
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Oppdal? 

Nøkkeltall for Oppdal 2016 
 220 aktive  gårdsbruk med 74 000 dekar produktivt jordbruksareal.  

 590 dekar poteter fordelt på 13 potetprodusenter 

 1 320 melkekyr fordelt på 57 melkeprodusenter 

 340 ammekyr og 3 300 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)  

 17 600 vinterfora sau + 33 000 lam 

 6 400 revetisper 

 70 hester 

 120 ammegeiter og 190 kje  

 1 godkjent Inn på tunet-gård    

 

3,4 % av det totale arealet i Oppdal er dyrket jord. 

    

I Oppdal produseres det hvert år: 
 

Ca. 9 360 000 liter melk. 

 Et års forbruk til ca. 102 000 personer. 

Ca. 1 180 tonn poteter 

 Et års forbruk til ca. 20 000 personer 

Ca. 440 tonn storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 23 000 personer 

Ca. 790 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 155 000 personer.  

 

 

Pr. 1.1.2016 hadde Oppdal  6 886 innbyggere 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

      

 

 

Bondelaga  i  Oppdal   

O p p d a l  -  L ø nse t  

Foto: Vigleik Stusdal 

 



 

 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Oppdal 
 

 Landbruket i Oppdal sysselsetter ca. 238 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 

6,8 % av befolkningen i Oppdal er sysselsatt direkte i landbruket.  
 

 Landbruket i Oppdal bidrar med sysselsetting av ca. 550 personer. 

Landbruksproduksjonen i Oppdal 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 Oppdal omsetter mat for ca. 140 mill. kroner i året.  
 

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette utgjør ca 306 

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 Oppdal mottar ca. 53 mill i støtte for denne 

produksjonen. 

Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også 

industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag. 
 

 Landbruket i Oppdal kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i distriktet 

for ca. 89 mill. kroner. 
 

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

Trøndelag ” (TFoU 2009) 

 

Landbruk 

Oppdal er Norges største ”sauekommune” med over 40 000 sauer på beite hver 

sommer. Disse sauene sammen med melk, fjørfe og pelsdyr skaper arbeidsplassene 

for 7 % av befolkningen på Oppdal.  

 

Oppdal er en av landets største pelsdyrkommuner med 18 produsenter og over 

 7 000 revetisper.  

Tilleggsnæringer 

Turismen i Oppdal kommune gir ringvirkninger også for landbruket. Det gir både 

begrensninger og muligheter. En stor del av verdikapningen innenfor turismen 

foregår med landbrukseiendommene som arena, som for eks. tilrettelegging for 

hyttebygging og aktiviteter, infrastruktur og tjenester.  

 

Gårdsmat 

Turismen på oppdal gir muligheter til både produksjon og servering av lokale 

produkter med tradisjoner. På besøksgårdene og gårdsbutikkene i bygda og på 

fjellet blir det solgt og servert både spekemat, bakst, fisk og tradisjonell seterkost. 

Dette er produksjoner som er avhengig av et primærjordbruk. For å drive en 

tilleggsnæring må hovednæringen være tilstede. En nedbygging av landbruket vil 

ha alvorlige konsekvenser for Oppdal som både turistmål og arena for 

næringsutvikling. 

Det er ikke bare turismen som gir ringvirkninger for landbruket, landbruket gir 

ringvirkninger også til turistnæringen. Landbruksnæringen styrker Oppdal som 

reisemål overfor kjøpesterke kunder som søker mer en ”afterski”. 

Miljø og kulturlandskap 

Oppdal har det største jordbruksarealet i fylket og mye av det er egna til beiting. 

Sauen er nødvendig for å beholde det landskapet Oppdal nå har. For å holde et åpent 

kulturlandskap fra dalen og til fjellet er det nødvendig med beiting i utmarka så vel 

som på innmarka. Kombinasjonen mellom drift av setra og tilbud til turister er det 

tradisjon for. Etterspørselen etter det ekte og opprinnelige er økende og dette må en 

derfor bygge videre på. For å holde kulturlandskapet åpent er det behov for beitende 

dyr. Dette er verdier som oppfattes å tilhøre allmennheten og som landbruket har et 

ansvar å holde i hevd. Hvis kulturlandskapet endres, forsvinner mye av grunnlaget for 

vekst i andre næringer, så som turistnæringa med tilhørende ringvirkninger. 

Dessverre er en del av de mest verdifulle elementa i 

kulturlandskapet i begynnende forfall, men SMIL-midlene vil forhåpentligvis kunne 

bidra til at en anstendig del av denne arven bevares. 

(red. Fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt) Kontakt:   Oppdal Bondelag, Kari Toftaker, 975 39 790 

Lønset Bondelag, Arnt Vasli, 994 07 742 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder –  

matlaus trønder!  
 

 
Bondelaga i Oppdal 


