Agdenes Bondelag

Hva betyr landbruket for Agdenes?
Nøkkeltall for Agdenes 2016:










69 aktive gårdsbruk med 16 689 dekar produktivt jordbruksareal
1 060 dekar korn
810 melkekyr
165 ammekyr
1 680 øvrige storfe (kalver, okser og kviger)
400 vinterfora sauer + 720 lam
140 000 kyllinger
4 100 revetisper
200 dekar jordbær

5,7 % av det totale arealet i Agdenes er dyrket jord.
I Agdenes produseres det hvert år:
Ca 370 tonn korn
 Et års forbruk til ca 5 000 personer.
Ca 5 800 tonn melk
 Et års forbruk til ca 63 000 personer.
Ca 256 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 14 000 personer.
Ca 13 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 2 600 personer
Ca 154 tonn fjørfekjøtt
 Et års forbruk til ca 9 000 personer
Ca 200 tonn jordbær
Pr 1.1.2016 hadde Agdenes 1 733 innbyggere
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Agdenes
 Landbruket i Agdenes sysselsetter ca 75 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
8,6 % av befolkningen i Agdenes er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Agdenes med sysselsetting av ca
170 personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

Landbruk
Agdenes har en sammensatt landbruksproduksjon som har stor betydning for
bosettingen. Hver 6. innbygger i Agdenes er sysselsatt direkte i landbruksnæringen.
Kommunen har en lang tradisjon med skinnproduksjon og er i dag en stor
produsent av skinn med over 4 000 revetisper. Pelsdyrnæringen omsetter for ca.
11,5 mill og sysselsetter 25 personer i kommunen (tall fra 2012)

Økologiske produkter
Agdenes har en betydelig økologisk produksjon av både melk og kjøtt. Agdenes har
allerede oppfylt det nasjonale målet om 15% økologisk produksjon innen 2015.

 Landbruket i Agdenes omsetter mat for ca 44 mill kr i året.
Den økte omsetningen hos underleverandører og foredlingsindustrien, samt
den økte kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange
landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene .

 Samlet omsetning i regionen som følge av dette utgjør ca 100 mill
kroner i året.
 Landbruket i Agdenes mottar ca 17 mill kroner i støtte for denne
produksjonen.
Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også
industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag.

 Landbruket i Agdenes kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 28 mill kroner årlig.

Turisme
Innen turisme kan Agdenes by på mange eksotiske og spennende tilbud:
 Utleie av små og store båter/ sjøfiske
 Utleie av hytter og boliger
 Campingplasser/ overnattingsmuligheter
 Villmarksleir
 Fiske i elver og vann
 Servering/ catering
 Jaktopplevelser
 Rideturer/ hestesport/ sykkelturer/ vandring
 Vinteraktiviteter
For mange bønder kan turisme være en kjærkommen tileggsinntekt som gjør det
mulig å leve av landbruk. I tillegg kan turisme bety forbedret sosialt liv for bonden
og skape aktiviteter som også lokalbefolkningen oppfatter som trivselskapende.

Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Miljø og kulturlandskap
Tradisjonelle bygningsmiljøer representerer en viktig del av kulturhistorien og er
flotte elementer i kulturlandskapet i Agdenes. Kommunen har mange kulturminner,
både fra eldre og nyere tid, som gravrøyser, Kong Øysteins havn, Agdenes fyr og
mange krigsminner. Både natur- og kulturlandskapet i kommunen har sitt spesielle
preg, og byr på mange flotte opplevelsesmuligheter. De største utfordringene i
områdene knytter seg i dag til gjengroing, intensivering av drifta og nedlegging av
bruk. (fylkesmannes kulturlandskapsprosjekt)

Uten bønder –
matlaus trønder!
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