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Miksi laiduntavien lehmien määrä on vähentynyt?
Pitääkö vesistö aidata pois vesistöstä? Ja miten?
Miksi toinen tila saa laiduntaa rantaa toinen ei?
Kuinka paljon eläimiä voi olla rantalohkolla ?
Saako yksityistien katkaista laidunaidalla?
Mitä hyötyä on rantalaidunnuksesta?
Millainen on hyvä rantalaidun?
******
Aiheutuuko nautojen menosta veteen, vesistön likaantumista?
Uroshevosen sukuelimen näkeminen tuottaa lapsille traumoja
Saako lehmä ulostaa veteen?
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(Ranta) Laidunnuksen hyödyt




Avonainen maisema vesistöstä / maalta säilyy
Uhanalaisia lajeja on löytynyt, jotka vaativat voimakasta
rantalaidunnusta (tiivistynyttä savea tallattuna)
 Kasvisto ja hyönteiset (päiväperhoset) monipuolistuvat ja lisääntyvät
 Näkymä on perinnemaisemaa vaalivaa
******
 Käy hyvin lampaille (vuorolaidunnus)
 Aitaaminen helpottuu (pl. talvilaidunnus),
saarilaidunnus (orilaitumet)
 Juomaveden saanti helpottuu
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Haasteet/ongelmat rantalaidunnuksessa
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Yhteen sovitettava lähialueen virkistyskäyttö (vesistön haitallinen
samentuminen/kärpäset)
* huomioitava naapurusto, virkistyskäyttäjät !
Maaperän kantavuus ratkaisee laidunnuksen keston ja etäisyyden
rantaviivasta, laidun paineen
Voimassa olevassa ympäristölupa päätöksessä voi olla rajoitteita
Aitaaminen vesistöstä ( 1-5 m), alueen lohkottaminen
Osa naudoista on hyvinkin uimataitoisia (liikkuvat veden perässä max 50 m)
Vesistön ekologinen luokittelu huomioitava
Veden laatu ( leväkukinnot, bakteerit ym.) riittävyys
Estä !! vuotavat juomakupit, ylilaidunnus / kasvipeitteetön alue
Myrkylliset kasvit ( mm. myrkkykeisot ja niittyleinikki)
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kasvi

pinta-ala ha

1-vuotiset laidunnurmet (viljalla)

Vesistöön rajautuvat lohkot PohjoisSavoissa 2013

20 v. erityistukisopimus, suojavyöhyöhyke "vanha"

56,0

Erityistukisopimusala, pelto (Pb,lumo)

74,0

Erityistukisopimusala, pysyvõ laidun

260,0

Hakamaa, avoin

•
•
•
•
•

Rantaan rajoittuvaa peltoa 13 827 ha
Metsälaitumia
HVP
Moniv. Laidunnurmet
Suojavyöhykenurmia

Hakamaa, puustoinen
Hoidettu viljelemõt÷n pelto (korvaa osin suojavyöhyke
nurmen)
Kõyt÷ssõ oleva luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsitetty pysyvõ laidun

162,0
4356,0
344,0
30,0
2,0
1682,0

Monivuotiset laidunnurmet

5955,0
36,0

Suojakaista

0,2

Suojavy÷hykenurmi (laidunnusta 60 %)

502

yht.

Käytössä oleva maatalousmaa 148 600 ha
Josta nurmiala 77 300 ha
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18,0

Metsõlaidun

Pysyvõ laidunnurmi (võh 5, alle 10 v)

5

350,0

13827,2
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Pysyvät nurmet (pysyvät laitumet)
Pinta-ala lisääntynyt tasaisesti v. 2002 - 2014
• 2002 oli 201 km 2 -> 2014 oli 326 km 2
• VANHA Kasvikoodi : Pysyvä kuivaheinä, SR,
tuorerehunurmet tai Pysyvä laidun ( 1-5 v).

•

Ympäristösopimus ja erityissopimusala:
Pysyvä nurmi (alk. 2015 )
Pysyvä laidun (10 v) joitakin vielä voimassa

-

Vipu laskee viherryttämistuen vaatimukset
Voi tulla ongelmia pitkissä nurmikierroissa (yli 5 v.)
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Rantalaidunnusta ohjaava lainsäädäntö
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Kunnan ympäristönsuojelu määräykset
Vesienhoito suunnitelmat ja toimenpideohjelmat (Vuoksen vesistö)
”Nitraattiasetus” vrt. jaloittelutarha
Ympäristölupapäätöksen määräykset
Naapurussuhdelaki
Yksityistielaki 18 §
Luonnonsuojeluasetus 23 § (liite 3 a)

-

Vesilaki
monimuotoisuutta edistävä sopimus,
ympäristökorvausjärjestelmä
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Ylä-savon karjaperinne on vahvaa ja elinvoimaista,
KIITOS!
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