
Nautakarjatalous kuntoon‐koulutushanke: 

Opintomatka Ruotsiin ‐lokakuu 2019 
 
Tervetuloa mukaan tutustumaan alkuperäisnautarotujen tuotteistamiseen ja alkuperäis‐ro‐
tujen tilanteeseen syksyiseen Etelä‐Ruotsiin lokakuussa! Nähtävänä Fjällko, väneko sekä 
rödkullako ja yksi vuohitila. Kohteena on Etelä‐Ruotsin parhaimmat alkuperäisrotuja tuot‐
teistavat tilat, joilla on emolehmä‐ sekä lypsykarjaa, matkailua, ravintolatoimintaa, lihan‐ ja 
maidonjalostusta, kursseja yms. alkuperäisnautarotuihin liittyen.  
 
Matkalla tutustutaan nautakarjatalouden lyhyisiin, paikallisiin toimitusketjuihin sekä paikal‐
listen alkuperäisnautarotujen käyttöön (brändäys, muu markkinointi, erikoisliha ja ‐jalos‐
teet, meijerijalosteet, eläinten jalostus, green care, matkailu). 
 
 
Matkalle lähdimme ma 21.10.2019 Ahlmanilta. 
 
Ti 22.10. 2019 Saavumme aikaisin Ruotsiin ja lähdemme ajamaan kohti Blekingeä, Ruotsin etelärannik‐
koa. Matkalla pysähdyimme lounaalla Oskarshamnissa. 
 
 

ORRANÄS GÅRDSMEJERI 
 

 

Ensimmäinen tilavierailukohde on useasti palkittu vuohijuustola Orranäs, jossa pääsimme tilaesittelyn 

ohessa maistelemaan luomuvuohenjuustoja. Juustolassa valmistetaan myös lähiluomutilan lehmänmaito‐

juustoja. Tilapuodissa on myynnissä myös vuohenlihajalosteita.  

Orranäsin omistajapariskunta Boel ja Lars Dahlberg ovat tukholmalaisia alanvaihtajia, jotka ostivat pitkälli‐

sen haaveilun jälkeen tilan kotiseudultaan reilu 10 vuotta sitten. Lars on entiseltä ammatiltaan insinööri ja 

Boel sairaanhoitaja. Aluksi ei ollut selvillä, mitä tilalla tehtäisiin, isännällä oli vain haave tehdä töitä itse 

maaseudulla. Vuohet tulivat tilalle 10 vuotta sitten. Nykyisin tilalla on noin 80 lypsykuttua, joka on yhden 

henkilön lypsettävissä. Aloitusta mietittiin neuvontajärjestön neuvojien kanssa ja silloin pohdinnassa olivat 



erikoiskasvit, kuten valkosipuli ja parsa. Vuohet olivat lopulta isännän ajatus, ja idea lähti kehittymään työ‐

harjoittelupaikassa. Juustojen valmistukseen haettiin oppia artesaaniruokakeskus Eldrimneristä, joka jär‐

jesti myös vierailukursseja Ranskaan. Alku oli opettelua myös 35 vuohen kanssa, mutta ensimmäiset juustot 

valmistettiin jo vuonna 2010.  

Larsin ja Boelin idea tuotannossa on tuoda ruokaa maasta pöytään. Vuohet ovat luomussa, ja ekologinen 

ajattelu läpäisee koko tilan tuotannon. Tilalla on myös hevosia ja ratsastuskoulutoimintaa. 10 hehtaaria pel‐

toa on omassa viljelyssä. 

 

Tilaan kuuluu myös saari, joka toimii kätevänä pukinkasvatussiirtolana. Ne soudetaan saareen, jossa ne kas‐

vavat kesän. Syksyllä pukit teurastetaan ja liha jalostetaan salamiksi ja muuksi makkaraksi. Lihaa on myyty 

myös Tukholman hienoihin ravintoloihin. Erikoisuutena Lars mainitsi, että jossain ravintolassa oli tarjottu 

vuohenlihahampurilaisia. Lihasta maksetaan suunnilleen saman verran kuin lampaan lihasta.  

Vuohet poikivat keväisin. Rotuna on ruotsin vuohi. Ne lypsävät noin 1,5 litraa päivässä, parhaan tuotoksen 

ollessa noin 2,5 litraa. Vuohet lypsetään vain kerran päivässä 8 vuohta kerrallaan. Erän lypsyyn menee aikaa 

noin 20 minuuttia. Lars kertoo, että maitoa ei pumpata eikä käsitellä jäähdyttämisen lisäksi mitenkään en‐

nen maidon vientiä viereiseen juustolaan. Käsittelemättömyys on tärkeää juustojen laadun kannalta. 

Juustojen valmistus on Boelin alaa, kun Lars hoitaa vuohet. noin 80 lypsävää ovat yhden henkilön käsiteltä‐

vissä, ja minimimäärä, mistä saa järkevästi elantoa. Maito ei silti riitä vuoden ympäri juustolan tarpeisiin, 

vaan lisäksi ostetaan parin lähitilan lehmänmaitoa. Ennen ostettu lehmänmaito oli luomua, mutta tilan lo‐

pettamisen myötä siirryttiin käyttämään ta‐

vanomaista maitoa. Jos vuohien määrää 

kasvatettaisiin, tilan töihin pitäisi palkata li‐

sähenkilö, eikä se olisi kannattava ratkaisu. 

Tällä hetkellä tilalla on omistajapariskunnan 

lisäksi töissä vaihtuvia harjoittelijoita esim. 

Eldrimnerin kautta. 

Pääsimme tietysti maistamaan moneen ker‐

taan palkittuja, erinomaisia vuohenjuus‐

toja! Maisteltavana oli sinihomevuohen‐

juusto, camembert‐tyyppinen juusto sekä 

villihome‐pintainen vuohenjuusto. Maiste‐

lun ohessa meille kerrottiin, että tilapuoti 



tuo 2‐3 kuukauden aikana noin kolmanneksen juustonmyynnistä. Toinen kolmannes menee tukkureille ja 

kolmannes menee suoraan ravintoloiden käyttöön.  

