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Forord 
 

I denne rapporten har vi tatt for oss verdiskapingen i landbruket, næringsmiddel-, tre- og 

papirindustrien i Vestfold. Et lite fylke i areal, men med et betydelig og allsidig landbruk.  

Jordbruket i Vestfold produserer alle av norsk jordbruks viktige produkter, og legger 

grunnlaget for en variert og viktig næringsmiddelindustri.  

 

Vi har sett på dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i Vestfold relativt til den nasjonale 

utviklingen i norsk produksjon. Vi har sett på trender innen blant annet bruksstruktur, areal og 

arealbruk, avlinger, dyretall, sysselsetting og omsetning. Videre har vi fokusert på verdien av 

«indrefileten» av norsk jordbruksjord, områder i Vestfold med spesielt gode dyrkingsforhold 

for grønnsaker og korn.   

 

Ved å sette jordbruket inn i norsk oljeøkonomi har vi også illustrert hvilke utfordringer 

dagens økonomiske situasjon innebærer for norsk produksjon generelt og jordbruket spesielt.  

 

Vi vil takke alle som har bidratt til rapporten og takker Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- 

og Småbrukarlag, LO Vestfold, NHO Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Vestfold for oppdraget. 

 

Chr. Anton Smedshaug 

Oslo, oktober 2014 
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Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold 1 

Sammendrag 

Bunger, Grimstad og Smedshaug, 2014. Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og 

matindustri i Vestfold. Rapport 7-2014. AgriAnalyse: Oslo 

 

Vestfold har et stort og allsidig jordbruk med produksjoner innenfor alle av norsk jordbruks 

viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. Vestfolds jordbruk er i stor grad preget 

av fruktbar jord og gode vekstforhold, og fylket har 4,1 prosent av all dyrka jord i landet.  

Det allsidige jordbruket legger også grunnen for en variert og viktig næringsmiddelindustri 

med stor foredling fra alle sektorer. Næringsmiddelindustrien utgjør en betydelig og stabil 

andel av Vestfolds industri, med stor variasjon når det gjelder både produksjoner og størrelsen 

på bedriftene.  

Fylket har landets største andel av matjord, og kornproduksjonen dominerer arealbruken 

med 68 prosent av all dyrket jord. Det har vært en nedgang i kornareal, og av totalt areal med 

dyrket jord i Vestfold har andelen med korn vært synkende. Nedgangen har vært på 16 

prosent av kornarealet, mens nasjonal avgang har vært 13 prosent siden 2000. Vestfolds andel 

av norsk kornproduksjon har holdt seg stabil på mellom 9 og 11 prosent av Norges totale 

produksjon, med variasjoner fra år til år. Matkornandelen har vært ustabil og variert mellom 

26 og 94 prosent siden 2002 i Vestfold, med et gjennomsnitt på 71 prosent i Vestfold og 66 

prosent nasjonalt.  

Arealet med gras til grovfôr er derimot økende, og har også økt fra 16 til 23 prosent av 

totalt dyrket jord siden 2000 i Vestfold. Grønnsakarealene stiger også, og har økt med 29 

prosent siden 2000. Arealene med grønnsakproduksjon er økende både i landet og i fylket. 

Grønnsakarealet utgjør over en femtedel av hele landets grønnsakareal – og er det mest 

særpregete ved jordbruket i Vestfold. Selv om grønnsakarealene bare utgjør 3,5 prosent av 

samlet jordbruksareal i fylket, utgjør førstehåndsverdien av grønnsaker hele 36 prosent av 

førstehåndsverdien til planteproduksjonen i fylket. Korn utgjør 33 prosent, og grovfôr og 

potet henholdsvis 12 og 10 prosent.  Betydningen av grønnsakjorda i fylket viser seg også når 

man ser på verdien av jorda, både gjennom jordleiepriser og dekningsbidrag i produksjonen.   

På kjøttsiden er det slaktegrisproduksjonen som utgjør den største produksjonen blant 

vestfoldbøndene. Griseproduksjon utgjør den klart største andelen av førstehåndsverdien blant 

husdyrproduksjonene i fylket, med 52 prosent. Vestfolds slaktegrisproduksjon utgjør 8 

prosent av den nasjonale produksjonen.  

