Landbruksnæringa står sterkt i Øksnes!

Øksnes trenger bønder som produserer ren

Det blir utført 22 årsverk fordelt på 19 bruk i landbruket i Øksnes

og arktisk mat!

kommune. Bøndenes samla næringsinntekt er 5.6 millioner

Det er stor årlig verdiskaping med utgangspunkt i råvarer fra

kroner (NIBIO 2014). I tillegg kommer inntekter fra personer i

landbruket. Melk og kjøtt er hovedproduksjonen.

andre næringer som er avhengig av landbruket.

Samlet omsetning for landbruket i Øksnes er på 14,2 mill.
kroner (NIBIO 2014). Av dette kjøper bonden varer og tjenester

Øksnes er en kommune med et aktivt landbruk. Flere bønder i

for ca. 8,3 mill. kroner. Hvert årsverk i landbruket skaper i snitt

kommunen satser også på tilleggsnæringer.

en til to arbeidsplasser i tilstøtende og andre næringer.
Dette er bl.a.: veterinærer, handverkere, rådgivere, reiseliv,

Synes du de grønne arealene i landskapet er vakre?
Det dyrkes på noe over 4.819 dekar jordbruksareal i Øksnes,

maskinleverandører, handelsnæringen og en rekke andre
underleverandører.

som er gras til fôr og beitemark samt grønnfor. Arealet har vært
stabilt de siste årene. Dette gir gardsbruk i drift i Øksnes et

Melk og kjøtt

gjennomsnittlig dyrka areal på 253 dekar. En betydelig del av

I 2014 ble det produsert 405.000 liter melk fra 3 melkebruk og

arealet på brukene er leiejord.

det ble produsert 60 233 kg kjøtt i kommunen.

Videre er det ca 6,4 mill dekar produktivt skogareal i
Nordland. Her tas det ut tømmer til skur og massevirke. Det tas
også ut betydelig med ved til brensel. Det taes ut ca 200 000

Landbruket er viktig også for kulturlandskapet i kommunen
Av beitedyr var det i 2014, 68 melkekyr, 42 ammekyr, 182 øvrig
storfe og 2155 sau og lam en kunne se på beite i Øksnes.

kubikk skog hvert år, som er ca 1/3 av hva som burde vært tatt ut.
I tillegg er skogen rekreasjonsområde for befolkninga i fylket og

Utvikling av landbruket i kommunen

levested for et stort antall viltarter som overvintrer i skogene.

Landbruket hadde en god utvikling i verdiskaping (samla
næringsinntekt og samla omsetning) den siste perioden. Det har

Landbruket disponerer på denne måten 17 % av kommunens
landareal til produksjonsareal, og er en betydelig verdiskaper i

ikke vært noe reduksjon i antall dyr som er verdt å nevne, bortsett
en økning i melkekyr og reduksjon på sau.

form av mat, ved/tømmer, kulturlandskap og rekreasjon.
Kilder:

NIBIO
www.tine.no

www.landbruksdirektoratet.no
www.nfk.no

Fakta om landbruket i Øksnes

VI FÅR NORGE TIL Å GRO!
Nordland Fylkeskommune sier i sin Landbruksmelding for
Nordland 2013-2016:
”Landbruk er også en næring som bidrar til fellesgoder til
samfunnet. Gjennom sin aktive bruk av landskapet er
næringen i betydelig grad med å skaper landskapet i
Nordland. Dette yter den jevne nordlending godt av, men det
er også av stor betydning for reiselivsfylket Nordland.”

- LANDBRUKET ER VIKTIGERE
FOR ØKSNES ENN DU TROR

Det vil bøndene i Nordland fortsatt jobbe for, og derfor er det
nødvendig med nyskaping, markedsretting og bedre
lønnsomhet i produksjon av landbruksbaserte varer og
tjenester.

Bøndene kan love deg at vi vil:


Gi gode og mangfoldige matopplevelser



Skape grobunn for levedyktige lokalsamfunn



Gjøre landet vakkert



Kontinuerlig fornye verdiskapningen fra gården

”Aa eg veit meg eit land
Vil du vite mer, eller være med så ta kontakt:

Langt der uppe mot nord..”(Elias Blix)

Nordland Bondelag
Tlf: 75 50 60 60
nordland@bondelaget.no

Øksnes Bondelag

Skaper liv!

