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Hva betyr landbruket for Selbu?
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138 aktive gårdsbruk med 34 300 dekar produktivt jordbruksareal
6 770 dekar korn
1 200 melkekyr fordelt på 43 melkebruk
145 ammekyr
2 230 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)
2 400 vinterfora sau + 3 700 lam
1 600 griser
140 000 kyllinger
75 hester og 42 bikuber. En bikube gir 15 – 30 kg honning

3 % av det totale arealet i Selbu er dyrket jord.

I Selbu produseres det hvert år:
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Ca 2 370 tonn korn
 Et års forbruk til ca 32 000 personer.
Ca 8 460 tonn melk
 Et års forbruk til ca 92 000 personer.
Ca 345 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 18 000 personer.
Ca 280 tonn svinekjøtt
 Et års forbruk til ca 10 000 personer.
Ca 85 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 16 000 personer.
Ca 155 tonn kyllingkjøtt
 Et års forbruk til ca 10 000 personer.
Pr. 1.1.2016 hadde Selbu 4078 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Selbu
 Landbruket i Selbu sysselsetter ca 150 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
7,2 % av befolkningen i Selbu er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Selbu med sysselsetting av ca 345
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Selbu omsetter mat for ca 90 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 190 mill
kroner i året.
 Landbruket i Selbu mottar ca 33 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 Selbu kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 55 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Landbruk
De siste åtte årene er det dyrket mye jord i Selbu, så det produktive jordbruksarealet
har øket med 1 400 dekar. Antallet aktive bruk har gått ned, men den samla
produksjonen har gått opp. Det er utfordringer med leiejord i kommunen, og det
ønsker Selbu bondelag å gjøre noe med. Det er viktig at fradelt jord selges til aktive
gårdsbruk.
Skogbruk
Produktivt skogsareal
375 000 da
Avvirket i 2005
54 000 m3
Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 16,3 mill. kroner som er råstoff til
treforedlingsindustrien.

Miljø og kulturlandskap
Det ble avdekket store verdier i kulturlandskapet i Selbu, og det er blant annet
mange forekomster av gammel kulturmark og svært mye tradisjonell
bygningsmasse. Dette representerer en viktig del av kulturhistorien og er flotte
elementer i kulturlandskapet. Dessverre er noe av kulturmarka og bygningsmassen
i begynnende forfall, men SMIL-midler og andre tilskuddsordninger vil
forhåpentligvis kunne bidra til at en anstendig del av denne kulturarven bevares.
Høyere produksjon per enhet har ført til at en har økt produksjonen på et mindre
antall dyr, areal og bygninger. Noe som fører til at en del av den særprega
bygningsmassen og skifteinndelinga forsvinner. Det åpne landskapet forsvinner og
blir bevokst med kratt, og etter hvert tett skog. For å holde kulturlandskapet åpent
er det behov for beitende dyr. Det kulturlandskapet vi har fått er en følge av en
ønsket politikk; noe som vi har fått med på kjøpet, men som vi allment ikke setter
pris på.
Når naturen tar tilbake arealet, blir det biologiske mangfoldet endret, antall arter
blir færre og mye kulturhistorie forsvinner. Dette er verdier som oppfattes å tilhøre
allmennheten og som landbruket har et ansvar å holde i hevd. Når kulturlandskapet
endres så radikalt, forsvinner mye av grunnlaget for vekst i andre næringer, så som
turistnæringa med tilhørende ringvirkninger.
(red. Fylkesmannes kulturlandskapsprosjekt)
Andre næringer med tilknytning til landbruket

Inn på Tunet er positivt og viktig for landbruket. Selbu Bondelag ønsker at det i
framtida er mange og gode tilbud på det området. Se www.matmerk.no
Festivalturisme er Selbu gode på. Camp Eggen er et nytt og viktig bidrag på det
området.
Gårdsmat og gårdsutsalg har vi hatt i mange år. Her har vi aktører som Selbumat,
Selbusjokoladen fra Meium, Landlig Velvære og Jønland Treprodukter.

Uten bønder –
matlaus trønder!

Selbu Bondelag

www.bondelaget.no
Kontakt: Selbu bondelag, Grim Sandvik, mob 976 44 985