Ser vi på næringsinntekta til forskjellige produsenter, ser vi også at jordbruket i Vestfold er 

i gjennomsnitt mer lønnsomt enn snittet nasjonalt i 2013. Bøndene selv oppgir også bedre 

lønnsomhet enn gjennomsnitt i landet, og det er om lag samme prosentandel som planlegger 

investeringer i Vestfold som i resten av landet.  

Men også i Vestfold må det tas grep for å sikre produksjonene framover. Det er 

oppsiktsvekkende at Vestfold, med spesielt gode forhold for jordbruk, i norsk målestokk, ikke 
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ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder arealavgang. Jordbruksarealene har hatt en 

nedgang på 6 prosent siden årtusenskiftet, som er om lag det samme som hele landet. At 

kornarealene forsvinner i et høyere tempo enn andre jordbruksareal, er også dramatisk, da det 

i motsetning til for eksempel grovfôr er begrenset hvor store områder man kan produsere 

korn, og spesielt matkorn, på i Norge. Kornarealene er derfor viktige også i nasjonal 

sammenheng.  

I Vestfold er det i stor grad den beste jorda som er mest utsatt for nedbygging. Det er i 

kommunene på eller utenfor raet at hele 73 prosent av omdisponeringen har skjedd de siste 

årene. Dette er den beste jorda, men det er også i stor grad her de største byene ligger og 

presset på utbygging er størst. Men det er ikke bare omdisponering av jord som gjør at arealer 

går ut av produksjon. I hele Vestfold er det om lag 30 prosent av dyrket jord som går ut av 

drift som har blitt omdisponert til andre formål enn jordbruk siden 2005. Kommunene med 

størst omdisponering har også de største andelene dyrket jord som har gått ut av produksjon, 

uavhengig av årsak.  

Drenering og investering i jorda vil være helt avgjørende for å sikre økt produktivitet i 

gras, korn og grøntproduksjon framover. Uten at gjennomsnittskornbruket (300–500 mål) får 

tilstrekkelig rammebetingelser, er det lite trolig at man vil greie å opprettholde areal og 

totalproduksjon.  Investeringsvirkemidlene nasjonalt må styrkes vesentlig skal den nasjonale 

produksjonen økes og næringsmiddelindustrien sikres, og Vestfold må få sin andel av dette.  

Å øke jordbruksproduksjonen i Vestfold er viktig for å bevare både matindustri og 

sysselsetting i fylket. De årlige endringene i kornareal fra 1975 til 2010 viser at politikk 

virker, og at politikerne har alle muligheter til å styre utviklingen. Fra 1975 til 1991 økte 

kornarealet omtrent hvert år, slik målet var. Etter omleggingen av korn- og kraftfôrpolitikken 

i begynnelsen av 1990-årene var utviklingen stort sett negativ fra år til år. Skal regjeringen 

lykkes med sine mål om økt matproduksjon, må utviklingen reverseres.  

I primærjordbruket faller sysselsettingen på linje med landet generelt. Men at det blir færre 

bønder, er også et resultat av ny teknologi og økt produktivitet i næringen og kan sees som en 

naturlig utvikling. I næringsmiddelindustrien har sysselsettingen holdt seg stabil, med en 

økning de to siste årene. Totalt er en av fem ansatte i industrien i Vestfold ansatt i 

næringsmiddelindustrien. Legger vi til de som er sysselsatt i trelast- og trevareindustri, og 

papirindustri, utgjør disse en av fire av alle ansatte i industrien i Vestfold. Til sammen 

omfatter arbeidsplassene i primærjordbruket og foredlingsindustrien 4039; legger vi til 

skogbruk sammen med tre- og papirindustrien (1075), blir det 5114 arbeidsplasser. Mens 

næringsmiddelindustrien har ligget stabilt de siste årene, har antall øvrige 

industriarbeidsplasser falt med om lag 24 prosent siden 1999. Om lag 5 prosent av totalt antall 

sysselsatte i Vestfold er sysselsatt i landbruket, næringsmiddelindustrien og trelast og trevare.  

