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Landbruksstrategi for Melhus kommune

INNHOLD
1. INNLEDNING ........................................................................................ 2
2. LANDBRUKET I MELHUS........................................................................ 3
2.1 MATPRODUKSJON – OG NYE BYGDENÆRINGER ....................................................................................... 5
2.2 KOMPETANSE OG REKRUTTERING, FAGMILJØ .......................................................................................... 9
2.3 KULTURLANDSKAP OG «FELLESSKAPSVERDIENE» I LANDBRUKET ....................................................... 10
2.4 SKOGBRUKSPRODUKSJONEN ................................................................................................................... 12

3. MÅLSETTING ...................................................................................... 16
3.1 DELMÅL 1: MATPRODUKSJON – OG NYE BYGDENÆRINGER ..................................................................... 17
3.2 DELMÅL 2: KOMPETANSE OG REKRUTTERING, FAGMILJØ ........................................................................ 18
3.3 DELMÅL 3: KULTURLANDSKAP OG «FELLESSKAPSVERDIENE» I LANDBRUKET ........................................ 19
3.4 DELMÅL 4: SKOGBRUKSPRODUKSJONEN................................................................................................... 20

Landbruksstrategi for Melhus kommune

1

1. Innledning
Kommunestyret vedtok, i september 2012,
i sin kommunale planstrategi at det skulle
utarbeides ny landbruksplan for Melhus
kommune. Planen erstatter siste
landbruksplan som ble vedtatt i komite for
Teknikk og miljø høsten 2005, samt
tiltaksdelen som etter dette ble innarbeidet
og rullert i strategisk næringsplan for
perioden 2007-2011. En arbeidsgruppe
har sammen med komite for Teknikk og
miljø utarbeidet tittel, mål og delmålene i
landbruksplanen med utgangspunkt i swotanalyse for landbruket, innspill fra åpent
landbruksverksted samt temadiskusjon i
komite for Teknikk og miljø.
Landbruksplanen er en sektorplan som skal
definere kommunens rolle og politikk på
landbruksområdet. Den skal peke på hvilke
arealressurser som er viktige for landbruket
vårt, og peke på områder som egner seg for
næringsutvikling i og i tilknytning til
landbruket. Videre skal den si noe om
hvilke prioriteringer og føringer
kommunen gjør når det gjelder
forvaltningen av de økonomiske og
juridiske virkemidlene i enkeltsaker.
Mye av rammevilkårene for landbruket blir
gitt av andre aktører. Landbruksmeldingen,
velkommen til bords, gir fortsatt føringer
for de overordnede målene i
landbrukspolitikken (Meld. St.9. 20112012). Her er det fire overordnede mål;
matsikkerhet, landbruk over hele landet,
økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.
Det er et mål å øke landbruksproduksjonen
i takt med befolkningsutviklingen, og
produksjonen i landbruket må tilpasses et
endret klima. Skogbruket må styrkes slik at
vi kan få økt skogbruksproduksjon.
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Regjeringen har fremmet Meld.St.11
(2016-2017), Endring og utvikling – En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon, som
ble vedtatt i Stortinget våren 2017 etter
endret innstilling fra næringskomiteen.
Her foreslås bl.a tiltak for mindre politisk
styring av landbruket, og en større
markedsretting av produksjonene.
Stortinget har også behandlet
Meld.St.6(2016-2017), Verdier i vekst.
Konkurransedyktig skog- og trenæring.
Her er utarbeidelse av en strategi som
stimulerer etterspørselen etter grønne,
trebaserte produkter ett av flere tiltak, med
utgangspunkt i klimaforliket i Stortinget.
Landbruksmelding for Trøndelag med
tilhørende handlingsprogram 2013-2017
gir også føringer for den regionale
satsingen og virkemiddelbruken for
landbruket vårt.
Planen er inndelt i følgende fire
fokusområder:
1. Matproduksjon – og nye
bygdenæringer
2. Kompetanse og rekruttering,
fagmiljø
3. Kulturlandskap og
«fellesskapsverdier» i landbruket
4. Skogproduksjon
I tillegg er det laget et arealressurskart,
Kjerneområde landbruk, som viser de
viktigste produksjonsarealene for
landbruket i Melhus.
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2. Landbruket i Melhus
Melhus kommune er en stor
landbrukskommune etter Sørtrønderske
forhold. Både arealgrunnlaget og
beliggenheten er gunstig for mat- og
skogproduksjon.

Det er også mange såkalte
«felleskapsverdier» som er tilknyttet
landbruket vårt. Arealer for friluftsliv og
rekreasjon, jakt og fiske, arealer med
biologisk mangfold, samt opplevelser i
tilknytning til kulturlandskapet gir
innbyggerne identitet og tilhørighet.

