
Landbruksressursene i 
fjellbygda Folldal….

• -Den dyrka jorda fra 570 – 1.000 meter 
over havet. 

• -Begrenset vekstsesong, (døgngrader), 
fare for nattefrost alle måneder. 

• -Store ressurser med utmarksbeite. 

• -Fjellskog som vokser sakte. 

• -Mye natur og fjell. 

• Men…

• Først og fremst folka tilknytta 
landbrukseiendommene. 

• Hus trenger folk - og garder trenger folk. 



Tradisjonelt landbruk, 96 bruk med husdyr totalt

Mjølkekyr 714 (31)
Ammekyr 270 (17)
Øvrige storfe 1.804 (51)
Mjølkegeit 408 (3)
Sau (voksne søyer) 5.963 (55)
Hester 190

Grovforareal 27.251 dekar (108)
Utmarksbeite
Dyrkingsjord

Skogen Nyttbar tilvekst 12.000 m3
Mye fjellarealer, stor statsalmenning. 

Nye næringer/tilleggsnæringer tilknytta landbrukseiendommer eks.:
Leiekjøring, snøbrøyting, vedproduksjon, lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv,
inn på tunet/gardsbasert omsorg, bioenergi, bioenergi, bruk av tre. 



1950

• Hesteredskap.

• Ljåslått.

• Hesjing.
• Sanking av «måsså» til for.

• Mye folk i arbeid på hver
eneste gard.



1965

• De første traktorene var i
gang.

• Elektrisk strøm på alle 
garder i Folldal i 10 år.  

• Mjølkemaskiner.

• Fortsatt hesjing. 

• Kunstgjødsel i bruk. 



2000

• Rundballene har tatt over. 

• Leiekjøring.

• Mere mekanisering i fjøsa.
•

• Færre folk i arbeid på hver gard, ofte
bare en person. 

• Jordleie.

• Flere har jobber utenom. 

• Satsing på tilleggsnæringer.



2021

• Data alderen inne for fullt. 

• Automatisering med mjølkeroboter, 
foringsroboter, skraperoboter osv.

• Avanserte traktorer.

• Elektronisk overvåkning av dyr på
utmarksbeite.

• Teams møter, bruk av nett. 

• Stort mangfold, heltid, deltid, hobby.



2040…..??

• Folk spiser fortsatt mat.  

• Automatisering fortsetter, ennå mere 
roboter. 

• Fossilfritt.

• Fjell/natur etterspurt. 

• Bredbånd for lengst på plass. 

• Fjernarbeid vanlig?

• Minst like aktuelt med mangfold i
driftsopplegg. 



-Politiske rammebetingelser er viktig. 
Tilskudd, grensevern, landbrukslover 
(jordlov, konsesjonslov).

-Hva får hver enkelt til innenfor 
rammbetingelsene. 
Rett nivå på investering viktig.  

-Nytte lokale fortrinn med ressurser, arealer, 
utmarksbeiter, natur og fjell. 

-Følge sine interesser, bruke sine ferdigheter, 
skaffe seg kunnskap.   

Framtid i fjellandbruket?



Virkemidler - finansiering

Formidler midler fra Innovasjon Norge
- Bygdeutviklingsmidler tradisjonelt landbruk, tilskudd og lån til 
investeringer i driftsbygninger. 
- Lån til kjøp av landbrukseiendom.
- Bygdeutviklingsmidler med tilskudd og lån til nye 
næringer/tilleggsnæringer. 

SMIL midler, blant annet til restaurering av gamle bygninger. 

Kommunens utviklingsmidler
- Kraftfond
- Næringsfond



Ta over en gard?

-Vil du ta over?

-Involvere resten av familien, 
søsken etc. er viktig. 

-Regnestykker på økonomi i opplegget. Driftsplan. 
Finansiering. 
-

-Regnskapskontor bistår på det tekniske rundt 
overtakelsen. 

-Landbrukskontoret bistår gjerne som samtalepartner. 




