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Landbruket i Stange

Landbruket i Stange
Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder,
finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere er det 266 aktive
bønder som hver dag jobber med å lage maten du spiser. Norge vil
oppleve en befolkningsvekst og Stortinget har bestemt at vi skal øke
matproduksjonen med 20 % innen 2020. Jordbruksarealene i Stange
har et særdeles godt jordsmonn som må være et viktig bidrag til denne
økningen. I kommunen vår har vi mulighet til å produsere korn av
matkvalitet og dyrke en rekke ulike grønnsaker.
Stange – kommunen midt i matfatet!
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Det unike kulturlandskapet
Stanges vakre og rike kulturlandskap er av nasjonal verdi. Området
har et særpreget landskap med gårder, åkrer og kulturminner. Jorda er
meget næringsrik og det har vært bosetting og matproduksjon her i flere
tusen år. I jordbruksområdene finnes veletablerte stier til allmenn bruk.
Det eksisterer også flere tilbud innen gårdsturisme og lokalmat.
Foto: Åsmund Langeland

Kampen om matjorda
Kun 3 % av fastlands-Norge er jordbruksareal. Nedbygging og
omdisponering av jordbruksarealer er en utfordring i sentrumsnære
områder. Storsamfunnet har et ansvar for å ta vare på matjorda for
framtidige generasjoner.
Stange kommune er totalt 725 km2 . Diagrammet viser arealfordelingen
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Sysselsetting og omsetning i landbruket
Om lag 450 personer er sysselsatt innenfor landbruket og tilknyttede
næringer. Dette utgjør 6,4 % av den totale arbeidsstokken i kommunen.
Gårdsarbeidet utføres i all hovedsak av bondefamilien selv, 40 % er
innleid hjelp.
Tileggsnæringer innenfor jord og skogbruk
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Landbruket i Stange omsetter årlig for ca. 450 mill. kr, figuren viser fordeling av omsetningen på de ulike produksjoner.

Selvforsyningsgraden i Stange
Vi produserer nok svin- og fjørfekjøtt, nok egg, melk og korn til å dekke
årsforbruket til alle innbyggerne i Stange. Når det gjelder svin og fjørfe
kan vi dekke årsbehovet til 100 000 mennesker. Vi produserer storfekjøtt
til 80 % av innbyggerne og sauekjøtt til 40 %.

Tabellen viser hvor mye mat landbruket produserer i Stange i forhold til antall innbyggere.
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Husdyr
I Stange har vi om lag 600 melkekuer. Disse produserer 4,5
millioner liter melk i året. I tillegg
produserer vi mye storfekjøtt.
Mens storfe fôres hovedsakelig
med gras, fôres gris og kylling
med kraftfôr. I Stange slakter vi
om lag 1,6 millioner kyllinger og
33 000 griser årlig. Vi produserer
også kjøtt i utmark, årlig slakter
vi om lag 1300 lam i Stange.

Beitebruk
I Stange har vi store grasressurser i utmark. Ved å kunne
slippe sau og storfe på beite
har vi en fantastisk mulighet til
å produsere kjøtt på en rimelig
og bærekraftig måte. I 2015 ble
det sluppet ca. 2300 sau og ca.
340 storfe på utmarksbeite. I
almenningene er det beregnet
at det på en sesong kan høstes
fôr til en verdi av 1,5 MNOK.
Utmarka i kommunen er definert
som prioritert beiteområde, allikevel gir dagens rovviltsituasjon store utfordringer for beitenæringen.
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Korn
69 % av jordbruksarealet i Stange brukes til å dyrke korn. Bygg og
hvete er de vanligste sortene, men vi dyrker også havre og rug,
samt noe erter og oljefrø. Felleskjøpets kornsiloer i Stange tar i mot
60 000 tonn med korn årlig, fabrikken produserer 148 000 tonn med
kraftfôr. Anlegget på Stange er en betydelig aktør i kornmarkedet i
Norge.

Foto: Åsmund Langeland

6

Grønt og bær
I Stange produseres grønnsaker både
konvensjonelt og økologisk. I tillegg har vi en
betydelig produksjon av bringebær og jordbær. Om lag 7 % av
jordbruksarealet
i
Stange
brukes
til
grønt og bær og vi har
flere gårdspakkerier i
kommunen.