Andelen av sysselsatte i næringa er på
rundt 5% i kommunen, og består av 250
aktive jordbruksforetak og et
gardsskogbruk fordelt på 650 eiendommer.
Av kommunens 698.000 daa er 10 %
dyrkajord og 50 % produktiv skogsmark.
En stor del av dette arealet er klassifisert til
arealer av svært stor betydning ut i fra
produksjonspotensialet, driftsforhold og
beliggenhet.
Den årlige omsetningsverdien fra
landbruket ligger nå på rundt 210 mill.kr
samlet for jordbruket og skogbruket.
Landbruket skaper verdier hvor
produksjonene danner grunnlag for
transportvirksomhet, rådgivningstjenester,
foredling og salg. Ringvirkningseffektene
av landbruket gjør at for hver arbeidsplass i
landbruket skapes 2,5 arbeidsplasser
utenom næringa.

Utvikling av sysselsatte etter hovednæring (15-74 år)
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Matproduksjon (dvs for og matvarer med
grunnlag i norske ressurser) er landbrukets
viktigste oppgave.
FN har beregnet at den globale
matproduksjonen må øke med 60% de
neste 30 årene for å kunne fø jordas
befolkning på rundt 9,5 milliarder
mennesker. Derfor er vi i Norge etisk
forpliktet til å brødfø vår egen befolkning.
Som folkerik nabokommune til Trondheim
er landbruksarealene stadig utsatt for
nedbyggingspress grunnet
befolkningsvekst.
For å kunne bidra til økt matproduksjon i
Melhus må vi sikre disse arealene, og sette
inn tiltak som gir bærekraftig produksjon.
Dette betyr at jordvernet må stå sterkt i
Melhus. Dette betyr også at matjordas
verdi som matproduksjonsareal må styrkes
i forhold til andre samfunnsinteresser som
f.eks vegbygging og bolig- og
næringsarealer. Sammenhengen mellom
jord og mat må bli mer synlig. Dette kan
f.eks gjøres ved økt fokus på lokal mat,
andelslandbruk, urbant landbruk,
grøntkorridorer m.m. i bynære områder, i
tillegg til økt fokus på sammenhengen
mellom jord- og matsikkerhet.
Kommunene forvalter en rekke
økonomiske og juridiske virkemidler rettet
mot landbruket (lovpålagte oppgaver).
Dette er i utgangspunktet virkemidler stilt
til rådighet via jordbruksavtalen, via en
rekke statlige vedtak i Storting og
departement, samt fra regionale
myndigheter. Her ligger det et lite
skjønnsrom for kommunene i
forvaltningen. Dette skjønnsrommet må
synliggjøres, slik at landbruksnæringen er
klar over hvilke prioriteringer og
avveininger som kan forventes i
samgangen med kommunen som offentlig
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myndighet. Kommunenes arealpolitikk
påvirker også landbruksnæringa, som er
arealavhengig i sin produksjon. Her må
politikerne bevisstgjøres, slik at de har
innsikt i hvilke konsekvenser ulike vedtak
kan få for mulighetene for framtidig
matproduksjon f.eks. Boplikt, driveplikt,
fradeling av boligtomter, vilkår for
konsesjon, deling og omdisponeringa av
dyrkajord er eksempler på slike saker.
I tillegg bør kommunene være pådrivere og
legge til rette for å øke aktiviteten og
innsatsen på områder innen landbruket som
har utfordringer, og i samarbeid med
landbruket og landbrukets organisasjoner /
rådgivningstjeneste bidra til at landbruket
når sine mål. Slike tiltak må også
synliggjøres, slik at våre politikere kan
prioritere ressurser til dette i kommunen. I
Melhus er det behov for en innsats mtp økt
utnyttelse av beiteressurser i innmarka og
utmarka, lokal mat- og reiselivssatsinger,
rekruttering og kompetansesikring i
landbruket, samt en økt innsats i arbeidet
med klimautfordringene for landbruket.
VISSTE DU AT