 

ASKUNGA DOVVILT 
 

 

 

Toisena vierailukohteenamme on Askunga Dovvilt, jossa kasvatetaan alkuperäisnautarotu rödkullaa sekä 

peuroja. Tilalla on matkailua, ruokapalveluja sekä tilapuoti. Saamme maistiaisia rödkullatuotteista ja kuu‐

limme rödkullan tuotteistamisesta ja kasvatuksesta.  

Tilan isäntä Peter esitteli meille tilaa. Hän edustaa tilan 4. sukupolvea, ja on ollut moottorina nykyisessä laa‐

jentuneessa toiminnassa yhdessä vaimonsa kanssa. Maatalouskoulun käytyään Peter otti itselleen haltuun 

aiemman sukupolven vuokraamat pellot tilan läheltä. Alussa tilan päätuotantosuuntaa haettiin, ja ensim‐

mäisenä kokeiltiin lypsytilana toimimista 45 lypsävällä. Navettaan olisi kuitenkin pitänyt investoida, mutta 

isoa robottipihattoinvestointia ei haluttu tehdä, joten lypsävistä päätettiin luopua. Seuraavaksi tilalla alet‐

tiin kasvattamaan härkiä. Kun tuet muuttuivat, kasvatus ei ollut enää kannattavaa, ja taas piti miettiä seu‐

raava mahdollisuus. Silloin päädyttiin lihahiehojen kasvatukseen. Samaan aikaan toiminnassa oli jo tilapuoti 

ja Peter kävi tilan ulkopuolella töissä. Työtä oli liikaa, ja taas piti ottaa suunnan muutos. Viimeiset lehmät 

myytiin lihalaatikoittain. Markkinointi tehtiin pelkästään facebookin kautta, ja yhtäkkiä huomattiin, että li‐

haa ei riittänyt kaikille halukkaille asiakkaille. Peter päätti konsultoida kokkituttavaansa, joka suositteli alku‐

peräiskarja rödkullan lihaa. Peter päätti ostaa kokeeksi 65 rödkullaa, joka on noin 3 % koko Ruotsin rödkul‐

lapopulaatiosta. Peterin mielestä rotu sopii heidän tilansa toimintaan, lisäksi lihassa on jotain extraa, tari‐

naa. 70‐luvulla rödkulla meinasi kuolla sukupuuttoon suomenkarjan tapaan. Nykyisin jokaiselle rödkullalle 

maksetaan hieman alle 2000 kruunua (alle 200 euroa) alkuperäisrotutukea.  

Peurat otettiin mukaan toimintaan, kun pellolle mietittiin sopivaa käyttötapaa. Peurat teurastetaan lähi‐

teurastamolla, pukit ennen kiima‐aikaa ja ylimääräisiä naaraita joulukuussa ja helmikuussa. Poikimiskausi 

on ajoitettu juhannukseksi. Peuroja on ollut enimmillään 340 yksilöä. Nurmen lisäksi peurat saavat kauraa. 

Peurat kerätään kerran vuodessa yhteen, samoin kuin porotkin. Eläinten erottelu tapahtuu värikoodin pe‐

rusteella. Yksi väri on käytössä kaksi vuotta. Peuraemot teurastetaan reilun 10 vuoden ikäisenä. 



Kaikki liha markkinoidaan vain kuluttaja‐asiakkaille. Markkinointia tehdään vain facebookissa ja tila‐

puodissa. Tilapuoti perustettiin alun perin vaimon toiveesta. Tilapuotia on laajennettu useaan otteeseen 

vuosien aikana, nykyisin se käsittää ravintolatoimintaa ammattikeittiöineen. Tilalla voi viipyä, ruokailla, jär‐

jestää tapahtumia ja viettää aikaa katsellen eläimiä. Laajentaminen on tapahtunut nopeasti, sillä ensimmäi‐

nen työntekijä palkattiin noin 3 vuotta sitten, samalla kun isäntä irtisanoutui omasta työstään. Nyt viikon‐

loppuisin töissä on neljä työntekijää. Laajennustarpeita on edelleen, sillä asiakkaita riittää hyvin. Peter ko‐

kee, että kaikki ruokaskandaalit tuovat heille vain lisää asiakkaita, eikä markkinointia siksi erityisesti tarvita. 

Onnistumisen resepti on tiedossa, ja Peter kertoi sen avoimesti meillekin: 

1. Pidä myynnissä vain hyviä tuotteita 

2. Pidä eläimet esillä 

3. Älä tingi annoskoosta 

4. Puhu ja hymyile asiakkaille 

 

Tärkeimmiksi tuotteiksi tilapuodissa Peter mainitsee jalosteista ihramakkaran, falukorv‐makkaran peurasta 

sekä sinappihunajan. Asiakkaat pitävät alkuperää ja erilaisuutta tärkeänä tekijänä, miksi he tulevat pitkän‐

kin matkan päästä ostoksille Askunga Dovviltiin.  

 

Pääsimme katsomaan pihattonavettaan rödkullanuorisoa sekä ulkotarhoille peuroja ja rödkullaemoja. Tällä 

hetkellä rödkullaemoja on vain noin 15, joten Peter ostaa rödkullaa teuraaksi muiltakin tiloilta. Sonnit teu‐

rastetaan noin 30 kuukauden ikäisenä, jolloin ruhopaino on noin 300‐330 kg. Eläinmäärän kasvattaminen ei 

ole tärkeintä, vaan lihan jalostusasteen nosto ravintolan kautta. Samasta lihasta saa isomman hinnan, kun 

sen jalostaa ravintola‐annokseksi. Samalla eläin saa rauhassa kasvaa sopivaan kokoon. 