Foto: Åsmund Langeland
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Mjøsgrønt AS, som er det største, mottar og
pakker om lag 10 000 tonn løk og gulrot årlig.
Grønnsakspakkeriet er av stor betydning for
produsenter i kommunen, som leverer 85 %
av det pakkeriet mottar.

Økologisk
Om lag 5 % av jordbruksarealet
i
kommunen
er
økologisk drevet. Vi har også flere
økologiske
husdyrprodusenter.
Innen 2020 er det satt et
nasjonalt mål om 15 % økologisk
matproduksjon i Norge.
Stange har store muligheter til å
øke den økologiske produksjonen
av korn, grønnsaker og poteter.
Foto: Margrethe Nøkleby
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Skogen i Stange

Skogbruk
67 % av arealet i Stange er skog og eies av to almenninger, 495 private
skogeiere og Opplysningsvesenets fond (Ovf). Vekstvilkårene er svært
gode og gran er det dominerende treslaget i kommunen.
Gjennom en aktiv og bærekraftig skogsdrift avvirkes et årlig
kvantum på ca. 150 000 m3 til en verdi på over 53 millioner kroner. 850
km med skogsbilveger og private veger bidrar til å opprettholde god lønnsomhet i skogbruket. En stor del av overskuddet investeres tilbake i skogen
gjennom planting, ungskogpleie og vedlikehold av vegene .
Skogen er viktig for klimaet
Skog i vekst tar opp CO2 gjennom
fotosyntesen. Bruk av trevirke
reduserer utslippene av CO2 ved å
gjøre behovet for fossilt brensel og
energikrevende materialer mindre.
Skogen i Stange vokser årlig så
mye at den binder mer CO2 enn årlig
utslipp av klimagasser fra trafikk og
industri i kommunen.
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Utmark
Jakt, fiske og friluftsliv er en
viktig del av utmarksressursene
våre. Jakt på elg og rådyr er
de viltartene som har størst
økonomisk betydning. Det årlige
uttaket av hjorteviltkjøtt utgjør
omlag 30 tonn til en verdi på
over 2,5 millioner kroner. Et godt
utbygd skogsbilveinett kommer
også allmennheten til gode ved
utøvelse av friluftslivet.
Almenningene
Over 70 % av skogen i
kommunen disponeres av våre
to almenninger Stange og
Romedal. Almenningene eies
av gårdbrukere i Stange og
Romedal.
Overskuddet
av
driften gir rabatter som eierne kan
benytte
ved
utbedringer
på gården, bla. til nybygg,
vedlikehold,
drenering
og
gjerding.
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Stange har 1 % av jordbruksarealet i Norge, og produserer 3 %
av alt norsk korn.
15 % av innbyggerne i Stange bor på et gårdsbruk.
6,4 % av alle sysselsatte i Stange har sitt yrke innenfor landbruket.
Stange har halvparten av fylkets areal av grønnsaksproduksjon.
Det tar 2000 år å danne 10 cm matjord.
I Stange har vi Norges eldste landbruksskole; Jønsberg videregående skole, etablert i 1847.
1 m2 matjord gir hvert år nok hvete til ett brød
Stange har om lag 1/5 av norsk økologisk produksjon av potet og
grønnsaker.
At skogene i Stange hvert år binder mer CO2 enn kommunens
totale utslipp av klimagasser.
Planter du 3 dekar med skog, vil denne skogen i gjennomsnitt
binde 3 tonn CO2 hvert år i 80 år. Det tilsvarer CO2 utslippene fra
en bil som kjører 16.000 km i året.
Siste års tømmermengde som ble avvirket i Stange kommune
tilsvarer en sammenhengende rekke med fullastede tømmerbiler
som er ca. 85 km lang. Dette tilsvarer avstanden mellom Stange
og Kløfta.
Det vil være mulig å bygge over 2000 eneboliger av
sagtømmeret som blir hogd årlig i Stange.
I Stange har vi landets ledende avlsorganisasjoner innen storfe
og småfe
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Hedmarken landbrukskontor
Stange landbruksråd

