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Hva betyr landbruket for Klæbu?
Nøkkeltall for Klæbu 2016:
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40 aktive gårdsbruk med 8 470 dekar produktivt jordbruksareal.
3700 da kornareal, 4000 da grasareal og 900 da beite
190 melkekyr fordelt på 7 melkebruk
400 øvrige storfe (ammekyr, okser, kviger og kalver)
400 vinterfora sau + 600 lam
1 godkjent Inn på tunet-gård

4,8 % av arealet i Klæbu er dyrket jord.
I Klæbu produseres det hvert år:
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Ca 1 290 tonn korn
 En person spiser 81 kilo brød- og kornprodukter i året.
Ca 1 340 000 liter melk.
 Et års forbruk av drikkemelk til ca. 14 500 personer.
Ca 52 tonn storfekjøtt.
 Et års forbruk til ca. 2 800 personer
Ca. 12 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca. 2 300 personer.
Pr. 1.1.2016 hadde Klæbu 6 067 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Klæbu
 Landbruket i Klæbu sysselsetter 43 personer direkte i sin
landbruksproduksjon.
1,4 % av befolkningen i Klæbu er sysselsatt direkte i landbruket.



Landbruket i Klæbu bidrar med sysselsetting av ca. 100 personer.
Landbruksproduksjonen i Klæbu 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 Klæbu omsetter mat for ca. 25 mill. kroner i året.



Samlet omsetning i regionen som følge av dette
utgjør ca. 55 mill. kroner.
Den økte omsetningen hos underleverandørene og foredlingsindustrien samt
den økte kjøpekrafta hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange
landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.



Landbruk
Klæbu er en kommune i sterk utvikling. At folketallet er omtrent tredoblet de siste
35-40 år vitner om et lokalsamfunn med mange kvaliteter, og om at folk trives i
Klæbu.
Landbruk er fortsatt en viktig næringsveg i Klæbu, selv om det bare er igjen sju
bruk med melkeproduksjon. For bynære landbrukskommuner som Klæbu er
alternativ inntekt forholdsvis lett tilgjengelig og ofte langt større enn det landbruket
tilbyr. Dette betyr at arbeidskrevende landbruksproduksjoner blir nedprioritert.
Et aktivt bynært landbruk krever at bonden selv har og ikke minst kan tilby sine
ansatte like god lønn og velferdsgoder som folk flest.

Nye næringer
I Klæbu har vi en gårdsmataktør - Stabburet gårdsmat. Det er en godkjent Inn på
tunet-gård i Klæbu. Dette er en tilleggsnæring som kan være aktuell for flere. Se
www.matmerk.no
Utmark
Under elgjakta i Klæbu blir det årlig det felt ca. 100 dyr som gir 12 000 kg elgkjøtt
til en verdi av ca. 1 mill kr.

Landbruket i Klæbu mottar ca. 10 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 Klæbu kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca. 16 mill. kroner.

Skogbruk
Produktivt skogareal
Avvirkning (Gjennomsnitt siste 5 år)

ca. 90 800 dekar
ca. 8 000 m3

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

Miljø og kulturlandskap
De tradisjonelle firkanttuna med sine karakteristiske bygninger er fortsatt et svært
vanlig syn i Klæbu. Mange av disse tuna er godt ivaretatt, når en tar i betraktning
utviklingen i næringa. Her og der er det bygd nye bygninger på gårdene som
harmonerer dårlig med helheten, og gamle, verdifulle bygninger er revet. Samlet sett
fremstår likevel gårdene som svært tradisjonelle i formen. Gårdstuna er sentrale
elementer i kulturlandskapet i Klæbu, og man kan vanskelig tenke seg denne bygda
uten sine karakteristiske og staselige tun.
(red. Fylkesmannes kulturlandskapsprosjekt)

Uten bønder –
matlaus trønder!

Klæbu Bondelag

www.bondelaget.no
Kontakt :Klæbu Bondelag, Laila Aanstad, 975 61 719

