
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Osen? 

Nøkkeltall for Osen 2016 
 27 aktive gårdsbruk med 7 700 dekar produktivt jordbruksareal.  

 495 melkekyr på 16 melkebruk  

 80 ammekyr og 1000 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)  

 1 100 vinterfora sau og 2 300 lam 

 22 hester 

    

2,1 % av arealet i Osen er dyrket jord. 

    

I Osen produseres det hvert år: 
 

Ca. 3 500 000 liter melk. 

 Et års forbruk til ca. 38 000 personer. 

Ca 140 tonn med storfekjøtt.  

 Et års forbruk til ca. 7 500 personer 

Ca. 52 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca. 10 000 personer.  

 

 

 

 

Pr. 1.1.2016 hadde Osen 976 innbyggere 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

      

 

 

 
 

 
 

 

Osen Bondelag 
 

Foto: Vigleik Stusdal 



 

 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Osen; 

 

 Landbruket i Osen sysselsetter ca. 30 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
6 % av befolkningen i Osen er sysselsatt direkte i landbruket.  

 

 Landbruket i Osen bidrar med sysselsetting av ca. 70 personer. 
Landbruksproduksjonen i Osen 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 Osen omsetter mat for ca. 17 mill. kroner i året.  
 

 Samlet omsetningen i regionen som følge av dette  

utgjør ca. 37 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 Osen mottar ca. 6,5 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 Osen kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i 

distriktet for ca. 11 mill. kroner. 
 

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

Trøndelag ” (TFoU 2009 
 

Landbruk 
Landbruket i Osen har en sammensatt produksjon med både korn, kjøtt, melk og 

fjørfe. Sammen med havbruk og fiskeri utgjør dette hovednæringene i kommunen. 

Med 6 % av befolkningen sysselsatt i landbruket vil en nedbygging av landbruket ha 

konsekvenser for både lokalsamfunnet og de andre næringsaktivitetene. 

 

 

Reiseliv 

I Osen tilbys det nå reiselivsprodukter som: fyropplevelser, leirskole, camping, 

fiske, rorbuferie og servering. 

Med de naturgitte ressursene Osen har, nærheten til et lokalt marked i Trøndelag, 

transport som fly og tog kan reiseliv være et mulig satsningsområde for kommunen.  
 

Miljø og kulturlandskap 

Landskapet i Osen er en veksling av ulike typer natur. 

Ytterst på fastlandet finnes en natur og et kulturlandskap som ikke skiller seg 

vesentlig fra det man finner på øyene, med mye bart berg og lynghei. Innover  

Steinsdalen finnes det et dal landskap som er preget av Steindalselva og relativt 

store, oppdyrkede sletter inntil elva. Det ble avdekket store verdier i 

kulturlandskapet i Osen. Det er både bevaringsverdige bygninger og 

bygningsmiljøer innenfor de undersøkte områdene, interessante vegetasjonstyper 

og helhetlige og vakre landskap.  

Dessverre er en del av de mest verdifulle elementene i kulturlandskapet i 

begynnende forfall, men SMIL-midlene vil forhåpentligvis kunne bidra til at en del 

av denne arven bevares. 

(Fylkesmannens kulturlandsprosjekt) 

 

Dette kulturlandskapet er et resultat av årtier med aktivt landbruk. En nedbygging 

av landbruket i Osen vil bidra sterkt til et forfall av dette kulturlandskapet.  

Kontakt: Osen Bondelag, Trond Storvoll, 913 43 026 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder –  

matlaus trønder! 

 

Osen Bondelag 


