
 

Fakta om landbruket i Dønna 
- Landbruket er viktigere  for Dønna enn du tror! 

Ta kontakt! 

Nordland bondelag  

Telefon: 75 50 60 60 
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 383, 8001 Bodø 
E-post: nordland@bondelaget.no 

Følg oss på nett 
www.bondelaget.no/nordland 
www.facebook.com/nordlandbondelag 
www.instagram.com/nordlandbondelag 

Kontaktinfo til lokallagene: 
www.bondelaget.no/nordland/lokallag 

 

Kilder for informasjon i folderen 

- Landbruksdirektoratet.  

- Nibio (Norsk institutt for bioøko-

nomi).  

- Fylkesmannen i Nordland. 

Vi er stolte over å være den størs-

te organisasjonen for bønder og 

andre med hjerte for norsk mat-

produksjon.  

Dønna og Løkta bondelag er to av 

40 lokale bondelag i Nordland. 

Kontaktinformasjon til lokallage-

ne finnes på nettsiden til Nord-

land Bondelag: 

www.bondelaget.no/nordland/

lokallag  

Der ikke annet er oppgitt er talle-

ne i brosjyren hentet fra statistikk 

for 2015. 

Bondelagene i Dønna arbeider for å bedre vilkårene for land-

bruket og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet. 

Foto: Inge Mikalsen 



Landbruksnæringa står sterkt i Dønna! 

I Dønna utføres 78 årsverk på 62 gårdsbruk. Bøndenes næringsinn-

tekt fra landbruksproduksjonen utgjorde 24,6mill kr i 2015. Omset-

ningen på landbruksforetakene var på ca 72mill kr. I tillegg kommer 

inntekter fra personer i andre næringer 

som er avhengige av landbruket. 

16 231daa dyrkamark høstes hvert år i 

Dønna. I tillegg kommer fôropptak på 

utmarksbeiter, for 3 264 sau/lam og  1 

346 storfe.   

Dyrkamarka utgjør ca 9% av arealet i  

kommunen. I tillegg kommer utmarks-

arealene som benyttes. 

Mat, tjenesteproduksjon, fellesgoder 

Landbruket gir sysselsetting og matproduksjon, men betyr også mye 

for bygdelivet gjennom tjenesteproduksjon og 

landskapspleie til nytte og glede for bygdefolk 

og andre gjennom tilrettelegging for rekreasjon 

og friluftsliv samt reiselivsnæring.  

Melk og kjøtt er de viktigste driftsgreinene 

for landbruket i Dønna. I 2015 ble det produsert 

4,2mill l kumelk på 23. Det ble produsert 285t kjøtt på gårdsbrukene 

i kommunen. 

Hvert årsverk i landbruket skaper en til to arbeidsplasser i andre næ-

ringer. Landbruket i Dønna kjøper varer og tjenester for  betydelige 

beløp årlig. 

Bygdenæringer 

10 gårdsbruk i Dønna har virksomhet innenfor matforedling, reiseliv 

eller gårdsutsalg.  

Gårdsbruk kan også være et godt 

utgangspunkt for salg av omsorgs– 

og velferdstjenester: Inn på tunet-

tilbud. Dette kan være dagaktivite-

ter for hjemmeboende demente, 

barnevernsomsorg, tilrettelagt un-

dervisning, arbeidstrening, livsmest-

ring mm.  

Det er potensiale for etablering av 

flere arbeidsplasser innen bygden-

æringer i Dønna. 

Landbruksfakta for Dønna (2015) 
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Foto:  Alstahaug Bondelag 

Gårdsbruk i drift:          62 bruk 

Arealdata 

Areal i drift:            16 231 daa 

Økologisk areal:    1 443 daa 

 

Grovfôrareal:   16 083 daa 

Potet:                    93 daa 

Grønnsaker:           59 daa 

 

 

 

Dyretall og –produksjon 

Melkekyr:             625 

Ammekyr:          265 

Sau:               1 227  

Gris solgt til slakt/livdyr:     370 

Høns:                  39 

Kjøttproduksjon:     284 870 kg 

Melkeproduksjon:  

 ku:             4 249 629 l 


