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Vastuullisuus ja eettiset

ympäristövaatimukset Hollannin

maataloustuotannossa





Väestön
kasvu
Hollannissa

• Hollannissa on tällä hetkellä
17,5 miljoonaa asukasta

• Suomessa 5,6 miljoonaa
asukasta ja maan pinta-ala on 8 
kertaa Hollantia suurempi. 



Maidontuotanto Hollannissa

Nautoja Lypsy-
lehmiä

Hiehoja
maidon-
tuotantoon

Juotto-
vasi-
koita
vasikan
lihaksi

Nuorkarjaa
lihantuotant
oon

Nauta-
indeksi

(X1000) Index 
(2021=100)

1980 5226 2356 1942 582 292 131

1985 5248 2367 1845 638 342 132

1990 4926 1878 1720 602 598 124

1995 4654 1708 1581 669 541 117

2000 4069 1504 1325 783 275 102

2005 3797 1433 1142 829 221 96

2010 3975 1479 1239 928 197 100

2015 4134 1622 1337 909 172 104

2020 3838 1593 935 1071 166 97





Maatilojen
lukumäärä

• Maatilojen määrä on alan
haasteiden takia vähentynyt
29 000 tilasta vuonna 2000 
16 000 tilaan vuonna 2020.  



Fosfaattioikeudet

• Maitokiintiöiden poistuminen v 2015. 

• Hollannin hallitus määritti maidontuottajille fosfaattikiintiöt eli “phosphate rights” 
järjestelmän, joka astui voimaan 1.tammikuuta 2018.  

• Jokaiselle lypsykarjatilalle määrättiin maksimimäärä fosfaattia, jonka heidän lehmänsä
saavat lannassaan tuottaa.  Määrä perustui tilalla olevien nautojen määrään 2.7.2015.  
Maidontuottajat voivat käydä kauppaa fosfaattioikeuksillaan, mutta oikeuksien
kokonaismäärää ei voi kasvattaa.  



Lypsylehmien
määrä

• Maitokiintiöt lakkautettiin
1.huhtikuuta 2015

• Fosfaattioikeudet astuivat
voimaan 1.tammikuuta 2018.  

• Fosfaattioikeudet määritettiin
2.7.2015 tilalla olleen
lehmämäärän mukaan.  



Fosfaattituotos lehmää kohti (lanta)  

• Järjestelmän mahdollistama lehmäluku riippuu keskituotoksesta ja urea-arvosta. 



Fosfaattioikeuksien arvo

• 1 lehmä lisää
(maitotuotos 7.400 kg
ja 26 mg/100g)

• 39,1 kiloa fosforia
(kts edellisen dian
taulukko)  

• 39,1 x €153 = €5.982,30



Typen ja 
fosforin
käyttöasteet



Typen kierto

• Luonnonvarojen hallinta

• Typpipäästöjen määrää on 
vähennettävä

• Talojen rakentaminen
kasvavalle väestölle

• Lannanlevityksen säädökset





Jalostus

• Rehuhyötysuhde

• Terveysominaisuudet

• Vastustuskyky

• Poikimahelppous

• Immuniteetti

• Kestävyys

Elinikäistuotos> 100.000 kg / 10.000 kg 
rasva&valkuainen



Year of 
culling

number 
of cows

calvings total milk 
days

age in days milk/day lifetime kg’s 
fat&protein

lifetime 
milkproduction

Kestävyys/immuniteetti



Maitomarkkinat

• Farmimaito

• Perusmaito

• Laidunmaito

• Luomumaito

• Royal A-ware maito - Albert Heijn 
-tuotemerkki

• Planet Proof -tuotemerkki



Farmimaito
• Hollantilainen maito, joka täyttää

tietyt hyvinvointivaatimukset: 
• Syväparret
• Ei ylitäyttöä
• Tarpeeksi tilaa ruokintapöydällä
• Erilliset poikimakarsinat
• Automaattiset karjaharjat

osastoittain

Kohderyhmä: 
Hollantilainen PGI -juusto
Vientiin



Perusmaito
• Eurooppalainen maito

• Normaalit lainsäädännön
vaatimukset

• Ei lisävaatimuksia

Kohderyhmä: 

• Maailmanmarkkinat



Laidunmaito

• Hollantilaista maitoa

• Täyttää laidunnusvaatimukset

• Laidunnus 120 päivää: 6 
tuntia päivässä tai 720 tuntia
vuodessa. Vähintään 0,1 
hehtaaria laidunta lehmää
kohti.   

