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• Iain Hurstin 360 hehtaarin viljatilalla riistatalouden
ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on kunniaasia. Kuvat: Hia Sjöblom

Riistatalous
Iain Hurstin 360 peltohehtaarin viljatilalla
Englannin Yorkshiressä riista- ja ympäristötalous ovat elimellinen osa maatilan
toimintaa. Sillä on myös suuri taloudellinen merkitys, koska Rosemountin tilalla
saadaan eritysympäristö- ja riistatalouden EU-tukia yhteensä noin 220 e/ha,
mikä kaksinkertaistaa maatilan saamien
peltoalatukien kokonaismäärän.
Riistatalouden ja ympäristön vaaliminen perustuu Iain Hurstin maatilalla hyvin arkisiin käytännön toimiin. Riistapeltoja hyödynnetään lintujen ja nisäkkäiden ruokinnassa, viherkesantoja, suojavyöhykkeitä ja reunakaistoja ylläpidetään
eläinten suoja-alueina sekä lammikoita
riistan juoma- ja lepopaikkoina.
Lammikot ovat pieniä, noin aarin suuruisia kaivinkoneella kaivettuja lampareita pellon reunan ulkopuolella, jolloin ne
eivät pienennä digitoitua peltoalaa. Hyvin
yleistä on myös jättää viljapellossa metsän reunaan puimurinleveys viljaa puimatta, jolloin siitä saadaan syksyn ajaksi
riistalle ruokintapaikka.
Englannissa tämä on helppoa, kos-

• Pensasaidat antavat
oman ilmeensä Yorkshiren
maaseutumaisemalle.

osana maatilataloutta

ka sadonkorjuuvelvoite ei pakota korjaamaan satoa koko lohkolta. Samoin voidaan jättää osa puiduista viljalohkoista sängelle talven ajaksi suojaamaan riistaeläimiä talven aikana, koska hietamoreenimailla kevätmuokkaus on muutoinkin hyvin perusteltua.

Pensasaidat antavat
suojapaikan linnuille
Erikoisempana luontotalouden keinona
Hurstin tilalla on tapana jättää syysviljalohkoille kylvön yhteydessä ’kiurulaikkuja’. Ne ovat noin 4 x 4 m:n suuruisia kylvämättömiä aloja, jotka toimivat seuraavana kesänä viljapellossa kiurujen ’las-
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keutumisalustoina’.
Kun peltomaisemassa on muutoin
pelkkää viljapeltoa kilometreittäin joka
suuntaan, ovat laskeutumisalustat lisänneet merkittävästi kiurujen määrää alueella. Kiurulaikkujen tekeminen on helppoa viljankylvön yhteydessä, kun vaan
muistaa nostaa kylvölannoitinta neljän
metrin matkalla pari kertaa hehtaarilla.
Oma lukunsa Rosemountin maatilalla
on perienglantilainen tapa vaalia pensasaitoja peltoaukeilla. Se antaa tyypillisen
ilmeen Yorkshiren maaseutumaisemalle,
mutta samalla pensasaidat antavat suojapaikan peltopyille, fasaaneille ja muille
riistalinnuille.
Pensasaidat ovat alkujaan muodostuneet peltolohkojen raja-linjoille ja vanhimmillaan ne ovat satoja vuosia vanhoja. Nykyisin niiden hävittäminen ei ole
pääsääntöisesti sallittua ja pensasaitojen
vaalimisesta maksetaan viljelijälle ympäristökorvaus.
Jarmo Keskinen
ProAgria Etelä-Suomi
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