
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for  

Midtre Gauldal? 

Nøkkeltall for Midtre Gauldal 2016: 
 272 aktive gårdsbruk med 53 300 dekar produktivt jordbruksareal.  

 1 040 dekar korn   

 1 930 melkekyr fordelt på 96 melkebruk  

 670 ammekyr 

 4 525 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)    

 6 130 vinterfora sau + 10 700 lam 

 1 940 griser 

 3 780 000 kyllinger 

 120 000 kalkuner 

 16 000 verpehøns 

 600 revetisper 
 120 hester 
 3 godkjente Inn på tunet-gårder      

    

I Midtre Gauldal produseres det hvert år: 
Ca.  360 tonn korn 

 En person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året. 

Ca.  13 700 tonn melk. 

 Et års forbruk til ca. 150 000 personer. 

Ca.  700 tonn storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 37 000 personer 

Ca.  270 tonn svinekjøtt. 

 Et års forbruk til ca. 10 000 personer. 

Ca.  5 035 tonn fjørfekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 290 000 personer 

Ca. 250 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til 50 000 personer.  

      
Pr. 1.1.2016 hadde Midtre Gauldal 6 298  innbyggere 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

Bondelaga  i  Midtre  Gaulda l  

Budal  –  Soknedal  –  S ingsås  og  Støren  

 

2,9 % av arealet i 

Midtre-Gauldal 

er dyrket jord 



 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Midtre-Gauldal: 

 

 Landbruket i Midtre Gauldal sysselsetter 295 årsverk direkte i 

sin landbruksproduksjon. 
9 % av befolkningen i Midtre Gauldal er sysselsatt direkte i landbruket.  

 

 I regionen bidrar landbruket i Midtre Gauldal med sysselsetting 

av ca. 680 personer. 
Landbruksproduksjonen i Midtre Gauldal 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 Midtre Gauldal omsetter mat for ca. 172 mill. i 

året.  
 

 Samlet omsetning i regionen som følge av dette  

utgjør ca. 380 mill kroner i året 
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 Midtre Gauldal mottar ca. 65 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 Midtre Gauldal kjøper arbeidskraft, varer og 

tjenester i distriktet for ca. 110 mill kroner årlig. 
 

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

 

Landbruk 
Antall aktive bruk går ned. Det ble bygget mange driftsbygninger på 70- og 80-

tallet. Disse er nå modne for restaurering eller større vedlikehold. Store bygnings-

messige investeringer. Rekruttering er en utfordring. Rovdyrproblematikken er 

landbruksnæringa tett på da det ofte er streifdyr av bjørn. Kommunen har 

yngleområde for jerv i Forollhogna, samt for gaupe. 

 

Økologiske produkter 

Totalt er det 32 bruk som driver økologisk eller er i ferd med å legge om til 

økologisk drift. Av de som har lagt om husdyrproduksjonen er det nå 6 bruk som 

driver økologisk melkeproduksjon, 6 bruk økologisk sauehold og 7 bruk driver 

økologisk kjøttproduksjon på storfe. Om lag 4400 daa jordbruksareal drives 

økologisk. (Tall fra 2012). 

 

Inn på Tunet 
I Midtre Gauldal er det en godkjent Inn på tunet-gård (kriminalomsorg). I 

kommunen er det også to andre  bruk slike tiltak (skoletilbud/avlastning og en 

besøksgård).  

Skogbruk 

Produktivt skogareal 428 100 da 

Avvirkning i 2011 30 000  m3 

Dette representerer en omsetning av tømmer i 2005 på ca. 11,2 mill. kroner som er 

råstoff til treforedlingsindustrien. 

 

 

Miljø og kulturlandskap 
 

Midtre Gauldal har et kulturlandskap med aktiv jordbruksdrift. Vakre seterdaler med 

både melkeproduksjon og osteproduksjon. Kulturlandskapet preges av tradisjonelle 

tun og gårdsbygninger som brukes og vedlikeholdes som følge av et aktivt landbruk. 

Kontakt :                          Soknedal Bondelag, Olav Edvin Heggvold, 402 89 505 
Budal Bondelag, Olav Svardal, 909 55 795 

Singsås og Støren Bondelag, Andreas Hovstad, 477 50 204 

 

www.bondelaget.no 

 

Uten bønder –  

matlaus trønder! 

 

Bondelaga  

Midtre Gauldal 


