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Agroforestry system



Agroforestry – a tool for eco-intensification?

Mean biomass production
increase per hectare: 40% 

Range: 20-80%

0 10 20 30 400 10 20 30 400 10 20 30 40

0
20

40
60

80
10

0 Agriculture Agroforestry Forestry

% 
of

 in
co

mi
ng

 ra
dia

tio
n

Year

Walnut
Wheat
Not used

Dupraz and Liagre 2014





Agroforestry: Current extent in Europe

18.6.2019

Converting 8.9% of European farmland to 
agroforestry could mitigate between 1 and
43% of European agricultural greenhouse gas 
emissions
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Source: Mosquera-Losada, M.R., McAdam J., 
Romero-Franco, R., Santiago-Freijanes, J.J and 
Riguero-Rodríquez A. (2009). Definitions and 
components of agroforestry practices in Europe. 
In: Rigueiro-Rodríguez, A., McAdam, J., Mosquera-
Losado, M. (eds) Agroforestry in Europe: current 
status and future prospects. Springer Science + 
Business Media B.V., Dordrecht, p. 3-19. 



Agrometsätaloudenmääritelmä vaihtelee
maittain

”Agrometsätalous(agroforestry) on toimintaa, jossa puustolla parannetaan maatalouden 
toimintaedellytyksiä tai maataloutta harjoitetaan metsätalouteen integroituneena.” (Mattila 
& Peltola 2015)
Ilmenemismuotoja Euroopassa (Mosquera-Losada et al. 2009):
• Silvoarable agroforestry= puustoviljely tai peltometsäviljely: yksi-ja monivuotisia kasveja 

viljellään puuston seassa
• Forest farming = metsämaanviljely: metsiä hyödynnetään ei-puuaineisten tuotteiden 

tuotannossa
• Riparian buffer zones= vesistöjen suojavyöhykkeet
• Improved fallows = puustokesannot: nopeakasvuisten puuvartisten typensitojakasvien 

käyttöä kesannoilla
• Multi-purpose trees= monikäyttöpuut: kastanjat, Suomessa koivu, mm. mahla, pakuri
• Silvopasture= metsälaidunnus
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Mattila, P. & Peltola,R. 2015. Agrometsätaloudenkilpailutekijät nykyaikana. Teoksessa: Uusitalo, M. & Peltola, R. (toim.) Pohjoisuusiutuvista luonnonvaroista kasvua ja 
kannattavuutta. Agrometsä-ja puutarhatalouden mahdollisuudet Pohjois-Suomessa. Luonnonvara-ja biotalouden tutkimus 24/2015: 15-24. 



Silvopasture = laiduntettu
hedelmätarha
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Lehmät ja omenapuut, Puola



Silvopasture = puustoviljely & 
laidunnus
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Lampaita ja kirsikkapuut, Espanja



Silvopasture = metsälaidunnus ja hakamaat
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Holm oak Quercus ilex and cork oak Quercus suber montado, Portugali



Silvoarable
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Cork oak Quercus suber ja vehnä ja lampaat talvella, Italia



Silvoarable: alley cropping = 
peltometsäviljely
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Poplar and wheat, UK



Riparian buffer strips = vesistöjen 
suojavyöhykkeet 
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Forest farming = 
metsämaanviljely
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Homegardens, forest gardens, food 
forest
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• Slash and burn cultivation was used 
to clear forest for pastures and 
cropland

• Wood pastures are among the most 
diverse habitats in northern Europe

• With proper management, grazed 
areas have generally higher 
biodiversity compared to ungrazed 
areas  important to maintain 
management

• In Finland, about 1% remains of 
traditional rural biotopes present in 
the 1800s

• Currently, the number of farms is 
decreasing and only about 50% of the 
remaining traditional rural biotopes 
are managed

Slash and burn, woodland/forest grazing



Reindeer husbandry in Finland

• Reindeer and people have a connection 
that goes back thousands of years in 
northernmost Fennoscandia

• First reports from domestication and 
management in herds date back from 
the 8th century AD

• Large-scale herding started in the 16th –
18th century

• 1900’s reindeer herding became more 
extensive and meat production more 
important

• In the 1960’s modern technology 
(snowmobile, ATV’s, motorbikes) made 
reindeer herding easier.