Mitä kohteessa opimme? Avoimuudella, asiakasta kuuntelemalla ja hänet tervetulleeksi toivottamalla voi 

päästä pitkälle! Monenlaista voi kokeilla, ja sitten valita oman onnistumisen tiensä, kun ei te heti massiivisia 

investointeja, vaan laajentaa ajan kanssa tarpeeseen. Mutta mikä ruotsalaisissa kuluttajissa on erilaista? 

Peter oli tehnyt ”markkinatutkimusta” tutkimalla liikennettä tilan ympärillä. Ennen tilan suosiota tilalle joh‐

tavalla tiellä ajoi vain muutama auto. Nyt asiakkaita voi käydä päivän aikana vaikka kaksisataa. Lähimpään 

kaupunkiin on n. puolen tunnin ajomatka, ja tilalla oikeasti pitää haluta tulla, koska se on ns. syrjässä pää‐

tieltä. Pohdimme matkalla paljon, miten tämä onnistuu Ruotsissa, miksi sama ei tunnu oikein onnistuvan 

Suomessa. Eivätkö ruotsalaiset kuluttajat ole kateellisia toisen onnistumisesta? Haluavatko ruotsalaiset li‐

haa kuluttavat ihmiset niin laajasti maksaa laadusta ja lähituotannosta, että sen varaan voi perustaa ja laa‐

jentaa yrityksen minimaalisella markkinoinnilla?   

 



 

Ke 23.10.2019  

 

ULKOILMAMUSEO FREDRIKSDAL 
 

 

 

Sarvellinen väneko‐lehmä 

 

Vierailimme ulkoilmamuseossa Fredriksdalissa Helsingborgissa. Museossa on koottuna Ruotsin alkuperäis‐

rotuja, hevosia, vuohia, lampaita, siipikarjaa sekä naudoista väneko‐lehmiä. Tilalla on haluttu säilyttää ruot‐

salaista 1800‐luvun talonpoikaishenkeä. Alueella on vanhanaikainen tuulimylly, vanhoja siirrettyjä talonpoi‐

kaisrakennuksia ja alkuperäinen navetta. Tilan eläintenhoitaja Johanna esitteli meille toimintaa ja eläimiä. 

Ehdimme viettää myös hieman vapaata aikaa museon alueella sekä syödä lounaan. 

 

Fredriksdalin ulkoilmamuseo on oikea ruotsalaisten alkuperäisrotujen ja kartanohistorian paratiisi. 36 heh‐

taarin aluella on erilaisia puutarhoja (keittiöpuutarha, omenatarhat kohopenkkeineen, ruusutarha, englan‐

tilainen ja ranskalainen puutarha jne.) Alue on rakennettu kartanomaisen päärakennuksen ympärille. Fred‐

riksdal rakennettiin alun perin kesäpaikaksi ja maanviljelyskäyttöön 1787 Fredrik Wilhelm Cösterin toi‐

mesta. Konsuli Oscar Trapp osti kiinteistön 1800‐luvun lopulla, ja hänen leskensä Gisela lahjoitti suuren 

osan maata yhdessä päärakennuksen ja talousrakennuksien kanssa Helsingborgin kaupungille. Lahjoituskir‐

jeessä Gisela Trapp toivoi, että kartanon yhteyteen rakennettaisiin kasvitieteellinen puutarha ja näin hän 

teki merkittävän tulevaisuuden lahjoituksen yleisölle.  Yleisölle ulkomuseo avattiin vuonna 1923. 36 hehtaa‐

rin museo on yksi Ruotsin suurimmista lajissaan, ja se on merkittävä myös biologisen kulttuuriperinnön ko‐

rostamisen vuoksi. Nykyään Fredriksdal sisältää alkuperäiset rakennukset, historialliset puistot, keittiön 

puutarhan, vanhemmat julkiset puutarhat, historialliset tilat, Helsingborgin keskustan vanhan kaupungin 

korttelin ja kasvitieteellisen puutarhan, jossa on Skånen alueen kasveja, alkuperäisrotuisia eläimiä ja 

biotooppeja. 

 

Väneko‐sonni on lähdössä siitokseen toiselle tilalle. 



 

Väneko‐karjan väritys vaihtelee paljon. Musta lehmä on lisätty karjaan Värmlannin suvusta. 

Fredriksdaliin on valittu kaksi alkuperäisnautarotua; väneko ja rödkulla. Väneko on hyvin uhanalainen nau‐

tarotu, ja saimme vanhassa navetassa nähdä sonnin, joka oli jo valittu siitokseen toiselle tilalle lähetettä‐

väksi. Laitumella ulkona oli muutamia lehmiä, jotka olivat ulkoisesti hyvin eri tyyppisiä. Yksi lehmistä oli 

melkein musta, ja meille kerrottiin, että se oli viimeinen lajissaan, ja päätetty risteyttää väneko‐karjaan. 

Lehmä oli Värmlandin sukua. Normaalisti sonni on lehmien kanssa jatkuvasti, mutta kuluneena vuonna so‐

pivaa sonnia ei löytynyt, joten astutukseen oli tullut välivuosi. 

 

Ihailimme myös hyvinvoivan näköisiä rödkulla‐lehmiä puistomaisella laitumella. Eläintenhoitaja Johanna 

kertoi työstä, jota Fredriksdalissa tehdään alkuperäisrotujen hyväksi. Jalostussuunnitelmat tehdään yhteis‐

työssä Jordbruksverketin asiantuntijoiden kanssa. Alueella on infokylttejä alkuperäisroduista ja yleisölle jär‐

jestetään myös kierroksia, jossa kerrotaan roduista Fredriksdalissa. Alkuperäisrodut ovat siis aivan keskei‐

sessä asemassa Fredriksdalin toiminnassa. 

 

 



LINDEGRENS 
 

 
Toinen tilavierailukohde loistavaa alkuperäisrotutyötä tekevä luomutila Sinarpsdalenissa Båstadissa sijait‐

seva Lindegrens, jossa pääsimme maistelemaan tilateurastamon ja lihajalostamon tuotteita rödkullasta. 

