
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Meldal ? 
Nøkkeltall for Meldal 2016: 

 98 aktive  gårdsbruk med 31 800 dekar produktivt jordbruksareal.  

 6 350 dekar korn   

 1 690 melkekyr   

 65 ammekyr  

 3 000 øvrige storfe (ammekyr, okser, kviger og kalver)    

 820 vinterfora sau + 1 500 lam 

 560 000 kyllinger 

 49 500 verpehøner 

 1 100 revetisper og 500 minktisper     
 

I Meldal er 5,4 % av arealet dyrket jord.  

   

I Meldal produseres det hvert år: 
Ca 2 200 tonn korn 

 En person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året. 

Ca 12 000 tonn melk. 

 Et års forbruk til ca. 131 000 personer. 

Ca 445 tonn storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 24 000 personer 

Ca 31  tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 6 000 personer. 

Ca 616 tonn kyllingkjøtt 

 Et års forbruk til 35 000 personer 

Ca 1 000 tonn egg 

 Ett års forbruk til 85 000 personer 

 

Pr. 1.1.2016 hadde Meldal  3 954 innbyggere      

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 
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Sysselsettingstall for landbruket i Meldal: 

 

 Landbruket i Meldal sysselsetter ca. 106 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
5,6 % av befolkningen i Meldal er sysselsatt direkte i landbruket.  

 

 I regionen bidrar landbruket i Meldal med sysselsetting av ca. 

245 personer. 
Landbruksproduksjonen i Meldal 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 Meldal omsetter mat for ca. 62 mill. kroner i året.  
 

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette  

utgjør ca.136 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 Meldal mottar ca. 24 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 Meldal kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca. 40 mill. kroner 
 

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

Trøndelag ” (TFoU 2009) 

 

Landbruket i Meldal - mer en melk og tømmer 
Kommunen har unike rekreasjonsmuligheter med over 100 fiskevann og 

jaktmuligheter på både storvilt og småvilt. Førstehåndsverdien på det viltet som 

felles i Meldal utgjør 1,6 mill kroner.+ 

I tilknytning til landbruket etableres det også nye virksomheter som er med å styrke 

næringen og bosetting. Dette er etableringer som hytteservice, campingplasser, 

båtbygging og grendebarnehager. 

 

Skogbruk 

Produktivt skogareal 174 200 dekar 

Avvirkning i 2011 19 000 m3 

Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 7 mill. kroner som er råstoff til 

treforedlingsindustrien.  

Lokalt benyttes skogens ressurser til både brensel, båtbygging, lafting av hytter og 

hus og som bygningsmateriale. 

I tillegg til tømmerproduksjonen rommer denne skogen en stor og produktiv 

hjortedyrstamme. Det felles årlig ca. 240 elg, ca. 70 hjort og ca. 60 rådyr i denne 

skogen. 

 

Økologiske produkter 

Meldal har en økologisk melkeprodusent, fire økologisk korndyrkere, flere med 

økologisk grasdyrking og økologisk beite.  

Miljø og kulturlandskap 

Et aktivt landbruk i Meldal skaper det kulturlandskapet som preger kommunen. 

En nedbygging av landbruket vil få drastiske følger for miljøet i kommunen. Med 

gjengroing av dyrket mark og beiter vil landskapet i Meldal endres drastisk. Det beste 

vern for dette landskapet er et fortsatt aktivt landbruk.  

Kontakt: Meldal Bondelag, Ola Bjørkøy, 976 52 191 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder –  

matlaus trønder! 

 

Meldal Bondelag 