Verdiskapingen av jordbruks- og næringsmiddelindustrien i Vestfold består av en 

omsetning på til sammen 2035 millioner kroner i jordbruket (2010) og en anslått omsetning 

på mellom 9 og 10 milliarder kroner i næringsmiddelindustrien (2013). 
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1 Jordbruket i Vestfold 

Vestfold er et viktig landbruksfylke, og til tross for at det er Norges nest minste fylke i areal, 

er landbruksarealene store. I Vestfold brukes hele 19 prosent av landarealet til jordbruksareal, 

som er den største andelen i landet. Og selv om fylket kun utgjør 0,7 prosent av totalarealet i 

landet, har fylket 4,1 prosent av landets dyrkede jord. Vestfold er det fylket som har størst 

andel matjord i Norge. Hele 19 prosent av landets matkornareal og 9 prosent av landets 

kornareal ligger her. Og det er nettopp den gode matjorda og de gode vekstvilkårene som gjør 

Vestfold til et så viktig og allsidig landbruksfylke, med en stor hagebruksnæring og 

kornproduksjon. Grønnsakproduksjon krever høy kvalitet på jordsmonnet og lang 

vekstsesong, og her er Vestfold i en særstilling.  

 

 
Foto: Amund Kind og Jan Olav Lohne 

 

Det allsidige jordbruksfylket legger også grunnlaget for en variert og viktig 

næringsmiddelindustri i fylket, som er preget av alt fra store samvirkebedrifter til mindre 

nisjeprodusenter. 

I Vestfold finner vi 3,4 prosent av landets foretak med produksjonstilskudd, mens 17 

prosent av jordbruksbedriftene med grønnsaker på friland og 10 prosent av 

jordbruksbedriftene med hagebruk holder til i fylket.  
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Tabell 1.1 Vestfolds andel av landets jordbruksbedrifter i grøntsektoren, 2010. Kilde: SSB, 
tabell 09225. 

Jordbruksbedrifter med produksjonstilskudd 3,4 %

Jordbruksbedrifter med hagebruk  10 %
Jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland  17 %
Jordbruksbedrifter med frukt 5 %
Jordbruksbedrifter med bær på friland  7 %
Jordbruksbedrifter med jordbær  9 %
Jordbruksbedrifter med veksthus  8 %
Jordbruksbedrifter med planteskole  9 %
 
 
Antall aktive jordbruksforetak1 har i Vestfold, som i resten av landet, gått ned betydelig siden 

2000. Nedgangen på 33 prosent i Vestfold er bare så vidt lavere enn nedgangen nasjonalt på 

34 prosent.  

Figur 1.1 Utvikling i antall aktive jordbruksforetak per 3. juli, 2000–2013 i hele landet 
(venstre akse) og Vestfold (høyre akse). Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og 
Landbruksdirektoratet, 2014. 

 
 

Til tross for gode vekstvilkår for landbruket i Vestfold er det her som i resten av landet også 

en nedgang i jordbruksareal i drift. Siden 2000 har arealet gått ned 6 prosent i Vestfold, som 

ligger litt over landet totalt på 5,8 prosent.  

                                                 
1 Aktive jordbruksforetak regnes som foretak som har søkt om produksjonstilskudd. 
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Figur 1.2 Jordbruksareal i drift 1979–2013 (dekar), hele landet (venstre akse) og Vestfold 
(høyre akse). Kilde: Resultatkontrollen.  

 
 

Men nedgangen i jordbruksareal foregår likevel ikke på langt nær så raskt som nedgangen i 
antall foretak, og resultatet er en drastisk endring i bruksstrukturen blant jordbruksbedriftene i 
de siste årene. Går vi lenger tilbake i tid, ser vi at denne utviklingen har pågått lenge. Siden 
1979 er det blant gruppen med de minste gårdsbrukene flest har lagt ned (Figur 1.3). Som i 
resten av landet går utviklingen i Vestfold også mot færre og større gårdsbruk. Siden 2000 har 
antall gårdsbruk i fylket gått ned fra 2197 til 1470.  

Figur 1.3 Utviklingen i bruksstruktur blant jordbruksbedrifter i Vestfold, dekar per bruk. 
Kilde: NILF, Resultatkontrollen, 2014.  
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Den gjennomsnittlige jordbruksbedriften i Vestfold hadde 286 dekar i 2013, en økning fra 195 

dekar i 2000.  Dette er høyere enn gjennomsnittet i landet, som lå på 237 dekar i 2013, opp fra 

161 dekar i 2000. Vestfold har i gjennomsnitt det fjerde største jordbruksareal per 

jordbruksbedrift i landet i 2013 (AgriAnalyse, 2014). 