Keskustelimme tilan toiminnasta, brändäämisestä, tuotteista ja rotuvalinnoista isännän David Lindegrenin 

kanssa. Tilalla on rödkullaa ja fjällko‐lehmiä perinnebiotoopeilla. 

 

Akateemista uraa tehnyt pariskunta David ja Lina Lindegren halusivat töihin maaseudun pariin, ja he ostivat 

tilan Sinarpsdalenista. Yrittäjäpariskunnan ajatuksena oli tehdä töitä puutarhassa ja pitää eläimiä. Ensin 

heillä oli maataloutta vain kotitaloustarpeisiiin. Kerran he saivat syötäväkseen rödkulla‐lihapullia, ja totesi‐

vat niiden maistuvan fantastiselta, ja syntyi päätös hankkia myös itselle rödkulla‐karjaa. Isäntä David päätti 

irtisanoutua töistään Malmössa vuonna 2007 ja keskittyä pelkästään yritystoiminnan pyörittämiseen. Yritys‐

toiminta lähti laajenemaan, maata hankittiin lisää ja rakennuksia piti rakentaa. Aluksi lihan myyntiä tehtiin 

suoraan kuluttajille lihalaatikoilla. Ongelmaksi muodostui siinä vaiheessa se, että teurastuksen laatuun ei 

päästy vaikuttamaan kuten haluttiin. Vuonna 2010 tuli myyntiin osuus teurastamosta ja se päätettiin ostaa. 

Tilapuoti tuli rakennettavaksi jo vuonna 2013 ihan asuinrakennuksen kylkeen kiinni. Nyt teurastamo on os‐

tettu kokonaan itselle. Se sijaitsee n. 40 kilometrin päässä tilasta. Myös liha jalostetaan itse kokonaan, ja 

tilapuoti on käytännössä laadukas lihamyymälä. Syksy onkin tosi kiireistä aikaa teurastusten vuoksi. Rahti‐

teurastusta tehdään myös muille ja tilapuoti on kesäisin joka päivä auki. Nykyisin asiakkaita on paljon myös 

ravintoloissa. Menestystä on tullut niin paljon, että lihaa ei jää ikinä yli ja nykyisin lihaa joudutaan ostamaan 

myös muualta jalostettavaksi. Teurastuksessa on nautaa, lammasta ja sikaa.  

 

Nykyään tilalla on noin 35 emon rödkulla‐karja ja pieni lauma fjällko‐lehmiä, joiden määrää halutaan kas‐

vattaa. Tilalla on siis reilu satapäinen karjalauma, jotka näkyivät laiduntamassa laakson eri puolilla rinteillä 

10 eri laumassa. Sonnivasikat kastroidaan lihan laadun vuoksi. Rödkullaa kasvatetaan noin 2‐2,5 vuotta teu‐

raaksi, ja fjällkota reilut 3 vuotta. Teuraspaino härillä on noin 270‐290 kg ja hiehoilla noin 250 kg. 

 

Jyrkällä perinnebiotoopilla on myös lauma lampaita hoitamassa rinnettä. Ilman eläimiä rinteiden kasvilli‐

suus olisi varmasti erilaista. Eläimiä on Davidin mukaan nyt yrityskokoon nähden riittävästi, eikä eläinten 



määrää haluta enää kasvattaa. Pääsimme katsomaan myös metsäisille rinteille paria laumaa, joiden väli‐

sessä laitumessa oli myös muutaman emakon linderöd‐possulauma. Ne ovat ensimmäistä kautta kesä‐

laidunkokeilussa. Linderöd‐possuja on kasvatettu jo viikinkien aikaan metsälaitumilla. Linderöd‐siat ovat 

pohjoismaiden ainoa alkuperäissikarotu, joka on soveltunut ulkona kasvatettavaksi. Sian pahnuekoko on 

noin 8 porsasta. Matkalla syntyikin paljon keskustelua linderöd‐sikojen hankkimisesta myös Suomeen, ja 

yhteistyötä alettiin virittämään jo matkan aikana Ruotsin linderöd‐sikayhdistyksen kanssa. 

 

 
Keskustelimme myös peltomaan hinnoista Ruotsissa. Laakson alueella pellon hinta on ylhäällä halvempaa. 

Alueella on pellon hinta noin 35‐40 tkr ja muualla noin 100‐150 tkr. Lindegrensillä on itsellään noin 40 heh‐

taaria maata, ja noin 110 hehtaaria vuokralla. 

  

Teurastamo työllistää nykyisin n. 3,5 työtekijää, maatilalla on töissä yksi ja tilapuodissa muutama henkilö 

Davidin lisäksi. Eli tila on muodostunut isoksi menestykseksi noin kymmenessä vuodessa! Vaikka tilalle pitää 

ajaa mutkaista tietä pitkin laakson rinteitä, asiakkaita käy liikaakin. Jatkossa toimintaa haluttaisiin kehittää 

siten, että lyhytaikaisiin asiakkaisiin ei tavoitella niin paljon, vaan haluttaisiin kehittää koulutustoimintaa ja 

kursseja, kuten makkarantekokursseja yms., joiden opiskelijat viipyisivät paikalla kahvittelua pidempään. 

Jos paikalle rakennettaisiin kesäkahvila, alueelle tulisi niin paljon asiakkaita, että tiet eivät vetäisi, parkkipai‐

kat eivät riittäisi ja naapureilta tulisi sanomista. Pohdimme vierailun jälkeen, miten Suomeen saataisiin sa‐

mat ongelmat? Daniel mainitsee yrityksen menestystekijäksi sen, että kun omistajilla ja työntekijöillä on 

sama rakkaus ruokaan, yhteistyössä löytyy menestys. Isoin tekijä yrityksessä onkin ollut löytää osaavaa työ‐

voimaa, ja se oli hankala hankkia.  

