Tydal Bondelag

Hva betyr landbruket for Tydal?
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Nøkkeltall for Tydal 2016:







35 gårdsbruk med 8 500 dekar produktivt jordbruksareal
330 melkekyr fordelt på 15 melkebruk
500 øvrige storfe (ammekyr, okser, kviger og kalver)
290 vinterfora sau + 500 lam
100 hester
1 godkjent Inn på tunet-gård

0,7 % av det totale arealet i Tydal er dyrket jord.

I Tydal produseres det hvert år:
Ca 2 330 tonn melk
 Et års forbruk til ca 25 000 personer.
Ca 90 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 4 800 personer
Ca 15 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til 3 000 personer.

Pr. 1.1.2016 hadde Tydal 851 innbyggere.
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Tydal
 Landbruket i Tydal sysselsetter ca 40 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
8 % av befolkningen i Tydal er sysselsatt direkte i landbruket.

 I regionen bidrar landbruket i Tydal med sysselsetting av ca 90
personer.
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor
landbruket.

 Landbruket i Tydal omsetter mat for ca 23 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 .

Landbruk
Landbruket i Tydal har hovedfokus på melkeproduksjon i tillegg til sau, litt fjørfe
og pelsdyr. I tillegg er det satset både på turistfiske, rusefiske og landbasert
ferskvannsoppdrett av fisk. Mye av forvaltningen av disse fiskeressursene i
vassdragene er organisert i grunneierlag som har utviklet dette i samarbeid med
forskningsinstitusjoner og det offentlige.

Turisme
Tydal har en fantastisk natur som er arena for flere turistbedrifter. Det tilrettelegges
for turismen inn i nasjonalparkene og det satses på gårdsturisme med gårdsbrukene
som arena. I kommunen er det til sammen 120 hester som brukes til turistformål.

Småskala mat
I Tydal utvikles og selges det lokal mat med opprinnelse i lokale råvarer og lokale
tradisjoner. For mange er dette tilleggsnæring til ordinær gårdsdrift.

Inn på Tunet
 Samlet omsetning i regionen som følge av dette utgjør ca 50 mill
kroner i året.
 Landbruket i Tydal mottar ca 9 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 Tydal kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 15 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Miljø og kulturlandskap
Kulturlandskapet i Tydal preges av årtier med variert landbruksdrift. Tidligere var det
kombinasjonsdrift med korn, gras og grønnsaksproduksjon til eget bruk. Da ble det
beitet i utmark og melket i sommerfjøs. Omleggingen til dagens driftsform med
grasproduksjon og husdyrhold har allerede endret dette landskapet. En ytterligere
nedbygging av landbruket vil ha store konsekvenser for landskapsbildet i Tydal.

Det er to godkjente Inn på Tunet-gårder i Tydal som tilbyr tjenester til kommunene
og andre. For enkelte gårdbrukere kan dette være en fornuftig måte å gjøre
gårdbruket til arbeidsplass for flere og dermed oppnå bedre arbeidsmiljø på gården.
Se www.matmerk.no

Skogbruk
Tydal har ca 120 skogeiere og det produktive arealet fordelt slik:
Privat/gårdsskoger
116.000 dekar
Kommunen
3.000 dekar
Thomas Angells Stiftelser
25.000 dekar
Opplysningsvesenets Fond skoger
16.000 dekar
Gjennomsnittsavvirkning pr år:
Bartre
ca 8.000 m3
Lauvtre
ca 2.000 m3

Uten bønder –
matlaus trønder!
www.bondelaget.no
Kontakt Tydal Bondelag, Ola Morten Græsli, 909 57 098

