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Landbruket
Gir gode og mangfoldige matopplevelser

Skaper grobunn for levedyktige
lokalsamfunn

Gjør landet vakkert

Fornyer verdiskapningen fra gården

Hva betyr landbruket for Trondheim ?
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218 aktive gårdsbruk med 55 300 dekar jordbruksareal i drift
38 200 dekar korn
660 melkekyr + 110 ammekyr
1 300 øvrige storfe (okser, kalver og kviger)
1 400 griser
480 vinterfora sauer
700 000 slaktekyllinger i året
41 000 verpehøns
100 dekar jordbær
8 godkjente Inn på tunet-gårder

17 % av det totale arealet i Trondheim er dyrket jord.

I Trondheim produseres det hvert år:
Ca 13 400 tonn korn
 En person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året
Ca 4 700 tonn melk
 Et års forbruk til ca 51 500 personer
Ca 200 tonn storfekjøtt
 Et års forbruk til ca 11 000 personer.
Ca 100 tonn svinekjøtt
 Et års forbruk til ca 3 700 personer.
Ca 17 tonn lammekjøtt
 Et års forbruk til ca 3 300 personer
Ca 825 tonn egg
 Et års forbruk til rundt 70 000 personer
Ca 770 tonn fjørfekjøtt
 Et års forbruk til 77 000 personer

Pr. 1.1.2016 hadde Trondheim 187 353 innbyggere
Kilde: Landbruksdirektoratet og SSB

Sysselsettingstall for landbruket i Trondheim

Særtrekk ved jordbrukslandskapet i kommunen
 Landbruket i Trondheim sysselsetter ca 235 årsverk direkte i sin
landbruksproduksjon.
0,3 % av befolkningen i Trondheim er sysselsatt direkte i landbruket.

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

 Landbruket i Trondheim omsetter mat for ca 140 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 305 mill
kroner i året.
 Landbruket i Trondheim mottar ca 52 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 Trondheim kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i
distriktet for ca 90 mill kroner årlig.
(Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskapning og sysselsetting i landbruket i
Trøndelag” (TFoU 2009))

Jordbruket drives på store arealer i de sentrale strøk i Trøndelag. Trondheim er da også
Sør-Trøndelags nest største jordbrukskommune, med 55300 dekar dyrket mark. På
Byneset i vest og Leinstrand og Bratsberg i sør, spiller jordbruket hovedrollen og setter
sitt klare preg på landskapet med sine store kornarealer. Også Tiller og Strinda har
fremdeles en del jordbruksarealer. Flere steder ligger det gårder helt inntil bygrensen,
og disse jordbruksarealene spiller en viktig rolle som ramme rundt byen. Disse har
betydning for identitet og trivsel, og knytter by og bygd sammen.
Korn står i dag for det alt vesentligste av jordbruksproduksjonene i kommunen, men
mange har også husdyr, særlig storfe. På grunn av godt arronderte jordbruksarealer, er
driften i svært stor grad effektivisert og rasjonalisert.
Tidligere fantes en rekke små markabruk i det som i dag er Bymarka. Disse er for det
meste gått ut av bruk og er under gjengroing. Gårdstuna utgjør svært viktige
landskapselementer i det intensivt drevne jordbrukslandet.
I Trondheim er det stort press på jordbruksarealer til utbyggingsformål til veger, boligog industriområder.
(red, Fylkesmannens kulturlandskapsprosjekt)

Skog og utmark i Trondheim kommune.
Skogbruket i Trondheim er relativt begrenset på grunn av skogens betydning som
rekreasjonsområde for bybefolkningen.
Årlig salg av skogsvirke
9 500 m3
For å sikre, utvikle og styrke friluftslivet i kommunen har kommunen nå i 30 år hatt et
glimrende samarbeide med skogeierne i kommunen om leie av areal til friluftsanlegg
som stier, turveier, skiløyper, skianlegg, utfartsparkeringsplasser osv. Kommunen har
nå også i samarbeide med grunneiere og frivillige organisasjoner utarbeidet en egen en
sti og løypeplan for å utvikle friluftstilbudene i kommunene ytterligere.

Inn på Tunet
”Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på
gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er
en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i
tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.”

Bondelaga i Trondheim

Uten bønder –
matlaus trønder!
www.bondelaget.no

I Trondheim kommune er det nå åtte godkjente Inn på Tunet-gårder med tilbud rettet
både mot det offentlige og det private markedet. Les mer på www.matmerk.no

Kontakter:
Byneset Bondelag, Sissel Langørgen, 913 72 937
Leinstrand og Tiller Bondelag, Lars Håvar Tiller, 971 34 745
Strinda Landbrukslag, Ingrid Nielsen 901 90 641

