Snillfjord Bondelag

Hva betyr landbruket for Snillfjord?
Nøkkeltall for Snillfjord 2016:
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53 aktive gårdsbruk med 12 460 dekar produktivt jordbruksareal
600 melkekyr
65 ammekyr
1 280 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)
560 vinterfora sau + 920 lam
16 dekar jordbær
26 hester
1 godkjent Inn på tunet-gård

2,5 % av det totale arealet i Snillfjord er dyrket jord.

I Snillfjord produseres det hvert år:
Ca 4 300 tonn melk
 Et års forbruk til rundt 47 000 personer.
Ca 170 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til 9 100 personer.
Ca 18 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 3 700 personer.

Pr. 1.1.2016 hadde Snillfjord 978 innbyggere
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Snillfjord
 Landbruket i Snillfjord sysselsetter ca 60 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
11,1 % av befolkningen i Snillfjord er sysselsatt direkte i landbruket.

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

 Landbruket i Snillfjord omsetter mat for ca 35 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 75 mill
kroner i året.
 Landbruket i Snillfjord mottar ca 13 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 Snillfjord kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 22 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Landbruk
Antall sysselsatte i primærnæringene er 26,8 %, noe som er 11,8 % over
gjennomsnittet for fylket (SSB 2005).
Hytter og turistnæring er et satsingsområde i kommunen, og etter hvert som det
bygges veier til nye områder, kommer hyttefolket etter. Med så stort landareal, og
en befolkning på bare vel 1 000 mennesker, er det god plass i Snillfjord. Hver
enkelt har en halv kvadratkilometer til rådighet. Stor andel unge og stor andel eldre
kjennetegner befolkningsstrukturen
Økologiske
produkter
i kommunen. For kommunen er det viktig at
det
kanher
bli arbeid til de i arbeidsfør alder, slik at det fortsatt kan gi håp om
Tekst
bosetting i grendene.
Inn på tunet
Moa besøksgård er et tilrettelagt tilbud til barn og ungdom, i hovedsak et
tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med helse- og sosialsektor eller
oppvekst/skole. På Moa kan vi tilby helge- og ferieavlastning for barn og ungdom
hovedsakelig i aldersgruppen 8 – 16 år. De kan også tilby akutt avlastning etter
avtale. Moa besøksgård er godkjent Inn på Tunet-gård.
Annet eksempel på næring med utgangspunkt i utmarksressurser er Sætergård
skifer as.
Turisme
Hemnskjel feriesenter tilbyr overnatting og aktiviteter i ulike former.

Skogbruk
Produktivt skogareal
Årlig avvirkning:
95 % av skogarealet er privateid.

90 500 dekar
2 900 m3 tømmer

Miljø og kulturlandskap
Høyere produksjon per enhet har ført til at en har økt produksjonen på et mindre antall dyr og
areal. Færre dyr, mindre behov for grovfôr og for beitearealer, har ført til at mye jord har gått
ut av produksjon. Når dyra forsvinner blir behovet for driftsbygningen borte, driftsveier og
utgarder forfaller, 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. 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 dertil hørende
ringvirkninger.

(red. Fylkesmannes kulturlandskapsprosjekt)

Uten bønder –
matlaus trønder!
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