Rissa Bondelag

For å bevare
kulturlandskap og
levedyktig landbruk i Rissa
ønsker vi:
Et sterkt jordvern og en
faglig sterk og aktiv
landbruksforvaltning.

Hva betyr landbruket for Rissa?
Nøkkeltall for Rissa 2016:












218 aktive gårdsbruk med 55 000 dekar produktivt jordbruksareal.
13 000 dekar korn
1 760melkekyr
52 aktive melkebruk
660 ammekyr og 4 400 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)
2 470 vinterfora sau og 3560 lam
1 600 griser
560 000 kyllinger
150 000 kalkuner
80 hester, 10 dekar epler og 40 dekar jordbær
Av det
2 godkjente Inn på tunet-gårder

totale
arealet i Rissa
er 9,4 %
dyrket jord.

I Rissa produseres det hvert år:
Ca 4 680 tonn korn, hovedsakelig fôrkorn
 En person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året.
Ca 12 538 000 liter melk.
 Ett års forbruk av melk, smør og ost til ca. 137 000 personer.
Ca 660 tonn storfekjøtt.
 Ett års forbruk til ca. 36 000 personer.
Ca 300 tonn svinekjøtt.
 Ett års forbruk til ca. 11 000 personer.
Ca 52 tonn lammekjøtt.
 Ett års forbruk til ca. 10 000 personer.
Ca 770 tonn fjørfekjøtt
 Ett års forbruk til ca. 43 000 personer
Pr. 1.1.2016 hadde Rissa 6 644 innbyggere.

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Rissa


Landbruket i Rissa sysselsetter ca. 235 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon – jord og skog (SSB 2013)
7,4 % av befolkningen i Rissa er sysselsatt direkte i landbruket.



Landbruket i Rissa bidrar med sysselsetting av ca. 550 personer.
Landbruksproduksjonen i Rissa 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 Rissa omsetter mat for ca. 140 mill. kroner i året.



Samlet omsetningen i regionen som følge av dette
utgjør ca. 305 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 Rissa mottar ca. 52 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 Rissa kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca. 88mill kroner årlig.

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

Jordbruk
Rissa kommune er Sør-Trøndelags en av de største når det gjelder samla
sysselsetting i landbruket. Grunnen til dette er det store innslaget av
husdyrbruk, og om lag 90 % av sysselsettinga skjer på bruk med husdyr. Det
er 122 aktive melkekvoter i kommunen. Av disse er 47 kvoter fordelt på 17
samdrifter, 20 fjøs med melkerobot og 7 gårder med økologisk
melkeproduksjon.
Økologisk produksjon er prioritert i kommunen. Ett av Norges mest moderne
kaldfjøs med melkerobot driver økologisk og er bygd på Reins Kloster. Det er
flere brukere som har satset på fjørfeproduksjon som tillegg til øvrige
produksjoner, eller som eneste produksjon på bruket.
Guri Kunna: Videreforedling av lokalprodusert mat er en nyetablert
virksomhet som en del gårdbrukere på Fosen har startet.

Skogbruk
Produktivt skogareal: ca. 155 000 dekar
Langsiktig hogstkvantum pr. år: ca. 15 000 m3
Stående kubikkmasse: Ca. 1 000 000 m3

Det er flere lokale sagbruk som videreforedler tømmer fra kommunen, med
Dyrendahl sag som det største. De største regionale sagbrukene ligger på i Selbu og
på Støren, hvor det går jevnlige leveranser fra skogeierne i Rissa. Årnseth
Bioenergi as leverer grønn varme basert på virke fra Rissa til sykehjem, skole,
idrettshall og andre i Rissa sentrum. I tillegg er det flere mindre biobrenselanlegg
basert på flis, som bl.a. nyttes som energibærer i fjørfeproduksjon.

Miljø og kulturlandskap
Bruk av beitelandskapet er viktig for å holde kommunens kulturlandskap i hevd.
En bevisst bruk av kulturlandskapet vil skape trivsel for alle i kommunen.
Dette gir også allmennheten tilgang til det fine kulturlandskapet vi har.
Det er anlagt kulturstier flere plasser i kommunen.

www.bondelaget.no/sortrondelag/
Kontaktpersoner Rissa Bondelag:
Ingar Anders Langmo, 415 28 631
Kari Åker, 971 64 466

