
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Frøya? 

  
 

Nøkkeltall for Frøya 2016: 
 48 aktive gårdsbruk hvorav tre aktive melkebruk 

 7 015  dekar produktivt jordbruksareal i bruk 

 86 melkekyr   

 12 ammekyr  

 220  øvrige storfe (kalver, okser og kviger)  

 3600 sauer og 4000 lam hvorav ca 50% er villsau  

 55 hester 

 1 godkjent Inn på tunet-gård 

 

3,0  % av det totale arealet på Frøya er dyrket jord 

       

På Frøya produseres det hvert år: 

Ca 610 tonn melk 

 Et års forbruk til ca 6 500 personer. 

Ca 25 tonn storfekjøtt 

 Et års forbruk til ca 1 400 personer. 

Ca 57 tonn lammekjøtt  

 Et års forbruk til ca 11 000 personer. 

 

 

      
Pr. 1.1.2016 hadde Frøya 4 799 innbyggere 

 

 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

 

 

Hitra og Frøya Bondelag  
 

Foto: Vigleik Stusdal 



 

 

Sysselsettingstall for landbruket på Frøya 

 

 Landbruket på Frøya sysselsetter ca 52 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
2,4 % av befolkningen på Frøya er sysselsatt direkte i landbruket. 

 

 I regionen bidrar landbruket på Frøya med sysselsetting av ca 

120 personer. 
En nedbygging av landbruket vil få konsekvenser også utenfor landbruket.  

 

 Landbruket på Frøya omsetter mat for ca 30 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 67 mill 

kroner i året. 

 

 Landbruket på Frøya mottar ca 11 mill kroner i støtte for denne 

produksjonen. 
Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også 

industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag. 

 

 Landbruket på Frøya kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca 19 mill kroner årlig. 

 

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

 

Havbruk 

Frøya kommune er en av landets største oppdrettskommuner, med laks, blåskjell, 

kamskjell og slakting av laksefisk.  

Oppdrettsnæringen i kommunen omsetter for milliarder av kroner i året og 

sysselsetter en stor del av arbeidsstokken på Frøya. Det er økt satsing på 

produksjon av skjell og nye marine arter. 

Fiskeri  

Fiskeri har vært og er fortsatt en hovedinntektskilde for mange. Flere av 

kommunens innbyggere har også i dag fiske som hovedinntektskilde. De største 

fiskeværene er Sula og Mausund i øyrekka. Frøya er den største fiskerikommunen i 

Sør-Trøndelag. (www.froya.kommune.no) 

Reiseliv 

”5400 holmer og skjær. Vill, uberørt kystnatur. Den store fiskeopplevelsen. De 

unike fiskeværene. Det trivelige folket. Lett tilgjengelighet. ”(www.froyaturist.no) 

 

Reiselivet er et viktig satsningsområde for bønder som ønsker å opprettholde og 

øke virksomheten på gården. Vakkert landskap og godt havfiske er et godt 

utgangspunkt for reiseliv på gårdbruk. Samspillet mellom havbruk, fiskeri og 

landbruk gjør det mulig å tilby turister attraktive reiselivsprodukter. 

 

Miljø og kulturlandskap 

Dette landskapet er et produkt av menneskelig aktivitet, og trues i dager av en 

omfattende gjengroing. Kystlyngheiene er i dag en truet landskapstype i så å si hele 

utbredelsesområdet, som strekker seg fra Portugal i sør til Lofoten i nord.  

Dette gir oss et helt spesielt ansvar når det gjelder å ta vare på denne 

landskapstypen. Her til lands er redusert bruk med påfølgende gjengroing og 

tilplanting den største trusselen mot kystlyngheiene. 

(fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt, red.) 

Kontakt: Hitra og Frøya Bondelag, Trond Larsen, 970 42 211 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder – 

matlaus trønder!  

Hitra og Frøya 

Bondelag 

Landbruk 
Frøya preges av kystjordbrukets nøysomhet med mange små enheter. Rovdyrfrie 

beiter gir saueholdet godevilkår. Frøya er landets største villsaukommune.  

 

 


