tosin jo lokakuussa 
oli tilattuna koko vuoden eläinmäärä. 
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Yhdestä vasikasta tulee 100–120 kg luutonta lihaa. Åke myy kaikki lihat lajitelmalaatikoina, joita on 
kolme vaihtoehtoa: 25–30 kg:n laatikko 11 €/kilo, ”finlåda” 17 €/kg, joka sisältää 9 kg paisteja ja 
fileitä ja 3 kg jauhelihaa, arkilaatikko 11 €/kg, joka sisältää etupään osia ja jauhelihaa. Erikoisosista 
poskia menee jonkin verran, mutta sisäelimien kysyntä on hiljaista. Isäntä tekee kaiken itse: teu-
rastaa, leikkaa, pakkaa ja valmistaa jalosteet. Hän kertoi, että hänellä oli kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana ammattilihanleikkaaja apunaan, joka opetti työn. 
 
Hinnoista keskusteltaessa Åke kertoo niiden olevan vähän liian alhaisia, mutta aikoo nostaa hintoja 
pikkuhiljaa, n. 1,5-2 €/kg. Hän tiedostaa myyvänsä halvemmalla, kuin muut suoramyyjät, mutta ei 
halua säikäyttää vakioasiakkaitaan liian korkeilla hintojen korotuksilla.  
 
Teurastamon (teurastamo, kylmiö ja eläinlääkärin huone) rakentaminen maksoi 20 000 euroa. 
Kaikki puu tuli omista metsistä ja työt tehtiin itse, sähkötöitä ja putkihommia lukuun ottamatta. 
Nyt täysin vastaavanlaiseen rakentamiseen menisi n. 30 000 €. Tilateurastamoiden määrä on 
noussut, Ruotsissa on nyt n. 125 pienteurastamoa ja sen lisäksi riistateurastamoita. 

Teurasjätteiden säilytyslaatikko kylmien kelien 
aikaan. 

Tilateurastamo. Tilan asuinrakennus on n. 40 
metrin päässä. 

Ruhovarasto. 
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Naudanlihantuottajien opintomatka Ruotsiin 16.–19.2.2014 
 
 
Lähde mukaan naudanlihantuottajille suunnitellulle opintomatkalle Ruotsiin! Matkalla tutustutaan emo-
lehmätiloihin, loppukasvattamoihin, lihan suoramyyntiä harjoittaviin tiloihin ja pienteurastamoon. 
Matkan järjestää Lihatilan Skarppiohjelma – hanke. Matkanjohtajana toimii Anna Sunio +358 43 824 9499 
ProAgria Etelä-Savosta sekä Farmimatkat Oy:stä Anna Okkonen p. +358 44 292 9759. 
 
OHJELMA 
 
Sunnuntai 16.2.2014 
 
16.30 Lähtö Mikkelistä Pitkäjärven ABC:ltä kohti Vantaata 
 Hietakatu 7, 50130 Mikkeli 
 
20.00 Saapuminen Rantasipi Airport -hotelliin, majoittuminen 
 
 
Maanantai 17.2.2014 
 
 Aamiainen  
 
7.10 Suojahaalareiden ja kenkäsuojien jako hotellilla 
  
7.20 Lähtö hotellilta lentokentälle 
 Terminaali 2, lähtöselvitysalue 201–232 

 
9.30–9.55 Lento Helsinki - Norrköping, lentoyhtiö Flybe 
 
10.30–11.00 Opintomatkan tavoitteet ja esittely 
 Linja-autossa 
 
11.00–13.00 Lars Bevé, Vikbolandet 

200 maito- ja liharotuisen sonnin loppukasvattamo. Lars on puheenjohtajana alueen 
naudanlihantuottajien yhdistyksessä. 
 

13.00–13.45 Ruotsin maatalous 
 Linja-autossa opas kertoo 

 
14.00 Lounas 
 
14.45–15.30 Ruotsin maatalous, jatkuu 

 
15.30–17.45 Fogdegården Lantbruks AB, Mjölby 

http://www.fogdegarden.com/ 
Angus- ja charolais -emolehmiä, jalostuskarjat. Charolaisia vuodesta 1979 lähtien, nyt 

http://www.fogdegarden.com/
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50 charolaisemoa. Viking Genetics on ostanut tilalta sonneja keinosiemennyskäyt-
töön, tilalta on tuotu charolaisia mm. Suomeen. Kaikki eläimet kasvatetaan tilalla ja 
myydään joko jalostukseen muille tiloille tai teuraiksi. Lisäksi tilalla on viljanviljelyä, 
40 000 kanaa ja sähköntuotantoa tuulivoimalassa. 450 ha peltoa, 90 ha luonnonlai-
tumia. 
 

