Landbruket på
Frosta i dag

Galtvika

Velkommen til Frosta – Trondheims kjøkkenhage!

Fra jord til bord f.v: Potetplanten i full blomst, potetopptaking, sortering av potet på Produsentpakkeriet og ferdiglaget klubb og duppe.

I et mildt kystklima med et næringsrikt jordsmonn midt ute i Trondheimsfjorden har driftige frostabønder gjennom generasjoner dyrket
fram et mangfold av varer. Nettopp det milde klimaet gir gode
vekstvilkår og allerede i juni kan Frostingene by fram ulike grønnsaker, samt tidligpotet fra Frosta – et sikkert tegn på at sommeren har
kommet til Trøndelag.
Poteter, grønnsaker og andre landbruksvarer tok i gammel tid turen med båt til Trondheim
og bidro til livlig torghandel. Fortsatt er Trondheim et stort og viktig marked for kortreiste kvalitetsprodukter fra den frodige halvøya vår, og i dag er både mangfoldet av varer,
volumproduksjonen og markedet i vekst.
Landbruket på Frosta i dag preges i dag av produksjoner innenfor potet og grønnsaker på friland, samt krydder, blomster og grønnsaker i veksthus. Hysdyrhold er også godt representert med produksjon av melk og kjøtt, svineproduksjon og fjørfe. Næringa generelt er preget
av entusiasme med stor grad av framtidstro, vilje til å satse, kompetanse og et godt miljø som
driver hverandre framover mot nye mål. Kulturlandskapet på Frosta gjenspeiler et framtidsrettet landbruk, og et mangfold som gir Frosta en særstilling i Trøndersk landbruk.

Faktaopplysninger:
Areal totalt Frosta: 74,3 km2
Jordbruksareal: 23589 dekar (23,6 km2)
Produktivt skogareal: 31 km2
Veksthus areal: ca. 70 dekar
Ca. 46% av grønnsakene som dyrkes i Trøndelag kommer fra
Frosta. (2006)
Ca. 25% av potetene i Trøndelag kommer fra Frosta (2006)
Variert husdyrhold med hovedvekt på produksjon av melk, storfe,
svin og kylling. (2006)

Familien Haugan har mange På matfestivalen i Trondheim På Frosta er det et variert husFrosta Vassverk sørger for drikkedyrhold, et av hovedproduktene er
vannskvalitet i landbruket på Frosta. sorter salat som du kan finne bugner det av ferske grønnigjen i grønnsaksdisken.
saker fra Frosta.
melk.

FROSTASTIEN

Vis respekt for at du ferdes i områder der det foregår matproduksjon. Ferdsel på dyrka
mark er ikke tillatt, bortsett fra hvis den er frossen eller snødekt. Vis hensyn til dyre- og
planteliv og unngå forsøpling!

FROSTA
KOMMUNE

FYLKESMANNEN I
NORD-TRØNDELAG

LAYOUT: FROSTINGEN

FERDSEL I NATUR- OG KULTURLANDSKAPET

