
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Hitra? 

Nøkkeltall for Hitra 2016: 
 61 aktive gårdsbruk med 12 700  dekar produktivt jordbruksareal.  

 270 melkekyr 

 90 ammekyr   

 600 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)    

 1980 sau (ca 60% er vinterfora, innendørs) 

 2400 lam (ca 40% er ”villsau”) 

 200 hjort i oppdrett 

 55 hester 

 1 godkjent Inn på tunet-gård 

 

2,0 % av det totale arealet på Hitra er dyrket jord.    
    

På Hitra produseres det hvert år: 

Ca 1 930 000 liter melk. 

 Et års forbruk til 21 000 personer. 

Ca 100 tonn storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 6 000 personer 

Ca 40 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca 7 600 personer.  

 

I tillegg kommer kjøtt fra hjort.      

 
Pr. 1.1.2016 hadde Hitra 4622 innbyggere. 

Kilder: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

 
 

 

Hitra og Frøya Bondelag 
 

Foto øverst: Vigleik Stusdal 
Foto nederst: Dolmsundet Marina 

 



 

 

 

Sysselsettingstall for landbruket på Hitra 

 

 Landbruket på Hitra sysselsetter ca. 66 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 

2,9 % av befolkningen på Hitra er sysselsatt direkte i landbruket.  
 

 Landbruket på Hitra bidrar med sysselsetting av ca. 155 personer. 

Landbruksproduksjonen på Hitra krever stor innsats av leverandører og 

videreforedlingsbedrifter. Dette foregår hovedsakelig i regionen og en 

nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor 

landbruket. 
 

 Landbruket på Hitra omsetter mat for ca. 40 mill. kroner i året.  
 

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette utgjør ca. 85 mill. 

kroner. 

Den økte omsetningen hos underleverandørene og foredlingsindustrien samt 

den økte kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange 

landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.  
 

 Landbruket på Hitra mottar ca. 15 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 Hitra kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i distriktet 

for ca. 25 mill. kroner i året. 
 

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

Landbruk 

Ved siden av å sysselsette 150 personer i landbruksrelaterte aktiviteter er også 

landbruket på Hitra en viktig miljøskaper for øyas turisme. Selv om deler av 

kulturlandskapet er forringet som følge av redusert landbruksdrift er aktivt 

landbruk fremdeles det viktigste middelet mot gjengroing.   

Gjestedøgn reiseliv: 245.000 

Overnattingsdøgn fritidsboliger: 550.250 

Antall fritidsboliger 3.550 

Sysselsatte (årsverk): 178 

Reiselivsnæringa er i vekst på Hitra. En stor stamme av hjort og fine 

fiskemuligheter lokker mange opplevelsesturister til kommunen. Kommunen har 

også lagt til rette for at dette skal være en vekstnæring. 

 

Gårdsmat 

God mat er et viktig middel for å oppnå fornøyde reiselivskunder. På Hitra 

produserer nå både Glørstad Gårdsmat og Hitra Gårdsmat vilt og ost med 

utgangspunkt i lokale råvarer. Glade kyr gir smakfulle oster. 

Dalpro Gårdsmat har vunnet en rekke priser på matfestivaler for sine produkter av 

villsau og hjort. 

 

 

Vindkraft 

Utmarka på Hitra benyttes også til utnyttelse av vindkraft. Hitra vindpark på 

Eldsfjellet produserer til sammen i snitt 150 GWh på sine 24 vindmøller. 

Parken har 2 mil med veier for tungtransport og 2,5 mil med jordkabler. 

 

 

 

Miljø og kulturlandskap 

I jordbruket er endringene store, som ellers i fylket. Færre dyr, mindre behov for 

grovfôr og for beitearealer har ført til at mye jord har gått ut av produksjon. Der 

arealet er lite og dårlig arrondert er det vanskelig å høste med store moderne 

maskiner, slik at disse arealene blir liggende brakk. Når dyra forsvinner blir behovet 

for driftsbygningen borte, driftsveier og utgarder forfaller, noe som fører til at en del 

av den særprega bygningsmassen og skifteinndelinga forsvinner. 

Det åpne landskapet forsvinner og blir bevokst med kratt, og etter hvert tett skog. For 

å holde kulturlandskapet åpent er det behov for beitende dyr.  

Når naturen tar tilbake arealet blir det biologiske mangfoldet endret, antall arter blir 

færre og mye kulturhistorie forsvinner. Dette er verdier som oppfattes å tilhøre 

allmennheten og som landbruket har et ansvar å holde i hevd. 

Når kulturlandskapet endres så radikalt, forsvinner mye av grunnlaget for vekst i 

andre næringer, så som turistnæringa med tilhørende ringvirkninger. 

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

 

www.bondelaget.no 

 

Uten bønder – 

matlaus trønder! 

Hitra og Frøya 

Bondelag 