Matjord er grunnlaget for all matproduksjon.
Matjordlaget vi har i dag ble dannet under
forrige istid. Det tar 1000 år å danne et lag
dyrkbar matjord.
4% av arealet i Sør-Trøndelag er dyrket
mark, og at 10% av arealet i Melhus er
dyrket mark.
Matproduksjonen i Norge må øke med 1%
hvert år hvis vi skal holde tritt med
befolkningsveksten vår.
Trøndelag har kapasitet til å øke
matproduksjonen med minst 1,5% hvert år.
Selvforsyningsgraden i Norge er under 40% .
Melhus kommune har i dag ca 2,7 årsverk
tilknyttet forvaltningsoppgaver for jord- og
skogbruket. I tillegg har vi 1 årsverk som
landbruksvikar til bruk for husdyrbrukere
ved sykdom.
Melhus kommune forvalter årlig ca 65
mill.kr til landbruket i tillegg til en rekke
juridiske virkemidler tilknyttet lover og
forskrifter.
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2.1 Matproduksjon – og nye
bygdenæringer
Melhus er den største jordbrukskommunen
i Sør-Trøndelag, når en ser på det
produktive jordbruksarealet. Av fulldyrket
areal er det ca. 70 000 dekar, hvorav om
lag halvparten nyttes til kornproduksjon.
Halvparten av kornarealet er
matkornarealer av nasjonal verdi, og disse
arealene ligger i dalbotnen langs Gaula fra
Lundamo og nordover til Trondheim
kommune.

Kyllingproduksjonen har også økt mye de
siste årene, og 23 foretak produserer nå ca
2,5 mill slaktekyllinger pr år. I tillegg har
vi 2 kalkunprodusenter og 3
konsumeggprodusenter, foruten rugeegg
og avlsdyroppdrett.
Melhus er størst i fylket på økologisk
landbruk, med bl.a. 9 300 daa økologisk
jordbruksareal, 8 økologiske melkebruk,
og 7 økologiske ammekuprodusenter.

Det produseres i dag mest bygg på
kornarealene (80 %), i tillegg til havre og
noe hvete. Produksjonen drives i større
grad av entreprenører med effektiv
maskinpark.
I kommunen er det et betydelig omfang av
husdyrhold. Melkeproduksjonen har størst
økonomisk betydning selv om antall
melkeprodusenter er minkende og nå nede
i 48 leverandører. Til tross for dette har
volumet av melkeproduksjonen økt noe de
senere årene grunnet færre og større bruk,
og er nå på tilsammen 8,7 mill. liter årlig.
Innenfor ammekuproduksjonen har vi 33
foretak med til sammen 650 stk. ammekyr.
Saueholdet er konsentrert sørover i
kommunen, og ligger stabilt på 31 foretak.

Økologisk areal rangert i Sør-Trøndelag i
2016
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Melkeproduksjonen:
Melkekvote totalt, liter
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Generelt er det en strukturendring i
produksjonene mot færre og større bruk, og
med stadig større leiejordsandel i
produksjonene. Dette har til dels medført
store kostnader i produksjonene til
transport av for og gjødsel. For deler av
Hølonda er det mangel på jordbruksareal
for nyinvesteringer i melkeproduksjon med
økt produksjonsomfang. Noe nydyrking
foregår, men dette er ikke tilstrekkelig til å
dekke behovet lokalt ennå.

Utvikling i antall foretak og størrelsen av jordbruksforetakene i
Melhus

300

350
250

300

Dekar

Antall foretak

400

Pga leiejordsproblematikken forventes en
utflating i melkeproduksjonen når det
gjelder volum. Det er et stort behov for å
fornye bygningsmassen i landbruket for at
produksjonene skal fortsette å øke
framover i framtidsretta driftsbygninger,
og ta i bruk ny teknologi. Dette er
omfattende investeringer som krever mye
av brukere og alle rådgivere rundt bonden.
Investeringer i melkeproduksjonen er her
de mest krevende sakene. Tilgang kapital
er også svært viktig framover.
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Framtidas matproduksjon vil måtte være et
langt mer klimasmart landbruk enn det vi
har i dag. Jordbruket har gjennom et
systematisk avlsarbeid, god dyrehelse, god
forutvikling, og en mer treffsikker
gjødsling, startet opp arbeidet med å
utvikle matproduksjonen i en retning som
gir mindre klimagassutslipp og redusert
energiforbruk. Det er allerede oppnådd
gode resultater, og arbeidet fortsetter.
Miljøvirkemidlene i landbruket må rettes
inn mot klimautfordringer i tilknytning til
vann, dreneringsforhold og avrenningsfare.
Tiltak med god miljøeffekt må prioriteres.
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Antall aktive bruk i Melhus har gått ned
fra 396 til 250 de siste 20 årene.
Den samlede omsetningen fra landbruket i
Melhus ligger på nesten 210 mill kr pr år.
Vi har 70 000 daa fulldyrka jord i Melhus,
fordelt på ca 35 000 daa gras, 34 400 daa
korn og 600 daa poteter. 9 300 daa er
økologisk drevet, noe som gjør Melhus til
fylkets største på økologisk areal.
Antall melkebruk i Melhus har gått ned fra
113 til 47 de siste 20 årene, mens
melkekvotene har gått fra 8,5 mill liter til
8,6 mill liter i samme tidsrom.
Melhus har nå 13 melkeroboter i drift.
Melhus har 31 brukere med sau, og 28
brukere med fjørfehold (kylling,
konsumegg, kalkun, rugeegg).
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I Melhus er det få tilbydere innen det vi
kan kalle tilleggsnæringer, eller en
utnytting av gårdenes ressurser til inntekter
utenom det som er tradisjonelt landbruk.
I dag er det noen aktører med tilbud innen
Inn på Tunet-tjenester. Videre er det noen
som tilbyr lokal mat og servering/catering,
og noe overnatting i forbindelse med
laksefiske. Vi har også et bygdeservicetilbud i Melhus. Medalhus Andelslandbruk
på Melhusgården øvre er et godt drevet
andelslandbruk med mange medlemmer fra
Trondheimsregionen.