• However, traditional knowledge remains 
important and is transferred from 
generation to generation

• Reindeer husbandry remains one of the 
most important parts of the Sámi culture

Source: www.paliskunnat.fi

Photo: reindeerlakeresort.fi



Metsien ei-puuaineiset
tuotteet ja agrometsätalous
Suomessa

• Kotitalouksien vuosittain keräämä sienimäärä on noin 5-10 
miljoonaa kiloa josta noin 1,5 miljoonaa kiloa kerätään myyntiin

• Suomessa on satoja pieniä sisäänosto ja jalostusyrityksiä joiden
työllisyysvaikutukset ovat 2 000- 3 000 henkilötyövuotta ja 
vuosittainen liikevaihto noin 200 miljoonaa euroa

• Luonnontuotesektori eroaa muusta maatalous- ja 
kasvintuotantosektorista raaka-aineiden ja tuotteiden korkean
vientiosuudella: Puolet kerätyistä marjoista ja sienistä menevät
vientiin
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Factsheets - tietokortit



Koulutuspäivät
Sienten viljely työpaja –
Gifts from Metsä, Karjalohja, Finland, 
June 2018



Agroforestry Innovation 
Networks- Agrometsätalouden
innovaatioryhmät
• Kaikki AFINET-kumppanit yhdessä tunnistivat 95 uutta innovaatiota
• 10-12 näistä innovaatioista mielenkiintoisia Suomessa



Innovations identified 
by the stakeholders
• Lampaat metsänhoitajina: laiduntavat 

lampaat nuoressa metsässä
• Peltometsäviljely maatilojen 

monipuolistamiseksi, ympäristön 
parantamiseksi ja tuulensuojana



Muita esimerkkejä innovaatioista:
• Monimuotoisuuskosteikoita - Kosteikoilla voidaan edistää biologista 

monimuotoisuutta (linnut, riistalinnut, kalat) ja lisätä virkistysmahdollisuuksia. 
Lisäksi se voi auttaa ilmastonmuutokseen sopeutuminen

• Agrometsätalous & matkailutoiminta: Paimenloma, GreenCare, 
maatilaseikkailu

• Agrometsätalous parantaa hiilen sitomista
• Monipuolinen laiduntavien eläinten käyttö; lampaiden ja lehmien lisäksi myös 

hevosia, sikoja, kanoja, ankkoja, vuohia, alpakkoja, vesipuhveleita, strutseja 
jne.

• Kuitunokkonen Urtica dioica leppärivien väleissä: Nokkosta voidaan käyttää 
raaka-aineena ekotekstiileissä

• Humalan kasvatus paikallisten pienpanimoiden käyttöön
• Ginsengin kasvatus



Uudet (tutkimus) ideat

• In the last workshop we collected ideas for new EIP-Agri Operational groups
• Participatory research proposals will be developed during the final stage of the

AFINET project (December 2019)

Uudet tutkimus ideat
1. Laidunpankkiin (www.laidunpankki.fi) parantaminen
2. Luonnontuotteiden puoliviljely, varsinkin yrttien viljely
3. Petolinnut ratkaisuna marja (mansikan) viljelyn 

tuholaisongelmiin
4. Agrometsätalouden hiilen sitomismahdollisuudet 

Suomessa 

http://www.laidunpankki.fi/


Haasteet
Agrometsätalous Suomessa

1. Tapaustutkimusten levitys: maatilat demonstroimassa hyviä 
agrometsätalouden käytäntöjä

2. Syvätietämyksen kerryttäminen koskien tuottavuuden ja 
maanparannuksen kannalta optimaalisia puu/viljelykasvi/karja –
yhdistelmiä, jotka ovat merkittäviä omalla alueellani

3. Puiden ja puukaistaleiden hoidon käytännönohjeiden/parhaiden 
hoitokäytäntöjen kehittäminen

4. Rahoitus tutkimuksiin, joissa tutkitaan agrometsätalouden käytäntöjä
5. Agrometsätalouden tuotteiden (esim. pähkinät, hedelmät, 

puutuotteet,…) arvoketjuun tutustuminen (tarjonta, kysyntä ja 
markkinointimahdollisuudet)

6. Syvätietämyksen kerryttäminen koskien tiettyjen 
agrometsätalousjärjestelmien kustannuksia sekä hyötyjä

7. Alkuinvestoinnit, joita tarvitaan uusien agrometsätalouden
käytäntöjen luomiseen

8. Poliittisten ohjauskeinojen lisääminen tai kehittäminen 
agrometsätalouden tueksi



More info:
• http://eurafagroforestry.eu/afinet

• http://eurafagroforestry.eu/afinet/materials/factsheet

http://eurafagroforestry.eu/afinet/materials/factsheet
http://eurafagroforestry.eu/afinet/materials/factsheet


Kiitos!
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