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114 aktive gårdsbruk med 31 650 dekar produktivt jordbruksareal
4 800 dekar korn
1 080 melkekyr fordelt på 35 melkebruk
370 ammekyr
2 700 øvrige storfe (kalver, okser og kviger)
2 290 vinterfora sauer + 3 000 lam
3 300 griser
140 lama
53 bikuber – en bikube produserer 15 – 30 kg honning
1 godkjent Inn på tunet-gård
Skogavvirkning 1500 m3

8,9 % av det totale arealet i Bjugn er dyrket jord

I Bjugn produseres det hvert år:
Ca 1 700 tonn korn
 Kan brødfø opp til 23 000 personer.
Ca 7 680 tonn melk
 Et års forbruk til ca 84 000 personer.
Ca 395 tonn storfekjøtt.
 Et års forbruk til ca 22 000 personer.
Ca 780 tonn svinekjøtt.
 Et års forbruk til ca 30 000 personer.
Ca 52 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 10 000 personer.
Pr. 1.1.2015 hadde Bjugn 4 779 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Bjugn
 Landbruket i Bjugn sysselsetter ca 125 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
5,9 % av befolkningen i Bjugn er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Bjugn med sysselsetting av ca 285
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Bjugn omsetter mat for ca 72 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 158 mill
kroner i året.
 Landbruket i Bjugn mottar ca 27 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 Bjugn kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 46 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Utvikling
Det er befolkningsvekst i tettstedene og tilsvarende nedgang i andre deler av kommunen. Det
er en utfordring å holde på bosetting i områder med nedgang i folketallet.
Det er populært å bruke utmarka i Bjugn, og grunneierne betrakter den som en større ressurs
enn før. Friluftsliv og lett tilgang til fysiske utfoldelser i merka turstier og løypenett sommer
som vinter er goder som kommunen markedsfører. Gjennom FYSAK er det bygd/bygges det 8
gapahuker rundt om i kommunen for å få folk ut for å bruke turstiene og naturen.
Et typisk trekk i Bjugn, som i andre kystkommuner, er folks ønske om fritidsboliger.
Kommunen vil tilrettelegge for fritidsbebyggelse på Tarva og i området Havna-Sørstø.
Næringsutvikling med basis i naturgitte forutsetninger er nødvendig for å få en stabil bosetting
i distriktene. Her er landbruk en viktig næring og innholdet i landbrukspolitikken avgjør hvor
mange som fortsatt satser på et yrke i primærnæringene jordbruk og skogbruk.

Landbruk
Bjugn har de siste hundre årene vært en jordbruks-, fiskeri- og industrikommune.
Havbruk har de siste 15 årene utviklet seg til en viktig næring og overtatt
fiskerienes betydning rent sysselsettingsmessig.
Jordbruket, som i særlig grad har utgjort bærebjelken i kommunens sysselsetting,
bosettingsstruktur og ressursutnyttelse, er inne i en kraftig strukturendring. En
generell strukturendring og reduksjon på husdyr og melk de siste 15 år er på ca 40
%. Denne reduksjonen er betydelig sterkere enn tilsvarende periode foran, som
også var en periode med kraftig strukturendring.
Kulturminner og kulturlandskap skal brukes og forvaltes slik at verdiene i dem
bevare og aktiviseres som bidrag til en bærekraftig utvikling. Den verdi og
kunnskapsformidling som ligger i disse må benyttes aktivt i allmenndannelse,
trivsel, helsetiltak og næringsutvikling. (Kommuneplanen for Bjugn)
Tarva er et særlig prioritert kulturlandskap, og det samme gjelder en stripe langs
sjøsida av Bjugn (fra Tøndelvikan/Nes til grense mot Åfjord). Til disse områdene
kan det søkes egne tilskudd slik at områdene bevares med riktig skjøtsel.
Det lokale fortrinn som ligger i geologi og produksjonsgrunnlag i
landbruksresursene og havet må utnyttes til lokal næringsutvikling. Bruk, forbruk
og pleie av disse ressursene må tilpasses andre miljø- og trivselsmessige forhold
(Kommuneplanen for Bjugn)
Skogbruk
Skogbevokst areal er 120 000 da, av dette er 55 000 da produktivt. Mye av arealet
er vanskelig tilgjengelig og blir stående urørt. Yngre skog dekker 1/3 av arealet.
Bjugn har mest gårdsskog som brukes til salg av ved, egen vedforsyning og
materialer som sages på egne sagbruk.
Det er stort behov for skogpleie, og det er mulig med skogavvirkning minst det
dobbelte av hva vi har i dag. Målet er 4 000 m3 pr. år.
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