Målet er å samle alle aktører i kommunen
under samme profil, og gjennom et
organisert samarbeid kunne bidra til at
flere kan etablere nye tilbud for å utnytte
markedsmulighetene som finnes her i
Trondheimsregionen.
Det bør arbeides for tilrettelegging for
lokale aktører som ønsker å videreforedle
produkter og tjenester fra landbruket, og
kommunen bør følge opp intensjonene i
«Trøndersk Matmanifest».

Jordbruksareal m.produksjonstilskudd for
ulike produksjoner
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Landbruket i Melhus har mange muligheter
når det gjelder å utvikle nye
tilleggsnæringer med basis i eget
ressursgrunnlag. I dag er det det
tradisjonelle landbruket som dominerer,
samtidig som man henter gode inntekter
utenom bruket fra annet lønnet arbeid i
arbeidsmarkedet i og rundt Trondheim.
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MelhusBanken og næringsforeningen har
igangsatt et arbeid for å øke tilbudet av
lokale matprodukter, som en del av
reiselivsopplevelser i Melhus; under
tittelen «Smak og opplev Melhus».
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Husdyrbrukere m.prod.tilsk.
Melkekyr
Ammekyr
Ungdyr
Slaktegris
Smågris
Sauer, v.f.
Kylling, rugeegg, kalkun
Konsumegg

2011

2012

2013

2014

2015

2016

53
46
96
2
2
31
23
2

52
37
89
3
2
27
23
3

48
37
84
2
2
27
34
3

46
33
82
3
2
26
27
3

48
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1
2
28
28
5
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3
1
31
28
5
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2.2 Kompetanse og
rekruttering, fagmiljø
Antall aktive gårdbrukere er redusert i
Melhus, samtidig som produktiviteten har
økt svært mye. Stadig færre bønder skal
håndtere et større produksjonsomfang, med
bruk av ny teknologi, og som krever mer
kapital. Krav til egen kompetanse, behov
for ordnet ferie- og fritid, et godt HMSarbeid, samt mulighet for deltagelse i et
godt fagmiljø som yrkesutøvere, er viktige
faktorer for den som skal ha yrket sitt i
landbruket framover.
I Melhus er det eget avløserlag for
husdyrbrukere, Melhus Avløserlag, samt
en kommunal stilling som landbruksvikar,
til bruk ved ferie/fritid og sykdom. Tilbud
om avløsning ved sykdom er svært viktig,
og løses ved bruk av egne avløsere når
landbruksvikaren er opptatt. I 2016 ble til
sammen 27 avløsere benyttet som
supplement til landbruksvikaren, noe som
viser at behovet er stort.
Arbeid for rekruttering av ungdom i
landbruket er kjempeviktig, og Melhus
kommune bør bidra til dette i samarbeid
med andre lag og rådgivningsapparat i
landbruket. I Melhus er det en del unge
som er på veg inn i næringa og som vil inn
i næringa. Nettverk for unge bønder er
etablert i flere kommuner, og koordineres
av Sør-Trøndelag Bondelag.
Muligheter for en grønn utdanning i
regionen er god. Det tilbys kurs m.m. fra
Skjetlein grønt kompetansesenter, samt
Øya videregående skole. Innen landbruket
tilbys også rådgivningstjenester fra hhv
TINE, Nortura, og Norsk
Landbruksrådgivning. Øvrige veilednings-
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og rådgiverapparat finner vi i kommunen,
lokale banker, regnskapskontor ofte i
samarbeid med faglaga. Det er viktig at
alle aktører samarbeider om å utvikle gode
fagmiljø og motiverer nye brukere til å
satse for ei framtid i landbruket, og at
kommunen tar et ansvar for en samordning
her.
Melhus kommune bør støtte opp om
rådgivningstjenestene gjennom samarbeid
og deltagelse i aktuelle kurs/arrangement,
samt bevilge årlig økonomisk støtte til
Norsk Landbruksrådgivning.
Dyrehelse og dyrevelferd henger nøye
sammen, og er et viktig ansvar for den som
skal holde dyr. Melhus kommune er
opptatt av at vi har høy standard for
dyreholdet, og at forholdet vårt til dyr er
preget av respekt og fellesskapsfølelse,
mer enn fokus på dyrenes nytteverdi alene.
Melhus kommune bør ha et tett og godt
samarbeid med Mattilsynet i arbeidet for
god dyrevelferd i landbruket.
VISSTE DU AT










