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Hva betyr landbruket for Røros?
Nøkkeltall for Røros 2016:
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74 aktive gårdsbruk med 23 000 dekar produktivt jordbruksareal
896 melkekyr fordelt på 38 melkebruk
50 ammekyr
1 650 øvrige storfe (okser, kalver, kviger)
1 330 vinterfora sau + 2 100 lam
15 000 verpehøns
50 hester
150 hjort

1,3 % av det totale arealet i Røros er dyrket jord.

I Røros produseres det hvert år:
Ca 6 360 tonn melk
 Et års forbruk til 69 000 personer.
Ca 240 tonn med storfekjøtt
 Et års forbruk til 13 000 personer.
Ca 48 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til 9 500 personer.
Ca 300 tonn egg
 Et års forbruk til 25 000 personer

Pr. 1.1.2016 hadde Røros 5 635 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Røros
 Landbruket i Røros sysselsetter ca 80 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
2,7 % av befolkningen i Røros er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Røros med sysselsetting av ca 185
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Røros omsetter mat for ca 47 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 103 mill
kroner i året.
 Landbruket i Røros mottar ca 18 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 Røros kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 30 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Gårdsturisme og hytteutleie
Utleie av rom/husvære til turister har vært en gammel tradisjon på mange av gårdene
i Røros. Det er ikke så mange som driver med denne virksomheten nå, men det er
gjerne slik at noen har satset litt ekstra i form av flere utleiehytter/utleieenheter.
Det ligger fortsatt store muligheter i denne næringen, særlig ut fra det faktum at
Røros er et populært reisemål for mange. Det blir en utfordring å få de besøkende til å
oppholde seg her lenger og blant annet benytte seg av de overnattingstilbudene som
finnes.
(Utdrag fra landbruksplanen for Røros)

Landbruk
Røros kommune har et allsidig næringsliv. Antall personer sysselsatt i
primærnæringene er derfor forholdsvis lavt i forhold til den totale
arbeidsstyrken. Det må likevel fremheves at Røros kommune er en betydelig
jordbrukskommune, jevnfør f. eks. dyre- og arealtall fra våre nabokommuner. Det
er mjølkeproduksjon som dominerer i Rørosjordbruket, med noe kjøttproduksjon
på storfe og sau i tillegg.
Økologisk drift
2 gårdbrukere i Røros kommune var tidlig ute med å legge om til økologisk
mjølkeproduksjon og hadde full økologisk produksjon på midten av 1990-tallet.
Per i dag har 4 bruk lagt om, herav 3 mjølkeproduksjonsbruk og 1 bruk med
planteproduksjon. Innen fjellregionen er det nå 16 bruk som har lagt om til
økologisk mjølkeproduksjon mens ytterligere 8 mjølkeproduksjonsbruk var under
omlegging ved siste årsskifte. I tillegg kommer ca. 30 som har lagt om eller driver
og legger om til økologisk kjøtt/planteproduksjon.
Det produktive skogarealet er ca. 410.000 dekar.
Økonomisk og praktisk tilgjengelig volum vil grovt anslått være om lag 3 – 5000
m³ barskog og 10 – 15000 m³ lauvskog. Regnet i bruttoverdi utgjør dette med
dagens virkespriser mellom 3 og 5 millioner kroner.
Utmarksnæringene
Røros kommune har store utmarksarealer fordelt på fjell – vann og skogområder,
og de viktigste næringene knyttet til dette er:
Fjellet:
Sau og rein beite, rypejakt, fiske og bær.
Skogen: Beite for: Sau, storfe, elg og rådyr
Jakt: Elg, rådyr og småvilt
Materialer: Tømmer, ved og never
Bær og sopp
Fiske: Kortsalg og overnatting
Jakt: Bever og ender.
(Utdrag fra landbruksplanen for Røros)
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