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142 aktive gårdsbruk med 29 000 dekar produktivt jordbruksareal
14 200 dekar korn
470 melkekyr fordelt på 17 melkebruk
130 ammekyr
1 000 storfe (okser, kalver, kviger)
1 460 griser
400 vinterfora sauer + 600 lam
420 000 slaktekyllinger
13,6 % av arealet
50 dekar poteter og 25 dekar epler
i Skaun er
120 hester og 580 revetisper
dyrket jord.
1 godkjent Inn på tunet-gård

I Skaun produseres det hvert år:
Ca 4 980 tonn korn
 Et års forbruk til ca 67 000 personer.
Ca 3 340 tonn melk
 Et års forbruk til ca. 37 000 personer.
Ca 160 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca. 8 600 personer.
Ca 450 tonn svinekjøtt
 Et års forbruk til ca. 17 000 personer.
Ca 15 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til 3 000 personer.
Ca. 465 tonn fjørfekjøtt
 Et års forbruk til ca. 27 000 personer
Ca 100 tonn poteter som er et års forbruk til ca 1 700 personer
Pr. 1.1.2016 hadde Skaun 7 755 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SLF

Sysselsettingstall for landbruket i Skaun:
 Landbruket i Skaun sysselsetter ca 153 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
4,3 % av befolkningen i Skaun er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Skaun med sysselsetting av ca 355
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Skaun 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 200 mill
kroner i året.
 Landbruket i Skaun mottar ca 34 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 Skaun kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 57 mill kroner årlig.

Miljø og kulturlandskap
I 1983 var det 256 aktive gårdsbruk i Skaun. I 2004 var tallet redusert til 169, en
nedgang på 34 %. (SLF 2004). For hele fylket var nedgangen i samme periode
41 %. Selv om antallet mindre bruk har gått tilbake, har størrelsen på det dyrkede
arealet holdt seg ganske konstant. Det har blitt færre og større enheter og
kornproduksjon har tiltatt på bekostning av grønnsakproduksjon og husdyrhold.
Det allsidige jordbruket med omfattende bruk av både inn- og utmark, beiter og
seterdrift, står i fare for å forsvinne.
De raske endringene vi i dag ser i kulturlandskapet fører til at uerstattelige verdier
forsvinner foran øynene våre. Det er derfor viktig å gjøre oppmerksom på hvilke
verdier som befinner i kulturlandskapet og hva man kan gjøre for å ta vare på det.
Prioritering av områder er viktig i denne sammenhengen, siden man i dag ikke har
muligheter til å ta vare på alt.
(Fylkesmannes kulkturlandsprosjekt)

Skogbruk
Skogbruket i Skaun har lange og gode tradisjoner. I dag er aktiviteten økende både
innen avvirking og ungskogpleie.
Produktivt skogareal
126 000 da
Årlig nyttbar tilvekst
25 000 m3
Avvirkning i 2005
19 000 m3
Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 6,8 mill. kroner som er råstoff
til treforedlingsindustrien.

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

Landbruk
Hovedproduksjonen er melk og kjøtt. Antall husdyrbruk har gått ned. Det er i dag ca
40 melkeprodusenter, melkekvote pr. bruk er i gjennomsnitt 93.000 liter. Interessen
for økologisk produksjon av kjøtt og melk er stor. 11 bruk har pr. i dag lagt om til
økologisk drift. Dette utgjør 15% av jordbruksarealet i Skaun. Skaun er dermed en av
kommune i Sør-Trøndelag som har kommet lengst på dette området. I tillegg finnes
produksjoner på sau, gris, høns, kylling, pelsdyr, potet og bringebær. Fagmiljøet er
godt, med flinke og aktive gårdbrukere.
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