 

To 24.10.2019  

 

VIKING GENETICS 
 

Heti aamulla ajoimme parin tunnin ajan kohti Viking Geneticsin sonniasemaa Skaraan, jossa kuulimme yri‐

tyksen toiminnasta Ruotsissa. Suomalaisia vieraita varten oli vedetty oikein Suomen lippu salkoon! Yrityk‐

sen toimintaa meille esitteli jalostusasiantuntijat Charlotte Andersson ja Sofia Eliasson. Pääsimme myös na‐

vettaan katsomaan Suomesta tuotuja sonneja, joita meille esiteltiin neljä kappaletta. Esittelijöinä toimivat 

tilatyöntekijät Tommy Emanuelsson ja Peter Areholm. Esillä oli Seppälän Paavi isk, Koivulinnan Rouhee isk, 



Storgårds Roller Lsk ja Pelson Prison psk. Osa Suomesta viedyistä sonneista on Tanskassa, sillä niistä kerä‐

tään siellä sekstattavia annoksia. Tällainen sonni on esim. Kolmikouran Pertsa Lsk. Kurkkasimme myös na‐

vetan parvelta alas sonninavettaan. Aika hulppeat puitteet olivat isoilla sonneilla! 

 

 
 

 

Yritysesittelyn ohessa meille avattiin Ruotsin alkuperäisrotujen jalostamista ja tilannetta. Viking Genetics 

nostaa muutamia seikkoja, joita alkuperäisrotujen suhteen tavoitellaan: kasvattaa populaatiota, vastustaa 

sukusiitosasteen nousua, laajentaa geneettistä pohjaa, panostaa rakenne‐ ja terveysominaisuuksiin, paran‐

taa tuotosta ja maidon ominaisuuksia sekä tukea yrittäjien taloudellisia mahdollisuuksia.  

Ruotsissa annoksia kerätään vain maidontuotannossa (ja kokontrollissa) olevista alkuperäisroduista, eli 

fjällko‐sonneista, joita ostetaan kaksi vuodessa. Tunturirotuja (fjällko, fjällnärako) on Ruotsissa vain noin 

reilu 500 kokontrollin piirissä, eli tuotanto on paljon pienempää kuin Suomessa. Muiden rotujen siemenan‐

nosten keruusta vastaa Jordbruksverket, joka järjestää Skarassa pari kertaa vuodessa alkuperäissonnien 

vertailutilaisuuden. Omistajat tuovat esikarsinnasta eteenpäin valittuja sonnejaan esille Skaraan pihalle pa‐

riksi viikoksi, joiden aikana sonneista kerätään annoksia. Kaikista Skaraan tulleista sonneista kerätään an‐

noksia, ja kun niitä on riittävästi, sonnit palaavat takaisin tiloilleen. Jäimme siihen käsitykseen, että alkupe‐

räisrotujen emolehmäkasvatuksessa käytetään harvoin keinosiemennystä. Jordbruksverket on Ruotsissa 

vastuussa geenien tallettamisesta, vastaavasti Suomessa asiaa koordinoi Luonnonvarakeskus Luke. Jord‐

bruksverket sekä kontrolloi annosten myyntiä että tallettaa annokset. 

 

HERMOÄNGEN 
 

Lyhyen ajomatkan päässä Skarasta löytyi Hermoängenin tila, jossa on ruotsalaisia alkuperäisrotuja; vä‐

nekonautoja, hevosia, ankkoja, Linderöd‐possuja, finnullsfår‐lampaita ja kanoja. Tila edustaa ruotsalaista 

säilyttäjätyyppistä luomutilaa, jonka ideologiaan kuuluu ylläpitää useita eri alkuperäisrotua tilallaan. Tilalla 

on Ruotsin toiseksi isoin väneko‐karja. Rotu päätyi tilalle tuttavatuottajan vaikutuksesta, ja hänen lopetta‐

essaan loppu karja muutti tilalle. Sonnivasikat, joita ei tarvita jalostukseen, kuohitaan. Liha myydään suo‐

raan kuluttajille tilalta lihalaatikoissa. Hintataso on vastaava kuin mitä Suomessa suoramyyntiä tekevillä ti‐

loilla. Saimme tilan makkaroista maistiaisia ja kuulimme isäntä Perin ja emäntä Gittanin ajatuksia alkupe‐

räisrotujen säilytyksestä Ruotsissa. Meille oli järjestetty tupaan alkuperäisrotuesittelyt, ja keskustelimme 

pitkään Suomen ja Ruotsin erilaisista lähestymistavoista alkuperäisnautarotujen asiaan.  

Seppälän Paavi 



 

 
Vierailun aikana opimme sen, että Ruotsissa saa vähemmän tukea naudoille, mutta tuki maksetaan kaiken 

ikäisistä naudoista, eikä siihen ole sisällytetty lisääntymisvelvoitetta. Vaihdoimme kokemuksia ja näkemyk‐

siä puolin ja toisin, emmekä olleet tällä tilalla pelkästään kuulemassa Ruotsin tavasta toimia! Emäntä Gitta‐

nin mielestä Suomessa on tehty tuen kanssa parempia päätöksiä kuin Ruotsissa, määrä on suurempi ja li‐

sääntymisvelvoite on huomioitu. Gittanin mielestä tukea maksetaan Ruotsissa turhaan lehmiä lemmik‐

kieläiminä pitäville ylläpitäjille, jos lehmät eivät edes lisäänny. Myöskään ns. geenipankkikarjoja ei Ruotsissa 

ole Suomen tapaan. Ruotsissa toimivat osittain harrastajavetoisesti toimivat yhdistykset vahvemmassa roo‐

lissa kuin Suomessa. Kannattajajäseniä on joissain yhdistyksissä paljon. Emäntä esitteli meille yhdistyksensä 

”Almogekon”‐toimintaa. Gittan on ollut aiemmin yhdistyksessä aktiivi. Almogekon‐yhdistykseen kuuluvat 

rodut ovat väneko, bohuskulla ja ringamålako. 