Kohderyhmä:    

• Hollannin markkinat



Luomumaito
• Hollantilaista maitoa

• SKAL –luomusertifiointi

• Luomumarkkinat



Royal A-ware maito 
Albert Heijn -kauppaan

• Hollantilaista maitoa

• Täyttää VLOG-laidunnusvaatimukset
(myös nuorikarja)

• Koko tuotantoketjun läpinäkyvyys

• Niittykasveja laidunnurmessa(min. 
10%) tai apilaa 10% (yrttien lisäksi)

• Max. 2.5 nautayksikköä / 
nurmihehtaari

• Max. 18,000 kg maitoa/nurmihehtaari

• Hyönteishotelli

Kohderyhmä:  

• Yksinoikeus AH:n kauppaketju





Planet Proof

• Laatubrändi maidolle, munille, 
vihanneksille, mausteille, kukille
jne.  

• Kansainvälinen tuotemerkki
(Italia, Espanja, Saksa jne)

• Kasvihuonepäästöjen vähennys

• Maan ravinnetase

• Veden laatu

• Lehmien hyvinvointi



Maidonhinta

• Kaikki tuottajat saavat:

• Laatulisää max €0.50/100 kg

• Kestävän kehityksen lisähinta: max. €0.50/100 kg

• Kokonaistuotantomäärän lisähinta: kts taulukko

Kokonaistuotannon
lisähinta

Maidontuotanto vuodessa
(kg)

Lisähinta

Ylittävät kg /kategoria
(€ per 100 kg)

Keskimääräinen lisähinta kg
(€ per 100 kg)

500.000 – 700.000 € 2,21 € 0,63

700.000 – 800.000 € 2,56 € 0,87

800.000 – 1.000.000 € 2,91 € 1,28

1.000.000 – 1.250.000 € 2,16 € 1,46

1.250.000 – 1.750.000 € 2,16 € 1,66

Yli 1.750.000 € 1,66 € 1,66



Tuotemerkit
• Farmimaito: + €1.1

• Laidunmaito: €1.25 ja touko-
kesä-heinäkuu + €2.0 lisähinta

• Luomumaito: oma luomuhinta + 
pitoisuudet + € 1.25 
laidunpremium

• AH maito: + €5.0 + €1.25 
laidunpremium

• Planet Proof: + €2.00                 

(Per 100 kg maitoa)



Maidon hinta

• Tuotantokustannukset kasvavat
tuotanpanosten hintojen nousun
myötä

• Maidonhinta pysyy suunnilleen
ennallaan

• Yhä useammalla tilalla on vaikeuksia
maksaa laskut kustannusten kasvun
takia

Hintamarginaalin ja kannattavuuden kehitys

Maidon
hinta

Kustannukset Marginaali



Luomutuotanto

• Enemmän tilaa/eläin

• Laidunnusvaatimus

• Kaikki rehut ja raaka-aineet ovat
luomua

• Ei keinolannoitusta

• Ei parsinavetoita

• Mahdollisuus lajinmukaiseen
käyttäytyminseen tärkeää.  



Eläinten hyvinvointi

• Parsinavetat on kielletty
luomutiloilla vuodesta 2016.   

• Tulevaisuudessa täyskielto. 

• Enemmän huomiota eläinten
hyvinvointiin.  

• Kuluttajien vaatimukset eläinten
hyvinvointiin korkealla.  



- Paljon eläimiä /m2 - Vähemmän eläimiä hehtaria kohti

- Pääasiassa sisätiloissa - Sisällä ja ulkona

- Matalammat kustannukset - Korkeammat kustannukset

- Suurempi tautipaine - Pienempi tautipaine

Tehokas VS            Laajaperäinen



Zoonoosit

• Ihmisiin leviävät eläintaudit

• Tiukat hygieniasäännöt

• Eläinlääkärintarkastukset tiloilla

• Terveysviranomaisvalvonta



Hanhituhot

• Korvaukset eivät kata vahinkojen määrää
• Yhteisvastuu → viljelijä maksaa osan riskistä. 
• Metsästysluvat

Suomi on pyytänyt Euroopan komissiolta lupaa avata valkoposkihanhen metsästys, jonka edellytyksenä
on lajin siirtäminen lintudirektiivin liitteeseen, missä sitä voi joissain tapauksissa metsästää.  
Suomen hallitus osallistuu näin kuuden Itämeren maan maatalousjärjestöjen pyyntöön. Suomen, 
Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan organisaatioiden puheenjohtajat lähettivät kirjeet Euroopan
Unionin ympäristökomissaarille ja Skandinavian ja Baltian maiden maatalousministereille. 

Joutsenten, hanhien ja muiden arktisten lajien muutto aiheuttaa vuosittain vakavia vahinkoja
maanviljelylle. 

Järjestöt vaativat Euroopan komissiota puuttumaan nopeasti jatkuvasti kasvaviin vahinkoihin. 
Valkoposkihanhien määrä on viisinkertaistunut lähivuosien aikana, ja populaation ennustetaan kasvavan 
2,4 miljoonaan lintuun vuoteen 2023 mennessä.  

