
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Holtålen? 

Nøkkeltall for Holtålen 2016: 
72 aktive gårdsbruk med 16 300 dekar produktivt jordbruksareal.  

370 melkekyr fordelt på 21 melkebruk 

100 ammekyr   

640 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)    

2 700 vinterfora sau + 4 600 

560 000 kyllinger 

100 revetisper 

65 hester     

 

1,4 % av det totale arealet i Holtålen er dyrket jord. 

    

I Holtålen produseres det hvert år: 

Ca  2 650 000 liter melk. 

 Et års forbruk til 29 000 personer. 

Ca 126 tonn storfekjøtt.  

 Et års forbruk til 6 800 personer 

Ca 110 tonn  lammekjøtt 

 Et års forbruk til 21 000 personer.  

Ca 620 tonn fjørfekjøtt 

 Et års forbruk til 35 000 personer. 

      

 
Pr. 1.1.2016 hadde Holtålen 2 031 innbyggere 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

Bondelaga i Holtålen 
Ålen - Haltdalen 

 



 

 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Holtålen:  

 

 Landbruket i Holtålen sysselsetter ca. 78 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
7,6 % av befolkningen i Holtålen er sysselsatt direkte i landbruket.  

 Landbruket i Holtålen bidrar med sysselsetting av ca. 180 

personer. 
Landbruksproduksjonen i Holtålen 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 i Holtålen omsetter mat for ca. 45  mill. kroner i 

året.  

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette  

utgjør ca. 100  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 i Holtålen 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 Holtålen kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca. 30mill. kroner. 
 

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

 

Landbruk 
Melkeproduksjon har vært den viktigste driftsform, men antall bruk med 

melkeproduksjon minker. Krav om økt effektivitet og økende konkurranse bidrar til 

å skape nye rammeforhold for jordbruket i fjellbygdene. Store 

omstillingsutfordringer. Jordbruket er fortsatt viktig i sysselsettingssammenheng. 

Holtålen er den kommunen i landet med desidert størst økologisk areal, hele 31% 

av arealet er økologisk. Økologisk melk fra Holtålen blir lokalt foredla ved 

Rørosmeieriet. Deler av kommunen er statsallmenning. Den økonomiske 

utnyttelsen av disse områdene har vært liten. 
 

Skogbruk og utmarksnæring 
Små enheter er et gjennomgående trekk i skogbruket. Av i alt 381 skogeiendommer 

med over 25 dekar produktivt areal, er det 45 eiendommer med over 500 dekar. 

Aktiviteten i skogbruket er langt mindre enn optimalt. Total tilvekst er beregnet til 

over 10 000 m3, mens årlig avvirket kvantum i perioden 1994 - 2000 i gjennomsnitt 

har vært på ca 5.500 m3. En del av av Forolhogna nasjonalpark ligger i Holtålen 

kommune. I tillegg er det landskapsvernområder i tilknytning til nasjonalparken. 
 

Det er store jakt- og fiskemuligheter på statsallmenninger og private terreng; 

laksefiske i Gaula, fiske i fjellvann, jakt på småvilt og elg og villrein. 

 

 

Bygdeservice 
Bygdeservice er flere bønder som har dannet et felles foretak som yter tjenester til 

kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre. Bønder er en allsidig yrkesgruppe, 

som er vant til å klare de aller fleste praktiske oppgaver. Tjenestene kan variere fra 

snørydding, transport, bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertjenester, vikar- og 

konsulentoppdrag. Bygdeservice råder over et stort spekter av utstyr, og har lave 

driftskostnader, i og med at oppdragene tas innimellom ordinært gårdsarbeid. 

 

Miljø og kulturlandskap 
Inn- og utmarka i kommunen bærer preg av gammel agrar historie. Navn på terreng 

og landskap fører oss over to tusen år tilbake i tid. Merker etter korndyrkingen er 

nesten borte, men fangstgroper og ”jarnvinner” som bumannen drev aktivt støter 

man ofte på i terrenget. Slåtteland og seterdrift er for den eldste generasjon i 

bygdene kjente begrep, men nå er bare seterdriften tilbake i noen få områder. 

Slåttelandskapene i kommunen holdes nå i hevd med aktivt beiting av husdyr på 

både innmark og i utmark, og det opprettholder et mangfoldig og vakkert 

kulturlandskap. 

 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder –  

matlaus trønder! 

 
Bondelaga i Holtålen 

Kontakt: Haltdalen Bondelag, Anders Bollingmo, 918 58 348 
Ålen Bondelag, Jan Moen, 905 42 062 


