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Hva betyr landbruket for Malvik?
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67 gårdsbruk med 14 200 dekar produktivt jordbruksareal.
6 100 dekar korn
270 melkekyr fordelt på 10 melkebruk
115 ammekyr og 600 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)
970 vinterfora sau + 1 550 lam
1700 griser
160 hester, 190 hjort og 45 bikuber. En bikube gir 15 – 30 kg honning.
1 godkjent Inn på tunet-gård

8,8 % av arealet i Malvik er dyrket jord.

I Malvik produseres det hvert år:
Ca 2 130 tonn korn
 Det kan gi brød og kornprodukter til ca 29 000 personer
Ca 1 900 000 liter melk
 Et års forbruk til ca. 21 000 personer.
Ca 105 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca. 5 600 personer
Ca 400 tonn svinekjøtt
 Et års forbruk til ca. 15 000 personer
Ca 35 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca. 7 000 personer
Pr. 1.1.2016 hadde Malvik 13 738 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Malvik
 Landbruket i Malvik sysselsetter ca.70 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
1,1 % av befolkningen i Malvik er sysselsatt direkte i landbruket.
 Landbruket i Malvik bidrar med sysselsetting av ca. 170 personer.
Landbruksproduksjonen i Malvik 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 Malvik omsetter mat for ca. 42 mill. kroner i året.
 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette
utgjør ca. 93 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 Malvik mottar ca. 16 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 Malvik kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i distriktet
for ca. 27 mill. kroner.

Landbrukskommunen Malvik

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

Produktivt skogareal
Avvirkning i 2011

Miljø og kulturlandskap
Reduksjon i antall bruk minsker behovet for driftsbygninger, driftsveier og utgarder,
noe som fører til at en del av den særprega bygningsmassen og skifteinndelinga
forsvinner. På de bruka som blir att og bygger ut vil en ofte få bygningsmasser som
bryter den tradisjonelle og tilpassa byggestilen.
Dette har ført til store endringer i kulturlandskapet. Gjengroinga som en følge av
mindre behov for beitearealer og vinterfôr til buskapen har ført til at lauvskogen har
tatt tilbake mye beitearealer. Lauvskogen får komme uhemmet langs ferdselsveiene,
noe som gjør at vi ikke ser kulturlandskapet lenger. Dette opptar folk flest og det blir
fokus på gjengroinga i landskapet. I Malvik er det fortsatt mye fint kulturlandskap å
se langs hovedveiene, men på bygdeveiene blir det tettere og tettere. Beiting er beste
middelet mot gjengroing.
Når naturen tar tilbake arealet blir det biologiske mangfoldet endret, antall arter
reduseres og mye kulturhistorie forsvinner. Dette er verdier som oppfattes å tilhøre
allmennheten og som landbruket har et ansvar å holde i hevd.

Til tross for at Malvik er en forstadskommune i stor vekst er jordbruket fortsatt en
viktig faktor i kommunen. Jordvernet har stått sterkt Malvik i mange år. I
kommuneplanens arealdel er det meste av den dyrkede jorda i kommunen
reservert for jordbruk i et 50 års perspektiv.
Landbruk er fortsatt en viktig næringsveg i Malvik, selv om antall bruk med
melkeproduksjon er stadig synkende.
For bynære landbrukskommuner som Malvik er alternativ inntekt forholdsvis lett
tilgjengelig og ofte langt større en det landbruket tilbyr. Dette betyr at
arbeidskrevende landbruksproduksjoner blir nedprioritert. Dette er nok forklaringen
på at selv med nærhet til et stort marked som Trondheim er det liten produksjon av
for eks. grønt og bær. Her er det potensiale.
Et aktivt bynært landbruk krever at bonden selv har og ikke minst kan tilby sine
ansatte like god lønn og velferdsgoder som folk flest.

Skogbruk

114 000 dekar
11 000 m3

Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 4 mill. kroner som er råstoff til
treforedlingsindustrien.

Uten bønder –
matlaus trønder!
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