HMS og kvalitetssikring i landbruket er
viktig arbeid i ei næring med mange
ulykker.
Øya vgs og Skjetlein vgs tilbyr god
grunnutdanning i landbruk/naturbruk.
Det gis gode tilbud om agronomkurs for
voksne.
Bondelaget arrangerer annethvert år
konferansen «Kvinner kan».
Alle gårdbrukere vil få tilbud om
klimarådgivning på sin gård gjennom et
prosjekt i regi av Bondelaga og
organisasjonene i landbruket.
Alle som jobber med dyr har ansvar for å
følge Norges lover og forskrifter.
Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger
regelverket slik de skal.
Åpen Gård gir gode opplevelser og
kunnskap om landbruket vårt, og i
Melhus er Øya vgs en fin arena for dette
arrangementet hver høst.
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2.3 Kulturlandskap og
«fellesskapsverdiene» i
landbruket
Kulturlandskapet vårt i innmark og utmark
er en viktig kilde til rekreasjon og
opplevelser for folk i Melhus, og er et
resultat av et aktivt og et miljømessig godt
drevet landbruk med yrkesutøvere som har
tid og rom for å ivareta disse verdiene.
Hoveddalføret i Melhus er et åpent
landskap med ravinelandskap på begge
sidene. Dette er gammel sjøbunn som er
formet av vatn når landet hevet seg, og
som kan sees som terrasser når en ferdes
langs E6. I dalbotnen langs Gaula består
jordbruksarealet hovedsakelig av leirjord
og sandjord/ morenejord, og benyttes mest
til kornproduksjon. Ca 10 000 daa her er
klassifisert som lettdrevet matkornarealer
av nasjonal verdi.
Landskapet vårt preges av at det er ulike
produksjoner som dominerer i de ulike
delene av kommunen. Den fulldyrka jorda
er i drift til hhv. korn og grasproduksjon,
mens beitearealene og tungdreven jord i
dalføret er delvis gjengrodd som følge av
mindre husdyrhold her. Arealene har større
innslag av monokulturer som følge av
intensiv korn- og grasproduksjon.
I dalsidene har vi karakteristiske
ravinelandskap som er brukt til
innmarksbeiter, og som delvis er grodd
igjen. Gjengroing er en stor trussel mot
naturmangfoldet i landskapet.

Landbruksstrategi for Melhus kommune

I andre deler av kommunen, som f.eks.
Hølonda, og sør i kommunen, finner vi et
aktivt husdyrhold med tilhørende
grovforproduksjon (storfe og sau). Selv om
antall melkekyr i Melhus er redusert de
siste årene, har antall ammekyr økt noe.
Det samme har antall hest, som er en viktig
beitepusser i deler av Melhus.
Utmarksbeiter for husdyr er i bruk i store
deler av kommunen. Vi har tre beitelag;
Lundadalen, Hovin og Flå. Manglende og
uavklart gjerdehold og i noen år problem
med rovdyr, er en utfordring for brukere
som benytter utmarksbeitene i drifta si.
Melhus er også en stor skogkommune, og
et aktivt skogbruk preger liene og
sidedalene (hogst, foryngelse, skogsveger).
Vi har også mange velstelte trøndertun i
tradisjonell byggestil, men bildet er i ferd
med å endres noe. Ny bygningsmasse
bryter kanskje med den gamle
byggeskikken, og en del av den gamle
bygningsmassen blir revet fordi den er gått
ut av bruk. I 2011/2012 deltok Melhus i et
nasjonalt pilotprosjekt i regi av Skog- og
landskap for registrering av verdifull
bygningsmasse i landbruket. Her ble til
sammen 20 gårdsanlegg registrert, og viser
karakteristiske trøndertun fra de ulike
delene av kommunen. De typiske 4kanttunene er karakteristisk for hele MidtNorge, og bør bevares så langt det lar seg
gjøre. Dette blir enda viktigere når
tettstedene begynner å ligne mer og mer på
hverandre ved at bygningene har samme
utforming over hele landet.
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De største endringene slik folk oppfatter
det, er likevel resultatet av at naturen tar
tilbake arealer. Gjengroingen av
jordbruksarealer og ferdselsveger med
lauvskog er et tydelig trekk. Det biologiske
mangfoldet reduseres, og mye
kulturhistorie forsvinner. Dette er såkalte
«felleskapsverdier» som landbruket
forvalter, og som er et landskapsmessig
uttrykk / resultat av den
landbrukspolitikken som føres i Norge.
Melhus kommune forvalter
miljøvirkemidler og regionale
miljøvirkemidler for å ivareta verdiene
tilknyttet utmarksbeiter og i
kulturlandskapet. Dette er likevel små
midler, men i kombinasjon med andre
medfinansiører kan nytten bli ganske stor.
Økte ressurser til dette arbeidet er
etterspurt, og må prioriteres hvis det skal
satses på dette området.