 

 
Väneko on kotoisin länsigöötanmaan alueelta. Rotu voidaan jäljittää 1850‐luvulle saakka. Rotu on hyvin mo‐

nimuotoinen ulkoisesti, ja naudat voivat olla nupoja tai sarvellisia. Bohuskullan on fjällko‐naudan yksi 

muoto Bohuslänin ja Länsigöötanmaan alueelta. Rotu on nupo ja sen värivariaatiot ovat samanlaisia kuin 

fjällkon. Ringamålako on saanut nimensä Blekingen alueelta, josta löydettiin 1993 karja, joka oli ollut eris‐

tyksissä muista naudoista yli 40 vuotta. Rotu muistuttaa vanhaa 40‐luvun SRB‐rotua (svensk röd och vit bos‐

kap). Ringamålako‐nautoihin liitettiin myöhemmin vastaavat pienet löydöskarjat (rögnarödsko, grane‐

målako ja löshultako). 

 



Tilalta jatkoimme yöpymispaikkaamme Hotell Bellevueen, joka sijaitsi hyvin idyllisessä Hjossa Vätternin ran‐

nalla. Vätterniä ei paljon pimeydestä erottanut, mutta onneksi paikallisesta ravintolasta sai tilattua paikalli‐

sista artesaanijuustoista maisteluannokset! 

 

 

Pe 25.10.2019 

 

MAGDAKULLAN  
 

 

 
Viimeisen opintomatkapäivämme ensimmäinen tilavierailukohteessamme Magdakullanissa on Ruotsin suu‐

rin rödkullakarja. Tila on täysin uniikki, erikoisuutena tilalla on vuonna 1883 lopulla rakennettu 136 lehmän 

hirsinavetta, joka on nykyisin loppusyksyn ja talven ajan pihatto rödkullakarjalle. Historiaa miettiessä on 

mielenkiintoista ajatella sitä navettapiikojen armeijaa, joka on aikoinaan vaadittu lypsämään päivittäin kä‐

sin sellainen lypsävien määrä! Eläimet pääsevät ulkoilemaan milloin tahansa vuoden ympäri. Sisälle ne pää‐

sevät marraskuusta huhtikuulle. Tilalla myydään rödkullan lihaa pakasteena, ja siellä on menestyvä ravin‐

tola ja tilapuoti, joka on rakennettu vanhaan konehalliin. Eläimiä myydään myös eloon joka puolelle Ruot‐

siin. 

 

Ensimmäiset historialliset merkinnät tilalta kertovat, että lehmiä on ollut tilalla vuodesta 1245 saakka, eli 

noin 10 vuotta kauemmin kuin Tukholma on ollut olemassa. Luomuun tilalla on siirrytty jo vuonna 1976, 

mikä tarkoittaa sitä, että tila on myös Ruotsin vanhimpia luomutiloja. SRB oli lypsyssä tilalla vuoteen 1995 

saakka. Uudelleen karjan kasvatus sai alkunsa noin 10 vuotta sitten, kun tilan suomalaistaustainen isäntä 

Christer jäi eläkkeelle Ruotsin ilmavoimista. Edelleenkin tila taitaa olla harvinaisuus oman helikopterikent‐

tänsäkin vuoksi! Pellot olivat silloin vuokralla ulkopuoliselle, joka oli oman eläköitymisensä vuoksi halukas 

luopumaan vuokrauksesta. Christer mietti, mitä sukutilalla voisi tehdä, ja sai ajatuksen naudoista, jotka ei‐

vät tarvitse tehotuotantoa ja jotka sopivat tilan n. 15 hehtaarin laidunmaille laiduntamaan. Rödkulla‐karja 

on ollut tilan rotuna nyt 8 vuotta ja siitä lähtien tila on ollut täysin ekstensiivisessä luomutuotannossa, sillä 

eläimet saavat nurmirehun ja tilan pelloilla tuotetun säilörehun lisäksi vain suolaa. Naudat kasvavat kol‐

messa ryhmässä. Teuraaksi menevät lehmät ovat omassa ryhmässään, hiehot ja härät omassaan. Kaikki 



sonnit kastroidaan, paitsi jalostukseen käytettävät. Vasikoitaan hoitavat emot ovat kolmas ryhmä, jotka on 

vielä jaettu kahteen porukkaan. Molemmissa on siitossonni mukana. Isännän mukaan uusia sonneja on vai‐

kea saada. Tilalla ei ole käytetty keinosiemennystä. Ylipäätään eläinten luontaiseen elämään halutaan puut‐

tua hyvin vähän, eläimet väistävät ihmistä, koska niitä ei juuri tarvitse käsitellä. Rödkulla‐lehmällä on helpot 

poikimiset ja emo‐ominaisuudet, se on kevyt ja ketterä, joten se sopii tilan kivisille laitumille. Vasikat saavat 

olla emojensa kanssa n. 8 kuukautta.  

 

 

 

Rödkullasta saa 1800 kruunua tukea eläimeltä. Teuraspaino on noin 300 kiloa, kun eläin teurastetaan reilu 3 

vuotiaana. Tilan käyttämä teurastamo sijaitsee alle tunnin matkan päässä Örebrossa ja siellä teurastetaan 

joka kolmas viikko kaksi eläintä tilalta. Pääsääntöisesti tammi‐heinäkuussa teurastetaan härkiä, hiehoja elo‐

marraskuussa ja joulukuussa vanhoja poistettavia lehmiä. Joka vuosi noin 5 lehmää vaihdetaan emoryh‐

mästä uusiin. Karsintasyyt ovat tähän mennessä olleet vain luonteesta tai iästä kiinni. Ruhoa riiputetaan 10 

vrk, minkä jälkeen se leikataan ja vakumoidaan. Teurastuskulut ovat noin 1,70 €/kg ruhopainosta. 

