
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva betyr landbruket for Åfjord? 

Nøkkeltall for Åfjord 2016 
 97 aktive gårdsbruk med 27 200 dekar produktivt jordbruksareal.  

 1 800 dekar korn   

 1 645 melkekyr fordelt på 51 melkebruk  

 3 000 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)    

 1 800 vinterfora sau + 2 370 lam 

 15 000 verpehøner 

 30 000 kalkuner 
 40 dekar jordbær som kan gi rundt 40 tonn jordbær 
 1 godkjent Inn på tunet-gård 

      
3,0 % av kommunens totale areal er dyrket jord.   

 

I Åfjord produseres det hvert år: 
Ca 630 tonn korn (fôrkorn) 

 Årlig spiser vi 81 kilo korn- og brødvarer pr person. 

Ca 11 700 tonn melk 

 Et års forbruk til ca 127 000 personer. 

Ca 420 tonn med storfekjøtt 

 Et års forbruk til ca 22 000 personer. 

Ca 45 tonn lammekjøtt 

 Et års forbruk til ca 8 500 personer. 

Ca.  300 tonn egg 

 Et års forbruk til ca 25 000 personer  

Ca. 220 tonn fjørfekjøtt 

 Et års forbruk til ca 10 000 personer 

 

Pr. 1.1.2016 hadde Åfjord 3 272 innbyggere 

Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB 

 

Åfjord Bondelag 
 

 

Foto: Vigleik Stusdal 

 



 

 

Sysselsettingstall for landbruket i Åfjord 
 

 Landbruket i Åfjord sysselsetter ca 105 årsverk direkte i sin 

landbruksproduksjon. 
6,4 % av befolkningen i Åfjord er sysselsatt direkte i landbruket. 

 

 I regionen bidrar landbruket i Åfjord med sysselsetting av ca 245 

personer. 
En nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor landbruket.  

 

 Landbruket i Åfjord omsetter mat for ca 62 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 136 mill 

kroner i året. 

 

 Landbruket i Åfjord mottar ca 23 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 Åfjord kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i distriktet 

for ca 40 mill kroner årlig. 

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

 

Landbruk 

Det er viktig å snu flyttestrømmen og få mennesker tilbake til lokalsamfunnet. 

”Bolyst” og ”Arbeidslyst” er sentrale begreper, og begge deler må tilfredsstilles. I 

en slik sammenheng er produksjon av gode bomiljøer viktig for landbruket og 

lokalsamfunnet for øvrig. Mange ønsker å arbeide sentralt, men vil kombinere dette 

med å bo på bygda.  

Tilleggsnæringer   

Landbruket sitter på store ressurser som det har blitt satt mer og mer fokus på. 

Ressursgrunnlaget er ikke bare antall båsplasser og melkekvoter. Med 

tilleggsnæringer menes all ny virksomhet både innenfor og utenfor tradisjonell 

landbruksvirksomhet. Det er i den senere tid pekt på at landbruket skal ha en 

multifunksjonell rolle. Innenfor dette spekteret ligger det også flere sider som kan 

ha en næringsmessig verdi. Spesielt for Åfjord vil være å sette større fokus på de 

utmarksressursene som landbruket rår over og den kompetansen hver enkelt 

innehar. Det vil også være viktig å sette fokus på løsninger i bl.a. tradisjonell drift 

som bedrer økonomi og ledig kapasitet. Dette er to viktige faktorer for å lykkes 

med næringsutvikling. For Åfjord kommune vil en spesielt peke på utbygging av 

vannkraft. 

 

Skogbruk 

Produktivt skogareal   162 000da 

Avvirket i 2005   8 748  m3 

Det som også kjennetegner næringen, er at den i all hovedsak er en 

råstoffleverandør. Det å beholde mer av verdiskapingen av skogsvirket innen 

kommunen vil være et viktig område. Dette for å sikre en større inntjening for den 

enkelte skogeier. Ved siden av økt verdiskaping i form av foredling bør en også 

sette fokus på skogbrukets rolle som energileverandør. Bioenergi er verdens 

viktigste fornybare energikilde, og foredling av biomasse til energi vil på grunn av 

transportkostnadene oftest skje lokalt. Utvikling av bioenergi kan bidra til en 

betydelig verdiskaping og sysselsetting. Dette må også ses i sammenheng med 

gjengroingsproblematikken. 

(utdrag fra landbruksplanen for Åfjord) 

Miljø og kulturlandskap 
 

Det er avdekket store verdier i kulturlandskapet i Åfjord. Tradisjonelle bygningsmiljøer representerer en 

viktig del av kulturhistorien og er flotte elementer i kulturlandskapet her. Kommunen har mange 
kulturminner, både fra eldre og nyere tid. Kulturlandskapet rommer både kystlynghei, strandeng, fulldyrka 

eng og flere områder med artsrike, gamle slåtte- og beitemarker. F.eks. på Stokkøy og Linesøya byr 

kulturlandskapet på enestående opplevelser. De største utfordringene i områdene knytter seg i dag til 
gjengroing, intensivering av drifta og nedlegging av bruk. 

(red. Fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt) 

 

Økonomisk utkomme for bonden er i stor grad knytt opp mot produksjon av omsettelige varer. Det har ikke 

vært lønnsomt å sikre det åpne kulturlandskapet og andre verdier i landbruket sitt kulturlandskap utover 

tilskudd knytt til produksjon. De senere år er det blitt mer og mer fokusert på at bonden som 
”kulturlandskapsarbeider” står for en stor produksjon av fellesgoder. Skjøtsel av kulturlandskap er en 

dynamisk, biologisk prosess, og det gjør seg ikke selv. Et 

viktig spørsmål for fremtiden vil være: Hvordan skal landbruket levere et landskap som alle vil ha i tillegg 
til å være matprodusent? Landbruket er også en kulturbærer og ivaretar mange av våre grunnverdier, -

”kultur” er livskvalitet. 

(utdrag fra landbruksplanen for Åfjord) 

Kontakt: Åfjord Bondelag, Sigbjørn Gilde, 909 24 438 

 

www.bondelaget.no 

Uten bønder – 

matlaus trønder! 

 
Åfjord Bondelag 