VISSTE DU AT
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Ei natureng kan inneholde 40-50
ulike arter pr kvadratmeter.
Det kan gis årlige tilskudd for å
stelle arealer med stort biologisk
mangfold.
Melhussletta turstier og Varig
vern av Medalhus mottok
landbrukets kulturlandskapspris i
2009.
Stiftelsen Prestegårdslåna har
tilbud om rådgivning innen
kulturminnevern og restaurering
av gammel bygningsmasse.
Melhus har til sammen 2054
registrerte bevaringsverdige
kulturminner.
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2.4 Skogbruksproduksjonen
Melhus kommune er en landbrukskommune med relativt store skogressurser
etter sørtrønderske forhold. Knapt 9 % av
fylkets totale produktive skogareal ligger i
kommunen. Skogressursene er kartlagt
gjennom områdetakster i perioden 1977 –
1979, 1993 - 1996 og 2013 - 2015. Digitale
data finnes for hele kommunen.
Skogbruket er vesentlig gardsskoger, og
det er 651 eiendommer > 25 daa i
kommunen.
De største eiendommene er representert
ved Horg Østre Bygdeallmenning (21.500
daa prod. skog) og Statsskog (8.700 daa
prod. skog). Den gjennomsnittlige
størrelsen på skogeiendommene i Melhus
er ca. 480 daa.
Skogbruket er framtidens olje. Med det
menes at «alt som lages av olje, kan lages
av tre» (Norges forskningsråd) Om
fremtiden skal bli bærekraftig, må vi
utnytte de fornybare råstoffene på en bedre
og smartere måte.

ungskogpleie, skogplanting, skogdager,
skoleskogdager, kurs og
skogsveiplanlegging.
I perioden 2013 – 2015 ble det
gjennomført områdetakst i Melhus og
skogeierne fikk utarbeidet nye
skogbruksplaner med MiS-registreringer.
Skogbruksplanene var i stor grad
medvirkende til en formidabel økning i
avvirkningen i kommunen, med ca 82 000
m3 i 2015 og 60 000 m3 i 2016.
Skogbruksplanene med miljøregistreringer,
gir et godt grunnlag for en bærekraftig drift
og forvaltning av den enkelte eiendom og
er ellers en viktig del av den nødvendige
dokumentasjon for omsetning av
industrielt skogvirke i tråd med bl.a. Norsk
PEFC skogstandard.

Innenfor skogbruket er det gårdssagbruk
som har litt videreforedling av
treprodukter. Vi er ellers avhengig av at
store aktører som Norske Skog på Skogn
og Kjelstad Bruk på Støren og i Selbu
holder stand i markedet.
Gjennom LENSA har kommunen som
målsetting å videreutvikle gode verktøy og
arenaer for skogeierveiledning og
kompetanseutvikling. LENSA er tuftet på
kommunesamarbeid og lokale nettverk.
Vårt lokale nettverk, Gauldalsnettverket, er
i så måte en utmerket arena for
gjennomføring av tiltak innen

Landbruksstrategi for Melhus kommune
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Høsten 2016 ble hovedplan for skogsveger
vedtatt av komite for teknikk og miljø.
Hovedplanen beskriver en optimal
utbygging av skogsvegnettet med
utgangspunkt i økonomiske og
miljømessige vurderinger i perioden 2016
– 2020 og skal synliggjøre potensialet for
verdiskapning i skogbruket. Hovedplanen
er derfor et viktig verktøy for å kunne
planlegge et godt vegnett for skogbruket.
Resultattabellen viser 44 forskjellige tiltak.
Mange gjelder opprusting og
modernisering av eksiterende
skogsbilveger. Dette skyldes at svært
mange av de eksisterende skogsvegene ble
bygd ei tid da tømmerbilene var mindre og
kravene til veger var mindre. I tillegg er
det en del nyanlegg og noen eldre anlegg
som har for dårlige bruer.
SKOGAVVIRKNING
Volum m3
Verdi brutto kr