18.30 Majoittuminen Norrköpingiin Hotel Strandiin 
http://www.hotelstrand.se/ 
 

20.00 Yhteinen illallinen 
 

 
Tiistai 18.2.2014 
 
 Aamiainen 
8.00 Lähtö hotellilta 
 
8.15-9.00 Edellisen päivän tunnelmia, ajatuksia kohteista 
 
9.00–11.15 Vita Fall, Ljusfallshammar 

http://www.vitafall.se/ 
50 charolais – ja 50 simmental -emolehmää. Tila on ollut luomussa v. 2009 lähtien 
sekä peltojen että eläinten osalta. Kaikki naudat kasvatetaan tilalla: osa uudistukseen 
ja loput myydään joko jalostukseen tai teuraiksi 1-1,5 vuoden ikäisinä. Peltoa 125 ha, 
125 ha luonnonlaitumia 
 

12.00 Lounas 
 
13.00–15.00 Marie Holmgren, Nyköping 

70 charolais -emolehmää. Tila tekee yhteistyötä naapurinsa kanssa, jossa 30 limou-
sin-hereford -risteytysemoa. Naapurin emot majoittuvat talviaikaan Holmgrenin v. 
2007 valmistuneeseen pihattoon. Kaikki vasikat myydään välitykseen. 

 
15.30–17.30 Albin Johansson, Jonåker 

Yksi Ruotsin suurimmista loppukasvattamoista. 1400 sonnia, joista suurin osa maito-
rotuisia, kasvattaa myös liharotuisia. Maitorotuiset sonnit tulevat tilalle ternivasikoina 
ja kasvavat noin 14 kk ennen teurastusta. Aloitusvuonna 2001 tilalla oli 250 eläintä, 
josta toimintaa on laajennettu; tälläkin hetkellä rakenteilla on uusi kasvattamo 900 
sonnille. Peltoa 600 ha. 
 

17.30–18.15 Keskustelua päivän kohteista, ajatuksia 
 

18.15 Majoittuminen Norrköpingissä (sama kuin ed. päivänä, Hotel Strand) 
 

19.30 Yhteinen illallinen 
 

 
Keskiviikko 19.2.2014 
 
 Aamiainen 

http://www.hotelstrand.se/
http://www.vitafall.se/
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8.30 Lähtö hotellilta 
 
9.00–11.30 Kråkeks Gård, Norrköping 

Tilateurastamo, 25 angus -emolehmää ja lihan suoramyyntiä. 30 ha peltoa, 90 ha 
luonnonlaitumia. 

 
12.00–15.00 Viking-Vånga Hereford, Skärblacka 

http://www.dinkottbutik.se/lantbruket/hereford/ 
12.00–12.30 Lounas tilan ravintolassa 

 
120 hereford -emolehmää, eläimet ja pellot luomussa. Useita lihakauppoja ja tila-
myymälä sekä oma ravintola, jossa tarjotaan tilan oman karjan lihaa. Kaikki eläimet 
kasvatetaan teuraiksi asti, lisäksi tila ostaa muilta tiloilta vieroitettuja vasikoita kasva-
tukseen. Tilanpitäjät aktiivisesti mukana jalostustoiminnassa, isäntä on toiminut 
Ruotsin herefordyhdistyksen puheenjohtajana yli 10 vuotta, emännällä lihantuotan-
non neuvontatausta. Peltoa 300 ha, luonnonlaitumia 160 ha. 
 
 

15.30–18.30 Tutustuminen Norrköpingiin 
 
19.00 Lentokentällä 
 
20.35–23.05 Lento Norrköping - Helsinki, lentoyhtiö Flybe 
 
 Kotimatkalle välittömästi lennon saavuttua Suomeen 
 
n. klo 2.30 Saapuminen Mikkeliin 
 
 
Matkan hinta 630,00 €/hlö + alv 24 %  
(edestakaiset kuljetukset Helsinkiin ja majoitus hotelli Rantasipi Airportissa + 70 €/hlö + alv. 24 
%). 
 
Hinta sisältää: 
- Lentoliput (Flyben suorat lennot Helsinki-Norrköping-Helsinki), lentoverot sekä matkatavaramak-
sut 
- Majoituksen jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisineen 
- Ohjelmaan merkityt ruokailut matkan aikana (2 x illallinen, 3 x lounas). Myös kahvitaukoja pide-
tään. 
- Matkaohjelman opas- ja tulkkauspalveluineen 
- Bussikuljetukset Ruotsissa 
- Suojahaalarit ja jalkinesuojat tilavierailuille 
 
Mikäli yhteiskuljetukseen on kiinnostusta, voidaan se järjestää ja laskuttaa erikseen. Lisämaksu 1-
hengen huoneesta 100 € + alv kahdelta yöltä. 
 
 
Peruutusehdot: 
Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Noudatamme Matkatoimisto Farmi-
matkojen erityismatkaehtoja www.farmimatkat.fi Matkaehdot 

http://www.dinkottbutik.se/lantbruket/hereford/
http://www.farmimatkat.fi/
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Matkaa ei voi peruuttaa kuluitta. Suosittelemme matkalaisia hankkimaan peruutusturvan sisältä-
vän matkustajavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa ryh-
mämatkalla.  
 
Mahdollinen peruutus tehtävä puhelimitse ProAgria Etelä-Savon toimistoon p. 0400 261 094 toi-
miston aukioloaikana klo 8.00–16.00. 
 
Muut ehdot: 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
Lisätietoja matkasta: 
Anna Sunio, p. 043 824 9499 tai anna.sunio@proagria.fi 
 