 

Isännän mukaan tukholmalaiset ravintolat arvostavat eniten vanhempaa rödkulla‐ tai fjällko‐emolehmän 

lihaa. Lihaa ei silti riitä ravintoloiden tarpeisiin. Kaikki tilalla tuotettu liha myydään oman tilapuodin tai ra‐

vintolan kautta, eli noin 35 eläintä vuodessa. Suosituinta lihaa on kaikki grilliliha. Valtaosa asiakkaista tulee 

tunnin ajomatkan sisältä. Isännän mukaan kaupaksi menisi siten vaikka 1000 eläintä vuodessa, mutta luo‐

mutuotanto rajoittaa tilan eläinten määrää, eikä eläinten määrää kasvateta. Asiakkaita ei tarvitse erityisesti 

houkutella, facebook ja nettisivut riittävät. Suosioon ovat nousseet myös joka lauantai järjestettävät lehmä‐

kävelyt, joiden aikana esitellään tilan eläimiä ja tilan toimintaa. Joskus paikalle tulee muutama ihminen, jos‐

kus kymmeniä. Pääasia on, että he jäävät tilalle tekemään ostoksia ja syömään. Mikä tila keskellä maaseu‐

tua Suomessa voi pitää täysin palvelevaa ravintolaa auki keskellä maatilan pihapiiriä perjantaisin klo 22 

saakka, koska silloin asiakkaita riittää niin myöhään saakka!? Tilan parhaimpina myyntipäivinä pihassa saat‐

taa olla noin 100 autoa. Asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja isännän mukaan muutos tapahtui jostain 

syystä noin 5 vuotta sitten. Hänen mielestään suurin syy on vain se, että lihaa kuluttava asiakas on entistä 

tietoisempi valinnoistaan, syötyyn lihaan halutaan panostaa. Tärkein myyntiargumentti on isännän mukaan 

hyvä tuote ja sen tarina. Molempia löytyy selvästi Magdakullanista! 

 



LOVÖ PRÄSTGÅRD 
 

 

 

Ennen satamaan menoa vierailimme vielä Lovö Prästgårdissa, joka tuo maatilatoimintaa lähemmäs Tukhol‐

maa. Tilan omistavat Elin Rydström ja Karel Leesment, jotka asuvat tilalla kolmen lapsensa kanssa. Tilalla 

asuvat myös entiset omistajat, Elinin vanhemmat Elizabeth ja Tom Rydström. Tilalla on fjällko‐lehmiä, 

rödkullaa ja muita rotuja lypsyssä. Tilalla on myös omatoimitilapuoti, josta myydään tilalla tuotettuja kas‐

viksia, jauhoja yms. sekä tilan raakamaitoa 12 kruunua/litra. 

 

Tilalla toteutetaan avoimen maaseudun periaatetta ihan kirjaimellisesti, sillä kuka tahansa voi saapastella 

sisälle vaikka navettaan. Tilalla on metsää noin 80 hehtaaria ja peltoa n. 60 hehtaaria. Lisäksi laitumia on n. 

20‐30 hehtaaria. Lypsäviä on 37 ja lampaita on lisäksi reilun 20 gotlanninlammasuuhen lauma. Vaikka ruot‐

salaisittain tila on pieni, tila on aika iso siihen nähden, että Drottningholmin linna on muutaman kilometrin 

päässä, ja Tukholman ydinkeskustaan on vain noin 15 km matkaa. Ehkäpä tilan avoimuus auttaa sitä säilyt‐

tämään paikkansa kaupungin puristuksessa, sen lisäksi että kuningas ja prinssi metsästävät tilan metsissä. 

Asiakkaat on silti pitänyt itse löytää, ja etsiä oma tapa toimia, sillä tila ei voi olla sellaisenaan tehokkaasti 

toimiva. Maitoa tuotetaan Arlalle ja kahdelle pienjuustolalle. Arla maksa tilalle koululaisryhmien vierailusta, 

ja ryhmiä käy usein tilalla. Maitotila on ainoa laatuaan Tukholman alueella. Seuraavaksi lähin maitotila on 

kymmenien kilometrien päässä! Tilalla käy paljon lapsia, joilla ei voisi olla muuta kontaktia maaseutuun. Ti‐

lalla on käynyt jopa lapsia, jotka pelkäävät nurmikkoa ja kärpäsiä! 

 

Karjassa on seitsemän eri rotua, näistä alkuperäisrotuisia on fjällko ja rödkulla. Fjällko‐lehmiä on nykyään 

karjassa kolme ja rödkullaa on viisi lypsävää. Fjällko‐lehmät tuottavat noin 1000 litraa vuodessa enemmän 

kuin rödkullat, fjällkon tuotoksen ollessa noin 6‐7000 litraa. Tuotokset voisivat olla enemmänkin, mutta 

eläimet viettävät paljon aikaansa laitumella, ja tuotos on enemmän ekstensiivistä. Maidossa tärkein ominai‐

suus on sen kaseiinipitoisuudet, minkä vuoksi pari juustolaakin hakee maitoa juustojensa valmistukseen. 

Valitettavasti emme päässeet näkemään koko karjaa, sillä valtaosa laumasta oli metsälaitumella vierai‐

lumme aikana. 

 

Tilalla on ollut käytössä sekä tilasonni että keinosiemennys. Vanha emäntä, eläinlääkäri Elizabeth on ollut 

80‐luvulla aktiivi rödkullan pelastamisessa. Hän oli vahvassa roolissa rödkulla‐yhdistyksessä ihan viime vuo‐

teen saakka, kunnes luovutti paikkansa seuraaville. Molemmat emännät ovat nykyisesti rödkullan pelkäs‐

tään emolehmänä käyttämisestä huolestuneita, mutta eivät keksi, miten tilanteen voisi oikaista. Heidän 



mukaansa vain noin 50 rödkullaa on enää kokontrollissa. Myös fjällkon määrä on menossa samaan suun‐

taan, ja emännät ovat kehityksestä surullisia. Eloon myytävistä eläimistä olisi saatava parempi hinta, että 

eläimiä ei myytäisi pelkästään lihaksi. Myös sonnien suosittu kastroiminen vaikeuttaa rodun säilyttämistä. 