2011
22 184
7 532 003

2012
28 704

2013
39 873

2014
36 414

2015
82 083

2016
60 030

9 160 563 11 444 574 11 425 515 23 545 760 16 784 944
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Årlig avvirkning de siste årene er ca.
45 000 m3. Dette gir grunnlag for 640
eneboliger.
Førstehåndsverdien er ca. 14 millioner
kroner.
Samfunnsverdien på tømmeret er ca. 144
millioner kroner. Dette gjør skognæringa
til en av de største verdiskaperne.
Årlig tilvekst i Melhus er 91 000m3.
Dette binder 136 000 tonn CO2.
Det totale skogarealet er 313 000 daa og
tilsvarer 45 000 Lerkendal-baner
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Planting areeal
Planting stkk
Hogst
Grøfting
Gjødsling
Markberedning

1900--49

1950
0-59

19600-69

197
70-79

1980-89

19990-99

200
00200
09

3 856
1 971 175

5 740
0
1 836
6 665
254 372
3
1 200
0

13 5530
3 9885 320
247 281
4 3774

10 322
3
2 10
06 800
215
5 500
804
4

17 016
0
3 68
83 000
332 000
1 56
68
415
252

17 5513
3 3335 000
366 000
606
452
1 0884

11 917
193
31000
280
0 300

3 157
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3. Målsetting
Melhus er fylkets største
landbrukskommune, og skal bidra til økt
matproduksjon som er trygg og bærekraftig
og av god kvalitet. Produksjonen skal
komme fra engasjerte og faglig sterke
bønder med høy kompetanse i ei attraktiv
næring.
Gjennom matproduksjonen og
skogproduksjonen skal Melhus utvikle og
ivareta levende kulturlandskap som sikrer
naturmangfoldet, til glede for den øvrige
befolkningen til rekreasjon og friluftsliv.
Landbrukets samlede ressurser må tas i
bruk til nyskaping og utvikling av nye
bygdenæringer.

Landbruksstrategi for Melhus kommune
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Matmanifest.

3.1 Delmål 1: Matproduksjon –
og nye bygdenæringer
Jordbruksarealet i Melhus skal ivaretas og
sikres, og om mulig økes som grunnlag for
økt matproduksjon i både korn- og
husdyrproduksjonene (melk, kjøtt og egg).
Volumproduksjonene våre innen melk,
kjøtt og korn skal videreutvikles og økes.
Økt verdiskaping skal sikres gjennom en
satsing på viderefordeling og utvikling av
matmangfoldet med lokal identitet, og med
basis i bærekraftige produksjoner og god
dyrevelferd.
Økt bruk av lokal mat, bl.a. vilt og fisk
som del av reiselivsopplevelser i Melhus.
Tiltak:
 Jordvernet i Melhus må styrkes.
Kommunen skal bidra til at det
nasjonale jordvernmålet nås, ved en
sterk begrensning i omdisponering
av fulldyrka jord egnet til
matproduksjon, både korn- og
grasarealer. Det skal etableres
langsiktige utbyggingsstrategier
rundt tettstedene, for å sikre
jordvernhensynet i arealpolitikken.
 Det skal utredes å opprette et fond
til støtte for nydyrkingstiltak i
Melhus ved omdisponering av
dyrkajord til utbyggingsformål.
 Melhus kommune skal ha et nært
samarbeid med Mattilsynet om god
dyrevelferd i landbruket.

 SMIL-midlene skal sees i
sammenheng med RMPordningene og dreneringsforskriften, og fortrinnsvis
prioriteres til miljøtiltak som bidrar
til økt matproduksjon.
 Nyinvesteringer i driftsbygninger
for volumproduksjonene melk og
kjøtt prioriteres og følges tett opp i
samarbeid med andre
rådgivningsaktører og Innovasjon
Norge.
 Melhus kommune skal støtte opp
om nettverkssamarbeidet «Smak og
opplev Melhus», og bidra til å
utvikle nyetableringer innenfor mat
og reiselivsopplevelser i Melhus.
 Ved behandling av søknader om
konsesjon ved erverv av
landbrukseiendom i Melhus, skal
behovet for tilleggsarealer for
tilliggende landbrukseiendommer i
drift prioriteres, mtp å få ned
leiejordsandelen.
 Ved bortleie av dyrkajorda, kreves
det 10-årige leieavtaler
(driveplikten). Kommunen må
aktivt følge opp disse for å påse at
dette gir driftsmessig god løsninger
for landbruket.
 Ved deling- og dispensasjonssaker
skal virkningene for landbruket
synliggjøres og vektlegges.