Järjestöjen mukaan maakohtaiset vahingot ovat olleet miljoonia euroja vuodessa ja jopa kymmeniä 
tuhansia euroja tilaa kohden. 



• Estetään nitraattien ja 
fosfaattien valumat ojiin. 

• Valumat voivat aiheuttaa
vesistöjä normaalisti
puhdistavien lajien
kuolemia.  

• Tulevaisuudessa piennarten
lannoituskielto tulee
olemaan välttämätöntä.   

Pientareiden hoito



Eläinlääkintä Suomi 
vs Hollanti  

• Hollannissa karjanomistaja voi
lääkitä eläimiä ilman
eläinlääkärin valvontaa (suurin
osa lääkkeistä).  

• Karjanomistajat useimmiten:  

- siementävät

- hoitavat sorkat

- antavat antibioottihoidot

- antavat hormoonihoidot



Maatalousministeriö

• Ministeri Carola Schouten

• Esitys kiertoviljelystä



Eläinaktivistien puolue



Partij voor de dieren
‘Eläinten oikeuksien
puolue”  

• Esther Ouwehand

• Eläinten oikeudet

• Kestävä tuotanto

• Terve ja puhdas elinympäristö

• Tähtää elämäntapaan ilman
eläinperäisiä tuotteita (ei
lainkaan lihaa, maitoa jne)

• Puolue syntyi “hypettämällä” 
eläinten oikeuksia.    



Tavoitteet

• Ei maataloustuotteiden vientiä
tulevaisuudessa

• Nautamäärän puolittaminen

• Vain pienimuotoista maataloutta

• Lihavero

• Paljon lisää luonnontilaisia
alueita

• Eläinaktivistijärjestöt





Boer Burger Beweging
“Talonpoikien kansalaisliike” 



BBB

• Caroline van der Plas

• Terve maaperä

• Terveet kasvit

• Terveet eläimet

• Terve tuottaja

• Terve kansalainen

• Terve talous

• Terve koulutus

• Terve yhteisö



“Farmareiden
puolustusvoimat”

• Tavoitteena on puolustaa
maatalousväestöä.

• Tuottajat tarvitsevat tukea.  
• Maanviljelijöiden

elinmahdollisuudet Hollannissa



Oman alueen
tuotteet

• Suoraan tuottajalta kuluttajalle

• Kannattavaa, mikäli ostavia
asiakkaita löytyy.  

• Ostajat voivat ostaa maitoa omaan
astiaan “maitobaarista”. 
Maidontuottaja saa suoramyynnistä
1 € per litra 0,26 euron sijaan.   

• Suoramyyntiin investointi maksaa
itsensä takaisin kolmessa vuodessa.  



Lähiruokaa suoraan tilalta



Aktiviteetit kuluttajille
sivutuotteena

• Leirintäalue maatilalla

• ‘Boerende Golf” -rata 
lehmälaitumella

• Lehmien halailu

• Maatilamajoitus

• Maatilan esittelykierrokset

• Lisätään tuottajien ja kuluttajien
välistä kanssakäymistä



Tulevaisuuden
haasteet Hollannin
maidontuotannossa

• Pakkolunastukset

• Tuottajien ja kuluttajien suhteet

• Eläinaktivistijärjestöt

• Kasvavat tuotantokustannukset



Miten kuluttajien
tottumukset vaikuttavat
maatalouden haasteisiin

• Kuluttajien vaatimukset kasvavat jatkuvasti.  

• Kuluttajat eivät kuitenkaan ole valmiita
maksamaan supermarketissa korkeampaa
hintaa.  

• Jos halutaan jotain erityistä ja käydään
ostamassa suoraan tilalta, ollaan valmiita
maksamaan enemmän.    

• Vegaanin/vegetaristisen elämäntavan
suosio on lisääntymässä.  



Pakkolunastukset

• Kasvihuonepäästöjen
vähentäminen

• Luonnontilaisten alueiden
lisääminen

• Lisää tilaa rakentamiselle

• Tuulipuistot, aurinkopaneelit

• Maan arvo laskee.  



Ennuste
vuoteen 2030 
• Maitotilojen määrä putoaa 33% 

vuoden 2018 16 000 tilasta 10600 
tilaan vuoteen 2030 mennessä.   





Ennuste
vuoteen 2030 



Nuorten
viljelijöiden
näkökulma
• Hollannin maanviljelijöiden keski-

ikä on 55 vuotta.  

• Nuoret eivät suosi maanviljelijän
ammattia sen tiukkojen säännösten
ja haasteiden takia. 

• On olemassa järjestöjä, kuten
‘ProudYoungFarmers’ jotka yrittävät
motivoida nuoria työllistymään
maataloussektorille.  

• Tulevaisuus on epävarma…  
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