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42 aktive gårdsbruk med 9 760 dekar produktivt jordbruksareal
530 dekar korn
500 melkekyr fordelt på 18 melkebruk
80 ammekyr
1 000 øvrige storfe (okser, kalver, kviger)
1 100 vinterfora sau + 1 700 lam
30 000 verpehøns

2,7 % av Roans totale areal er dyrket jord.

I Roan produseres det hvert år:
Ca 190 tonn med korn (fôrkorn)
 En person spiser 81 kilo korn- og brødprodukter i året.
Ca 3 540 tonn melk
 Et års forbruk til ca 39 000 personer.
Ca 150 tonn med storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 8 000 personer.
Ca 35 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 7 000 personer.
Ca 600 tonn egg
 Et års forbruk til ca. 50 000 personer
Pr. 1.1.2016 hadde Roan 961 innbyggere
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Roan
 Landbruket i Roan sysselsetter ca 45 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
9 % av befolkningen i Roan er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Roan med sysselsetting av ca 105
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Roan omsetter mat for ca 27 mill kr i året.
Den økte omsetningen hos underleverandører og foredlingsindustrien, samt
den økte kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange
landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene .

 Samlet omsetning i regionen som følge av dette utgjør ca 60 mill
kroner i året.
 Landbruket i Roan mottar ca 10 mill kroner i støtte for denne
produksjonen.

Landbruk
Med sin bosettingsstruktur, næringsstruktur og lave innbyggertall er kommunen
svært sårbar for endringer i primænæringenes rammebetingelser og
utviklingspotensial. For eksempel har salget av melkekvoter ført til en drastisk
nedgang i melkemengden for Roan.
Roan kommune er den kommunen i Sør-Trøndelag med høyeste samlet
sysselsettingsprosent innen offentlig virksomhet, jordbruk og fiske (76%).
Sterk nedgang i antall aktive gårdsbruk, men dyrket areal reduseres ikke. Antall
husdyr reduseres og utmarksbeitingen forsvinner. Rovdyrproblem er sterkt
medvirkende til nedgang i sauedrifta.
Eksistensgrunnlaget for størstedelen av Roan kommunes befolkning er knyttet til
utnyttelse av naturressursene på land og i havet.
Noen satser også på samdrifter.

Reiseliv
I Roan finnes det i dag flere turistattraksjoner. Det kan nevnes Fosenkatedralen,
Bygdatunet på Utro og kulturminnet Vættan i Bessaker. Mye kan gjøres for å
utnytte attraksjonene i turistsammenheng bedre.

Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også
industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag.

 Landbruket i Roan kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 17 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Miljø og kulturlandskap
De fleste grendene er preget av jordbruk. Her er svært mange små bruk med
oppstykkete arealer, men også en del bruk med større, sammenhengende arealer som
er i full drift. Bruka i drift leier mye av jorda på de mindre, nedlagte bruka, slik at det
meste av den fulldyrka jorda ennå er i drift. Lyngheier og udyrka beitemarker er til
gjengjeld for en stor del gått ut av drift. På tross av at Roan er en kystkommune, har
det vært seterbruk flere steder. Roan har et verdifullt kulturlandskap med mange
tradisjonelle bygningsmiljøer, særlig rundt Annsteinsundet, og gamle kulturmarker,
f.eks. i form av kystlynghei.
De største utfordringene i områdene er knyttet til mangel på drift, gjengroing og til
dels intensivering av drifta.
(red. fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt)

Uten bønder –
matlaus trønder!

Roan
Bondelag

www.bondelaget.no
Kontakt: Roan Bondelag, Rune Granrud, 936 45 045

