
Visste du dette om landbruksnæringai Leirfiord? "f
p

Det blir utført vel 100 årsverk fordelt
på 65 bruk, i landbruket i Leirfjord kom-

mune.

Hvert årsverk i landbruket skaper en til
to arbeidsplasser i tilstøtende og andre

næringer. Dette er bl.a. : veterinærer,

handverkere, rådgivere, maskinleverandø-

rer, handelsnæringen, reiseliv og en rekke

andre underleverandører.

Leirfjord er en betydelig jordbrukskom-

mune med stor verdiskaping og sysselset-

ting, og med et aktivt landbruk. Noen

bønder i kommunen sacer også på til-
leggsnæringer, videreforedling og
salg av gårdsprodukter.

S.vnes du de grønne arealene i landska-

pet er vakre?

Vi har 2241O dekarjordbruksareal i

Leirfiord, Dette brukes til grasproduksjon.

Vinterf6r og beitemark.

Vi har ca 56 600 dekar produktivt skogareal.
Her tas det ut tømmer til skur og massevirke.

Det tas også ut ved til brensel. I tillegg er skogen

rekreasjonsområde for befolkninga i Leirfjord

kommune, og levested for et stort antall viltarter
som overvintrer i skogene.

Landbruket disponerer vel 30 % av kommunens

landareal til produksjon, og er en stor verdiska-

per i kommunen iform av mat, ved, tømmer,

lculturlandskap og rekreasjon.

Bøndene i Leir$ord
produserer mye mer mat, enn til

kommunens befolkning!

Melk og kjøtt

I 2020 ble det produsert vel 5,4 millioner liter
melk fra 26 melkebruk.

Det ble produsert ca.7723 gris, 1090 storfe og

2187 sau og lam til slakt, fra vår kommune.

Til sammen produserte bøndene i Leirfiord ca.

973 tonn kjøtt.

Landbruket har stor betydning i

kommunen.

Landbruket er viktig for pleie av kulturland-
skapet i kommunen

Av beitedyr var det i 2020, -769 melkekyr, 342

ammekyr, 1928 andre storfe og ca 4000 sau og

lam, å se på beite i Leirfiord. Alle disse dyrene

bidrar til at vi har et åpent landskap, som alle kan

ha glede av å ferdes i, i skogen og på fiellet.

Utviklinga av landbruket i kommunen

Landbruket har opprettholdt eller økt sin produk-

sjon siden 2009,selv om det er mange som slutter.

I 2009 var det 42 melkeprodusenter i kommunen,

2020 er det26.

Fra 2009 til 2020 har 7 gårder sluttet med sau

Arealet har økt .

Slaktegrisprodusenter har sunket med 2 fra 2009.

Fra 8 til 6

Brukene har blitt større. Produksjonen har steget.
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