Riistan ruokinnan täytyy olla
säännöllistä. Sitä ei saa lopettaa, kun
metsästyssesonki on ohi. Riistaruokinta
on myös keino ohjata metsäneläinten
kulkua pois maanteiltä turvallisempiin
maisemiin, Sebastian Sohlberg sanoo.

Tilan parisataa vuotta vanhan
päärakennuksen terassilta aukeaa
silmiä hivelevä riistapeltomaisema.
Kauniin kirjavien riistakasvien välissä
käy myös kuhina. Kauriit, peurat ja
riistalinnut kahisuttavat kasvustoa.

Riistapellot
kukoistavat

MALMGÅRD
SJUNDEÅSSA
Sohlbergien monitoimitilalla panostetaan metsän,
peltojen ja riistan tulevaisuuteen.
TEKSTI JA KUVAT Hia Sjöblom

–H

aluamme levittää hyvää sanomaa. Meille
myönnetty Wildlife
Estates -tunnus viitoittaa tätä tietä, myhäilee Malmgård Sjundeån isäntä Sebastian Sohlberg.
Eurooppalaisen maanomistajien liiton
ELO:n myöntämä tunnus on merkki siitä,
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että tilalla tehdään töitä kestävän tulevaisuuden eteen.
– Kaikella tällä luonnonhoitotyöllä haluamme myös kertoa kotiseudullemme,
ettei metsästäjä ole mikään holtiton pyssyllä paukuttelija, vaan tulevaisuudesta
ja jatkumosta vastuuta kantava toimija,
Sebastian Sohlberg sanoo.

– Näissä metsissä voi turvallisesti marjastaa, sienestää ja ulkoilla, vaikka täällä
myös metsästetään.

Siemeniä ja rehuja
Sohlberg tahtoo tilansa profiloituvan perinteisenä maatalousyrityksenä, missä töitä tehdään luontoa arvostaen, peltojen ja
tuotantoeläinten ehdoilla. Isäntä on myös
metsästäjä ja pitää erittäin tärkeänä metsästyksen jatkumisen mahdollisuuksia.
– Se edellyttää määrätietoista työtä riistanhoidon saralla. Metsän eläinten elinympäristöistä huolehtimisesta ei tilalla tingitä.
Panoksia on monitoimitilalla kasvatettu, kun 30-vuotias maineikas yritys Riistasiemen Oy on siirtynyt Malmgård Sjundeån hoitoon. Markus von Weissenberg
on perustanut Riistasiemenen ja tehnyt
tiivistä yhteistyötä Sohlbergin kanssa.
– Riistapellot ovat ilo silmälle, ne kaunistavat maisemaa ja tarjoavat suojaa ja
ruokaa riistalle, Sebastian Sohlberg toteaa.
Tilan alueella on myös suojelusuota ja yli
200 hehtaaria metsää.

Viisi työntekijää
Malmgården Sjundeåssa eletään peltojen ja

tuotantoeläinten ehdoilla, isäntäpari Sebastian Sohlberg ja Janica Wetterstein-Sohlberg
vakuuttavat. Tekemisestä ei ainakaan tule
pulaa. Tilan historia ulottuu ainakin 1500-luvulle. Rakennuksia on kymmeniä, jotka kaikki vaativat kunnossapitoa ja huoltoa.
Töitä teettää myös Siuntion Koneasema,
jota tilan väki pyörittää. Nimi jo kertoo, että tarjolla on kaikenlaista urakointia, konevuokraa ja ajoja maatalouden tarpeisiin.
Yhteistyö naapureiden kanssa on tiivistä
tälläkin saralla.
Tilan koneyritys työllistää ulkopuolista
työvoimaa, ja palkkalistoilla on viisi työntekijää. Isäntä korostaa yhteistyön arvoa.
– WE-tunnus vahvistaa verkostoja ja
tarjoaa myös kansainvälisiä tiedonsaannin kanavia, joita voimme hyödyntää tilan
kehitystyössä, Sohlberg sanoo.
Hän kertoo olevansa tyytyväinen tunnuksen hakemiseen liittyneisiin arviointeihin.
– Ne veivät aikaa, mutta auttoivat suunnittelemaan asioita eteenpäin.

Metsästysseuralle tunnus
Kauhajoen Metsästysseuralle myönnettiin
myös WE-tunnus. Ensimmäistä kertaa
metsästysseura sai tunnuksen ja samalla

WE-tunnuksen saaneella
Malmgård Sjundeålla on
noin 250 hehtaaria metsää
ja nelisensataa hehtaaria
peltoa sekä kone- ja
riistasiemenyritys.

mallitilan maineen. Puheenjohtaja Pauli
Kulmala oli tyytyväinen ja kehui naapureiden ja kyläläisten aktiivisuutta sekä
mukanaoloa pohjanmaalaisten metsästyskuvioiden kehittelyssä.
– Viidestätoista Kauhajoen asukkaasta tuhat kuuluu metsästysyhdistykseen. Se kertoo
yhdistyksen suosiosta ja hyvästä maineesta,
tunnuksen vastaanottanut Kulmala sanoi.
Metsähallituksen ylitarkastaja Ahti Putaala korosti, että tunnuksen saaminen
ei ole vaivatonta. Maailmanlaajuisena tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen
vuoteen 2020 mennessä.
– Jotta se saavutetaan, tarvitaan
käytännön arkityötä metsissä, pelloilla ja luonnossa,
Putaala sanoi Ritarihuoneella tilaisuudessa, missä
W E-tunnukset
jaettiin
Maanomistajain liiton
70-vuotisjuhlalli-

suuksissa lokakuussa.
Mukana tilaisuudessa oli ELO:n puheenjohtaja Christoph Büren.
WE-tunnuksen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Suomessa tunnuksen ovat
aiemmin saaneet Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan mallitila Hollolassa, Metsähallituksen Palosaaren mallitila Pyhäjoella, Kullo Gård Kulloossa, Kiialan kartano
Porvoossa ja Wanantaka Janakkalassa.
Porkkalan, Palosaaren ja Laitialan tilat
uusivat viisivuotiset WE-tunnuksensa.
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