Figur 1.4 Utvikling i antall foretak (høyre akse) og størrelsen av jordbruksforetakene i 
Vestfold. Kilde; Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold.  

 

Samtidig som antall bønder går ned, går gjennomsnittsalderen opp, og i Vestfold har 
gjennomsnittsalderen økt fra 48 til 50 år siden 2000. Andelen bønder under 40 år har gått ned 
fra 24 til 19 prosent, samtidig som andelen mellom 60 og 69 år er stadig økende. For mange 
har bondeyrket blitt mindre attraktivt, og mange i neste generasjon velger å ikke fortsette i 
næringen. Andre velger å fullføre utdanning og/eller prøve ut alternative yrkesveier før de går 
inn i yrket, og venter til den opprinnelige eieren når pensjonsalder. Kvinneandelen blant 
bøndene2 i Vestfold har økt fra 11 til 12 prosent i samme periode, og ligger ca. 3 prosent 
under gjennomsnittet i hele landet samlet (SSB, 2014c).  

                                                 
2 Den personen som er hovedansvarlig for driften av en jordbruksbedrift.  
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Figur 1.5 Personlige brukere etter alder, i Vestfold, 2000 og 2013. Kilde: SSB, tabell 
05974. 
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2 Omfanget av plante- og husdyrproduksjon i 
Vestfold  

Figur 2.1 Vestfold fylkes kommuner. Kilde: Vestfold fylkeskommune, 2014. 

 
Vestfoldraet, som er en fortsettelse av Østfoldraet, er en isranddannelse og strekker seg som 

en sammenhengende grusrygg fra Horten i øst til Mølen i Larvik kommune i sørvest 

(Thorsnæs, 2010). Ser vi på verdiklassifiseringskartet av landbruksarealene i Vestfold (se 

vedlegg 1) ser vi at vi i dette området finner mye av den høyproduktive jorda i fylket, 

samtidig som det er her de største byene ligger. 
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Vestfoldjordbruket er preget av områder med god jord og gode vekstvilkår. Det dyrkes en 

relativt stor andel av korn, grønnsaker, bær og poteter i nasjonal målestokk i fylket. I Vestfold 

produseres 9 prosent av kornavlingene i landet og 13 prosent av potetproduksjonen, mens 27 

prosent av grønnsakarealet (friland) i landet er å finne i fylket. 

 

 
Foto: Thorbjørn Landsverk 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjonen i Vestfold var i 2013 totalt på over 1,3 

milliarder kroner, og inndelingen viser hvor allsidig produksjonen er. Figur 2.2 viser at samlet 

sett utgjør poteter, grønnsaker, frukt og bær den største andelen i Vestfold, med en verdi på 

442 millioner kroner, eller 33 prosent av all jordbruksproduksjon. Gris utgjør 295 millioner 

kroner, eller 22 prosent, og korn utgjør 19 prosent. Dette viser hvor verdifull 

planteproduksjonen er i fylket, 58 prosent av førstehåndsverdien kommer direkte fra 

planteproduksjon. Ser man på landet totalt, er det husdyrproduksjon som står for den største 

andelen på 61 prosent.   
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Figur 2.2 Førstehåndsverdi av husdyr- og planteproduksjon i Vestfold, millioner kroner, 
2013. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet, 2014. 

 
 

Totalt utgjorde førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjonen i Vestfold 4,7 prosent 

av førstehåndsverdien nasjonalt. Vestfolds andel av produksjon av ender, kalkuner og gjess 

utgjorde over 18 prosent av førstehåndsverdien nasjonalt av denne næringen, men siden 

næringen er svært liten, utgjør denne produksjonen ikke en betydelig andel av 

jordbruksproduksjon totalt. Potet- og grønnsakproduksjonene er derimot av større betydning, 

og her utgjør produksjonen i Vestfold hele 13 og 22 prosent av førstehåndsverdien på 

landsbasis. Også slaktegrisproduksjonen utgjør en betydelig andel nasjonalt med sine 8,2 

prosent. I Vestfold blir det også produsert 47 prosent av engfrø og annet frø til modning i 

Norge.  
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Tabell 2.1 Vestfolds andel av førstehåndsverdien på diverse jordbruksproduksjoner i hele 
landet, 2013. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet, 2014.  

