
LANDBRUKET I  
SYKKYLVEN 

I 2017 var det 70 aktive landbruksføretak i 
kommunen, av desse drev 18 med mjølke- 
produksjon på storfe, 7 med ammekyr og 33 
med sau. 

Gjennomsnittstorleika på bruka var 162 daa i 
2017 (154 daa i 2000).  
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DEKAR I DRIFT GRASPRODUKSJON ØKOLOGISK

Bøndene i Sykkylven produserer ca. 1,9 millionar liter kumjølk 
per år.  Dette tilsvarar årsforbruket av drikkemjølk, ost og 
andre meieriprodukt til vel 6.300 personar.

Mjølkekyr
328 818 1825

Sau Ammekyr og andre 
storfe

82%
Sjølvforsynt 

Totalt vert det årleg produsert vel 131.000 kg kjøt i Sykkylven, 
av dette vel 79.500 kilo storfekjøt og 51.500 kilo sauekjøt. 
Kjøtproduksjonen tilsvarar årsforbruket av kjøt til heile 2.426 
personar. 

32%
Sjølvforsynt 



LANDBRUKET I  
SYKKYLVEN 

Bønder driv næring innan skogbruk, turisme, jakt og fiske, 
vidareforedling og sal av gardsmat, og overtar stadig fleire 
omsorgsoppgåver.

I 2017 var 2 gardsbruk i kommunen godkjent 
som Inn på Tunet tilbydarar. Inn på Tunet er eit 
alternativt helse- og omsorgstilbod for t.d. barn 
og unge, eldre og funksjonshemmede. 

Mykje av naturen rundt oss er eit resultat av langvarig og 
kontinuerlig landbruksdrift. Beiting, slått og brenning er nokre 
av driftsformane som har bidrege til mange verdifulle 
naturtypar og leveområde for planter og dyr. 

44%

26
Det er registrert 3 slåttemark i kommunen. 
Slåttemarka er ein av våre mest artsrike og 
mest trua naturtypar. Her kan ein finne 20-50 
plantearter per m2.

Om lag 44 % av raudliste artane i Noreg er 
knytt til kulturlandskapet i jordbruket.

Det er kartlagt 26 raudlista arter av plantar, 
sopp og lav i kommunen. Mange av desse 
soppane er heimehøyrande i tradisjonell drive 
kulturlandskap.

Fire produsentar i kommunen driv med kyr av 
bevaringsverdig rase (t.d. vestlandsk fjordfe). 

Sykkylven har fleire vakre stølar 
med mjølkeproduksjon. 1/3 del av 
mjølkebruka i kommunen har 
mjølkekyrne sine i produksjon på 
stølane sine i sommarhalvåret. 
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