 Oppfølging av Trøndersk
Landbruksstrategi for Melhus kommune
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3.2 Delmål 2: Kompetanse og
rekruttering, fagmiljø
Bondeyrket er et kunnskapskrevende yrke,
hvor egne evner og høyt kunnskapsnivå
har avgjørende betydning for at målene i
landbruket kan nås.
Landbruket i Melhus skal profileres som ei
attraktiv næring for yrkesutøvere med høy
kompetanse. Landbruket i Melhus skal
videreutvikles ved å bygge opp om gode
nettverk og fagmiljø, i samarbeid med hele
veilednings- og rådgivningsapparatet i
landbruket.

 Melhus kommune skal støtte opp
om Norsk Landbruksrådgivning,
som er en viktig organisasjon for
rådgivning innen jord- og
plantekultur.
 Organisering av
landbruksforvaltningen skal
gjennomgås med tanke på å styrke
kapasitet og kompetanse slik at
kommunen kan bidra til at de
landbrukspolitiske målene kan nås,
gjennom å bruke de økonomiske og
de juridiske virkemidlene med
aktivt. Som en del av dette skal
interkommunalt samarbeid med
Skaun kommune utredes.

Tiltak:
 Det etableres et «kontaktutvalg» for
jordbruket, for samarbeid med
andre aktører om arrangement av
felles faglige møter, kurs, og
inspirasjonsmøter for gårdbrukere i
Melhus. Årlige samordningsmøter,
hvor det settes fokus på en del
faglige utfordringer for landbruket,
bl.a økologisk landbruk, satsing på
tilleggsnæringer, reiseliv, bedre
utnyttelse av Gaula m.m.
 Kurs for nye gårdbrukere med
jevne mellomrom avholdes i
samarbeid med andre aktører.
 Melhus kommune skal prioritere
landbruksvikarordningen i Melhus,
som et viktig sikkerhetsnett ved
sykdom hos gårdbrukere, i
samarbeid med avløserlaget.

Landbruksstrategi for Melhus kommune
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3.3 Delmål 3: Kulturlandskap
og «fellesskapsverdiene» i
landbruket
Bidra til at beiteressursene som ligger i
innmark og utmark tas i bruk til melk- og
kjøttproduksjon på både storfe og sau. På
denne måten skal andelen egenprodusert
fôr økes, og kulturlandskapet åpnes opp
slik at kulturverdiene og naturmangfoldet
ivaretas.

 Melhus kommune skal ha fokus på
byggeskikk og å informere om
rådgivningsmuligheter ved
søknader om nybygg, riving,
restaureringer.
 Ny bruk av ledig bygningsmasse på
gårdsbruk er positivt, og skal bidra
til at hovedtrekkene av verdiene i
trøndertunet blir videreført som det
viktige landskapselementet det
utgjør i Melhus.

Tiltak:
 Bidra til kartlegging av
beiteressursene i utmarka, ved å
bevilge støtte til utarbeidelse av en
beitebruksplan for Melhus.

 Lage informasjonsbrosjyre om våre
flotte trøndertun som er registrert i
prosjektet «Viktige bygninger i
landbruket».

 Arbeide for etablering av felles
sperregjerder i utmarka.
 Stille vilkår om etablering av
gjerder mot utmark i regulering av
boligområder, hvor det drives
husdyrhold
 Økt fokus på SMIL-midlene til
kartlegging av arealer med stort
biologisk mangfold,
beitekartlegging, og til rydding og
inngjerding av gammel beitemark, i
tillegg til de prioriterte
forurensningstiltakene.

 Bidra til å etablere turstier i
kulturlandskapet i samarbeid med
grunneierne og
friluftslivsforvaltningen.

Landbruksstrategi for Melhus kommune

19

3.4 Delmål 4:
Skogbruksproduksjonen
Legge til rette for et lønnsomt og
bærekraftig drevet skogbruk, bedre
tilgjengelighet til skogressursene, og
konkurransedyktige verdikjeder.
For å møte økt etterspørsel etter råstoff fra
skogen, skal det legges til rette for økt
bærekraftig avvirkning og uttak av
skogbiomasse, og økt oppbygging av skog.

Tiltak:
 Bidra til økt utnytting av skogen
ved satsing på tiltak innen
videreforedling av tre.
 Satsing på bioenergi som et viktig
klimatiltak.
 Bidra til økt bruk av tre i bygninger
i Melhus.
 Arrangere skogdager, og kurs.
 Oppfølging av hovedplan for
skogsveger.
 Avtale med grunnskolene om
skogdager.
 Delta aktivt i nettverkssamarbeidet
LENSA.
 Målretting av NMSK-midlene.
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