Ørland Bondelag

Hva betyr landbruket for Ørland?
Nøkkeltall for Ørland 2016:












122 aktive gårdsbruk med 40 000 dekar produktivt jordbruksareal.
20 600 dekar korn
1 140 melkekyr + 170 ammekyr
3 325 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)
7 000 verpehøns
140 000 kyllinger
30 000 kalkuner
600 vinterfora sauer + 650 lam
200 dekar grønnsaker på friland
50 dekar poteter
60 hester

54 % av det totale arealet i Ørland er dyrket jord.
På Ørland produseres det hvert år:
Ca 7 200 tonn med korn
 Et års forbruk til 95 000 personer.
Ca 8 110 tonn melk
 Et års forbruk til ca 90 000 personer.
Ca 343 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 18 000 personer
Ca 140 tonn egg
 Ett års forbruk til rundt 12 000 personer
Ca 375 tonn fjørfekjøtt
 Ett års forbruk til 21 000 personer
Ca 10 tonn lammekjøtt
 Ett års forbruk til 2 500 personer
Pr. 1.1.2016 hadde Ørland 5 209 innbyggere
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Ørland

 Landbruket i Ørland sysselsetter ca 132 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
5,2 % av befolkningen i Ørland er sysselsatt direkte i landbruket.

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

 Landbruket i Ørland omsetter mat for ca 77 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 170 mill
kroner i året.
 Landbruket i Ørland mottar ca 29 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 Ørland kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 50 mill kroner årlig.
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket
i Trøndelag” (TFoU 2009)

Ørland kommune skal vedtok en ny landbruksplan i 2013.

Volumproduksjon av melk og kjøtt er bærebjelken i landbruket i
Ørland.
Konklusjoner fra Bygdeforskning undersøkelse i 2012:
 Ambisiøse mål for «Framtidslandbruket i Ørland» kommer
ikke av seg selv – tiltak er nødvendig.
 Opprettholde melkeproduksjon er en nøkkelfaktor for å
beholde sysselsetting og verdiskaping i jordbruket.
 Økt konkurranse om arbeidskrafta gjør arbeid for
rekruttering til jordbruket ekstra viktig.
 Utvikling av landbruket krever tilpasning til nye Ørland
Hovedflystasjon og utnytting av nye muligheter.
Hindre tap av matjord til utbygging er landbrukets hovedkampsak.
Fra 1999 til 2012 er 2 300 dekar dyrket jord gått ut av jordbruksdrift.

Energi
 Ørland har 5 bonde-eide vindmøller med en samlet
produksjonskapasitet på 1000 kWh.
 Biogass Fosen SA har under prosjektering et biogassanlegg
som skal ta ut 7 GWh årlig fra ca. 50 000 m³ husdyrgjødsel.

Miljø og kulturlandskap
Ørland fremstår som et spennende kulturlandskap. Selv om landskapet i området er relativt
flatt, er det også svært variert. Området byr på mange opplevelseskvaliteter. Storfosna og
Kråkvåg fremstår som et aktivt drevet kystkulturlandskap i forholdsvis god hevd, selv om
gjengroing er en økende trussel. Det har skjedd store endringer i jordbruket i området i senere
tid. Svært mange av de minste gårdene er lagt ned, til fordel for større enheter. Den flate jorda i
området er godt egnet til jordbruk.
Endringene i jordbruket gjenspeiler seg også i landskapsendringer. Tidligere var det lite trær
eller skog i området foruten i Austråttlunden og i borghagen. Utenfor utmarksgarden var det
også så og si snautt tidligere, da her blant annet var beitet kraftig med sau. I dag er det grodd
svært mye igjen i utmarka, men også en del innmark er gjengrodd.
(red. Fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt)

Uten bønder –
matlaus trønder!
Kontakt: Ørland Bondelag, Ulf Kirkbak, 414 54 713

