
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Hemne? 

Nøkkeltall for Hemne 2016  
96 aktive gårdsbruk med 20 800 dekar produktivt jordbruksareal.  

100 dekar korn 

900 melkekyr 

80 ammekyr    

2 150 øvrige  storfe (kalver, okser og kviger)    

1 000 vinterfora sauer + 1275 lam 

680 griser 

110 hester 

300 revetisper 

1 godkjent Inn på tunet-gård 

      

3,3 % av det totale arealet i Hemne er dyrket jord.    

 

I Hemne produseres det hvert år: 

Ca 6 400 tonn melk 

 Et års forbruk til 70 000 personer. 

Ca 250 tonn storfekjøtt 

 Et års forbruk til ca 13 500 personer. 

Ca 535 tonn svinekjøtt. 

 Et års forbruk til ca 20 000personer. 

Ca 22 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca 4 400 personer.  

  
Pr. 1.1.2016 hadde Hemne 4260  innbyggere 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

 

Bondelaga i Hemne 

Hemne – Heim  

Foto: Privat 



 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Hemne 

 

 Landbruket i Hemne sysselsetter ca 105 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
5  % av befolkningen i Hemne er sysselsatt direkte i landbruket. 

 

 I regionen bidrar landbruket i Hemne med sysselsetting av ca 240 

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

landbruket.  

 

 Landbruket i Hemne omsetter mat for ca 60 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 133 mill 

kroner i året. 

 

 Landbruket i Hemne mottar ca 23 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 Hemne kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca 39 mill kroner årlig. 

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

i Trøndelag” (TFoU 2009) 

 

Landbruk 
Hemne har en tradisjonell landbruksproduksjon med hovedfokus på melk. Antall 

bruk er stadig minkende men produksjonen av melk er allikevel økende. 

 

Skogbruk 

Produktivt skogareal 136 000 dekar 

Avvirkning 2005 3 751  m3 

Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 1,28 mill kroner som er råstoff 

til treforedlingsindustrien.  

 

 

Miljø og kulturlandskap 
Jordbruksgrendene ligger spredt i kommunen. Enkelte steder finnes mer lettdrevet, 

flat jord, mens hovedpreget er grender med forholdsvis små bruk og vekslende 

topografi. Dette gjør kulturlandskapet i kommunen variert og spennende, men 

bidrar samtidig til at mange av gårdene her er tapere i dagens press for 

effektivisering og strukturrasjonalisering. I perioden 1983 - 2004 ble antallet bruk 

som søkte produksjonstilskudd i Hemne nær halvert. Dette skaper store 

utfordringer i forvaltningen av kulturlandskapet, og gjengroing og forfall av 

bygninger som er gått ut av bruk er den mest synlige effekten.  

(Fylkesmannens, Kulturlandsprosjekt) 

 

Kontakt: Hemne Bondelag, Knut Johan Singstad, 979 74 830 
Heim Bondelag, Roar Lian Svanem, 957 97 667 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder – 

matlaus trønder! 

 
Bondelaga i Hemne 


