Visste du at landbruksnæringa står sterkt

Bøndene i Tjeldsund produserer mer enn

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

mat til kommunens befolkning!

Tjeldsund kommune. Bøndenes samla næringsinntekt er ca.

Det er god årlig verdiskaping med utgangspunkt i råvarer fra

4.5 millioner kroner. Kommunens samla skatteinntekt fra

landbruket. Melk og kjøtt er hovedproduksjonen.

jordbruket er vel 1 millioner kroner. I tillegg kommer inntekter fra

Samlet omsetning for landbruket i Tjeldsund er på 11.6 mill.

personer i andre næringer som er avhengig av landbruket.

kroner (NILF 2009). Av dette kjøper bonden varer og tjenester for
ca. 6 mill. kroner. Hvert årsverk i landbruket skaper en til to

Tjeldsund er en jordbrukskommune med god verdiskaping og

arbeidsplasser i tilstøtende og andre næringer. Dette er

sysselsetting. Noen bønder i kommunen satser også på

bl.a.: veterinærer, handverkere, rådgivere, maskinleverandører,

tilleggsnæringer.

handelsnæringen og en rekke andre underleverandører.
I 2009 var det 19 gårdsbruk i drift i Tjeldsund med et

Synes du de grønne arealene i landskapet er vakre?

gjennomsnittlig dyrka areal på 224 dekar.

Det dyrkes på 4.250 dekar jordbruksareal i Tjeldsund, som er
gras til fôr og beitemark samt grønnfor. Jordbruksarealet har vært

Melk og kjøtt

stabilt de siste årene.

I 2009 ble det produsert ca. 630.000 liter melk fra 7 melkebruk
og totalt 51 tonn kjøtt i kommunen.

Videre er det 70.600 dekar produktivt skogareal. Skogbruk har
relativ liten betydning i Tjeldsund. Det tas ut noe ved til brensel.
Skogen er rekreasjonsområde for befolkninga i kommunen og
levested for et stort antall viltarter som overvintrer i skogene.
Landbruket disponerer på denne måten ca. 24 % av kommunens
landareal til produksjon, og er en stor verdiskaper i kommunen i
form av mat, kulturlandskap og rekreasjon.

Landbruket er viktig også for kulturlandskapet i kommunen
Av beitedyr var det i 2009, 100 melkekyr, 47 ammekyr, 203 øvrig
storfe og 1675 sau og lam en kunne se på beite i Tjeldsund.
Utvikling av landbruket i kommunen
Landbruket hadde en svak økning i verdiskaping (samla
næringsinntekt og omsetning) de siste 5 år. Kjøttproduksjonen er
redusert fra 70 tonn til 51 tonn. Melkeproduksjonen er økt fra
570.000 l til 630.000 l/ år i perioden mens antall melkebruk er
uforandret. Dyretallet for øvrig er ganske stabil.

Fakta om landbruket i Tjeldsund

VI FÅR NORGE TIL Å GRO!

- LANDBRUKET ER VIKTIGERE

Landbruket sørger for trygg matproduksjon
og gode opplevelser for befolkningen over
hele landet - gjennom bevisst utnyttelse av
naturressursene, i tråd med naturgitte og
etiske forutsetninger.

FOR TJELDSUND ENN DU TROR

Ved hjelp av egen næringsutvikling og aktivt samspill med
andre næringer bidrar landbruket til å sikre bosetting og
sysselsetting i distriktene.

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

Vårt arbeid skal være preget av at vi :


er jordnære



er driftige



er imøtekommende



har pågangsmot

- fra Norges Bondelags
informasjonsstrategi
”Vi får Norge til å gro”

- Kan du tenke deg hvordan det ville være å
komme til Tjeldsund langs landeveien eller fra
sjøen uten de grønne lungene med landbruk?
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