Kuten monella tilalla aikaisemmin on todettu, kaikki kastroivat sonninsa. Silloin siitossonnien saatavuus on 

iso ongelma kaikille tiloille. Keinosiemennyksessä ei ole samaa ongelmaa, sillä käytössä on n. 80 sonnia, 

joista voi valita. Tämä ei auta kuitenkaan emolehmätiloja, jotka eivät keinosiemennystä käytä ja joillekin 

lypsytiloillekin on tarvetta tilasonnille. Sellaisia ei ole usein saatavilla, varsinkaan maitosukuisista linjoista. 

Vanhan emännän mielestä alkuperäisrotujen maidontuotantotilanne on niin huolestuttava, että asia pitäisi 

mainita elintarvikelainsäädännössä, sillä myös alkuperäisrotujen maidosta kiinnostuneet pienmeijerit ovat 

usein taloudellisissa vaikeuksissa. 

 

 
Tilan toimeentulon kannalta tärkeintä on maidontuotanto. Seuraavaksi eniten elantoa saadaan suoramyyn‐

nin avulla. Kolmanneksi tärkeimmät ovat EU‐tuet. Koska tila on sellaisella alueella, että se voitaisiin helposti 

rakentaa täyteen, ja ottaa niin isoimmat rahat irti alueesta, tilalliset kokevat olevan itsekin etuoikeutettuja, 

kun pankki lähti rahoittamaan heidän liki 1,5 miljoonan euron investointiaan. Nuori sukupolvi sai vanhem‐

piensa aloittaman tilanpidon vuoksi etuosto‐oikeuden tilan maihin. Etuoikeus halutaan hyödyntää pitämällä 

tilaa avoimena, ja opettamalla kuluttajille, mistä ruoka tulee. Samalla tilalla halutaan säilyttää kulttuuripe‐

rintöä, eikä tilan toimintatapaa aiota muuttaa. Sekä isäntä että emäntä ovat töissä pelkästään tilalla. Tule‐

vaisuudessakin elanto halutaan saada maidosta. Tilan omavaraisuusaste on tällä hetkellä liki 90 prosenttia, 

sillä tilalla tuotetaan säilörehun lisäksi kauraa, vehnää ja vähän hernettä. Tila pyrkiikin kokonaan rehuoma‐

varaisuuteen. Eläinten määrä voisi vähentyä, jos maitotuotosta saataisiin isommaksi. Emäntä haluaa pitää 

lehmiä esillä ja kertoa, miten ennen on eletty. Tilalla halutaan tuoda esille maaseutumalli pelkän lautasmal‐

lin sijasta ja avoimuudella vastustaa vastustajia, Elin summaa. 

 

Lähtiessämme satamaa kohti saimme nauttia Tukholman ruuhkista. Saavuimme satamaan kuitenkin hyvissä 

ajoin ennen laivan lähtöä, ja pääsimme viettämään vapaata aikaa laivalla.  

 

La 26.10.2019 

 

Saavumme Turkuun 7:35, ja jatkamme bussilla kohti Tamperetta ja Ahlmania. Ahlmanilla oli vielä mahdolli‐

suus tehdä ostoksia Ahlmanin toripäivänä.  

 



Mitä jäi päällimmäisenä mieleen opintomatkastamme Ruotsiin? 

 

Tunturirotujen lukumäärän muutos Viking Geneticsin esityksessä. 

‐ Alkuperäisrotuja on enemmän kuin Suomessa, ja ne ovat hajanaisia. Emme löytäneet parasta asian‐

tuntijaa Ruotsista kertomaan, mikä esim. Jordbruksverketin mielestä on suunta, mihin rotujen suo‐

jelussa pitäisi seuraavaksi mennä. 

‐ Tukipolitiikka on erilaista, ja ohjaa tuotantoa eri suuntaan kuin Suomessa.  

‐ Artesaaniruokakulttuuri on arvostetumpaa ja sitä on enemmän kuin Suomessa. Suomessa pienjuus‐

toloita on ehkä 15, kun Ruotsissa niitä on n. 200.  

‐ Alan ulkopuolelta tulleet akateemiset ovat kymmenessä vuodessa perustaneet menestyviä alkupe‐

räisrotuihin liittyviä yrityksiä.  

‐ Kaikki alkuperäisnautarotuja kasvattaneet yritysvierailukohteet ovat lyöneet läpi rödkullan kanssa 

10 vuoden sisällä. Mitä jatkossa? Muut alkuperäisnautarodut eivät olleet yhtä suosittuja kuin 

rödkulla, voitaisiinko nekin tuotteistaa yhtä hyvin? 

‐ Yhdessäkään kohteessa ei oltu tehty ns. brändimarkkinointia tai laitettu rahaa markkinointiin. On‐

nistuminen oli silti mahdollista. Mitä jos Ruotsissa tehtäisiin enemmän brändäystä alkuperäisro‐

duille? 

‐ Ruotsalaisen kuluttajan käyttäytyminen on erilaista. Miten opetamme samaa asennetta suomalai‐

selle kuluttajalle?  

‐ Alkuperäisroduista vain pääasiassa fjällko on lypsyssä ja kokontrollissa. Silti kaikki Ruotsin alkupe‐

räisnaudat ovat olleet pääasiassa lypsyrotuja aikaisemmin. Rödkullan n. 50 lypsävää kokontrollissa 

ei riitä lypsävien jalostamiseen. Mitä lypsyssä oleville alkuperäisroduille tapahtuu jatkossa? Pitäisikö 

Ruotsin muuttaa alkuperäisrotutukipolitiikkaa ohjaamaan tuotantoa? 

‐ Linderöd‐siat olivat hyvin mielenkiintoinen tuttavuus opintomatkalaisille. Matkan aikana aloimme 

jo suunnitella linderöd‐sikojen tuontia porukalla Suomeen. 
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