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Ressursgrunnlaget 
 

Det totale jordbruksarealet i drift i kommunen i dag er cirka 77 800 dekar og utgjør cirka 8 % 

av det totale arealet i kommunen. Det totale produktive skogarealet i Indre Fosen kommune 

er på 382 021 dekar og utgjør 39 % av arealet. Ellers er mye av arealet åpen skrinn fastmark 

(26 %), uproduktiv skog (12 %) og myr (12 %). Mesteparten av arealet i kommunen er skog, 

fjell og hei. Det er relativt lite dyrkbar myr i kommunen. 

 

 

Figur 1: Arealklasser i Indre Fosen kommune. Kilde: NIBIO, AR5 årsversjon 2018. 

 

Jordbruksarealene i Indre Fosen 
Jordbruksarealet i kommunen er hovedsakelig fulldyrka (7 %), men det er også en god del 

innmarksbeite. Det er grovfôrproduksjon på 80 % av jordbruksarealet og korn på 20 %. Det 

har vært en liten dreining over fra grovfôrproduksjon til korn. Det dyrkes hovedsakelig bygg 

på kornarealene (81 %), men også en del havre (18 %). Potet, grønnsaker, frukt og bær 

produseres på så lite areal at det ikke vises i arealfordelinga.  

I kommunen er det mange små bruk som leier bort jorda. De fleste av disse er bebodd, men 

enkelte er også ferieplasser. Etter hvert har også flere store bruk lagt ned drifta og leier bort 

jorda. Det blir stadig mer leiejord og det er sannsynlig ut fra tidligere beregninger og 

nasjonale trender at over 50 % av jordbruksarealet i drift i Indre Fosen drives av andre enn 

eier. Da er inaktive produksjonstilskuddssøkere medregnet. 

 

Arealklasser

Full-/overflatedyrket jord Innmarksbeite Produktiv skog

Uproduktiv skog Åpen myr Snaumark

Ferskvann Bebygd og samferdsel



  Vedlegg 1 

2 
 

   

Figur 2: Utviklingen i eid og leid jordbruksareal i drift i perioden 2000-2016 for Leksvik og Rissa kommune. 

 

Skogbruksarealene i Indre Fosen 
Det totale produktive skogarealet i Indre Fosen kommune er på 382 021 dekar. 

Private/kommunen forvalter 351 300 dekar, mens Leksvik Bygdeallmenning forvalter 30 700 

da. Beregnet tilvekst for Indre Fosen er 72156 m3 (alle hogstklasser). 

Bonitetsfordeling i dekar og prosent for skogen i Indre Fosen 

Bonitet angir arealenes produksjonsevne for skog. Uproduktiv skog er areal hvor 

produksjonsevnen for skog er mindre enn 0,1 m3 per dekar og år. 

Høg bonitet                      59 438 dekar   ( 12 %) 

Middels bonitet             152 616 dekar  ( 30 %) 

Lav bonitet                     169 967 dekar   ( 34 %) 

Uproduktiv skog            118 466 dekar   ( 24 % ) 
Kilde: NIBIO, AR5 årsversjon 2018 og AR50 årsversjon 2016. 

Produktivt skogareal fordelt på hogstklasser 

Hogstklasse dekar 

1     3732 

2   73811 

3   50144 

4   33064 

5 148097 

Tabell 1: Produktivt skogareal i Indre Fosen kommune fordelt på hogstklasser. 

Det er fremdeles en forholdsvis stor andel gammelskog i kommunen. Mye av denne skogen 

står vanskelig tilgjengelig og deler kan bli fredet. Det er potensial for noe økt avvirkning. 

Treslagsfordeling i prosent av produktivt skogareal  

Barskog    87 % 

Blandingsskog     7 % 

Lauvskog      6 % 
Kilde: NIBIO, AR5 årsversjon 2018 og AR50 årsversjon 2016. 
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