Produksjon Andel av førstehåndsverdien i hele landet per produksjon

Mjølkekyr 1,1 %
Ammekyr 3,8 %
Purker 5,6 %
Slaktegris 8,2 %
Verpehøner 3,1 %
Slaktekyllinger 3,8 %
Slakta ender, kalkuner og gjess 18,4 %
Grovfôr 1,4 %
Korn 9,4 %
Potet 13,1 %
Grønnsaker 22,1 %
Frukt 6,9 %
Bær 10,0 %
Totalt 4,7 %

 

2.1 Planteproduksjon 

Samtidig som Vestfolds jordbruk er preget av god jord og gode dyrkingsforhold, går også 

arealet med dyrket jord ned i fylket. Aller størst nedgang i dekar skjer i kornproduksjonen. 

Den største andelen av jordbruksarealet i fylket brukes til kornproduksjon, men andelen har 

gått ned fra 77 prosent til 68 prosent fra 2000 til 2013. Samtidig har grovfôrandelen økt fra 16 

til 23 prosent. Endringen i grovfôrarealet har vært en økning på hele 41 prosent.  

Tabell 2.2 Jordbruksareal i Vestfold, 2000 og 2013 (dekar). Kilde: Fylkesmannen i 
Vestfold og Landbruksdirektoratet, 2014. 

Vekstgruppe Dekar 
2000 

Dekar 
2013 

Andel 
2000 

Andel 
2013 

Endring 
dekar i 
prosent 

Endring i 
prosent i hele 

landet 

Vestfolds 
andel av 

jordbruks-
arealet i hele 
landet, 2013, 

prosent 
Grovfôr 67 410 94 760 16 % 23 % 40,6 % –0,5 % 1 % 

Korn 327 490 275 242 77 % 68 % –16,0 % –13,0 % 9 % 

Potet 16 115 16 605 3,8 % 4,1 % 3,0 % –16,0 % 13 % 

Grønnsaker 11 062 14 235 2,6 % 3,5 % 28,7 % 24,5 % 22 % 

Frukt 1 911 1 432 0,4 % 0,4 % –25,1 % –22,1 % 7 % 

Bær 2 373 2 202 0,6 % 0,5 % –7,2 % –0,6 % 10 % 

Sum 426 361 404 476 100 % 100 % –5,1 % –4,7 % 4 % 
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Re er kommunen i Vestfold med størst arealer av dyrket jord i drift, og har også de største 

arealene av grovfôr og korn. Larvik er den nest største jordbrukskommunen og har store 

andeler av den mest høyproduktive jorda. Larvik kommune er nest størst på grønnsaker og 

korn, og størst på bær og potetarealer. 

 

 
Foto: Eftedal gård. 

 

Nøtterøy er en forholdsvis liten kommune når det gjelder jordbruksareal, og selv om 

størsteparten av arealene brukes til korn, har kommunen fylkets største grønnsakareal, og er 

også tredje størst på bærproduksjon.   

Tabell 2.3 Dyrket jord i drift per kommune, og andeler av fylkets arealer innenfor 
planteproduksjoner. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet, 
2014. 

 Dyrket 
jord i 
drift 

Grønn-
saker

Grovfôr Korn Bær Frukt Potet

Horten 16 078 3 % 4 % 4 % 5 % – 1 %
Holmestrand 17 335 1 % 5 % 5 % 5 % – –
Tønsberg 36 066 7 % 5 % 10 % 8 % 2 % 12 %
Sandefjord 32 636 1 % 7 % 9 % 1 % 8 % 1 %
Larvik 72 347 34 % 15 % 15 % 35 % – 57 %
Svelvik 2 258 – – – 7 % 62 % –
Sande  34 866 6 % 13 % 7 % 22 % 22 % 8 %
Hof 11 613 – 2 % 3 % – 1 % –
Re 82 820 6 % 20 % 22 % – 2 % 14 %
Andebu 22 162 – 7 % 6 % 1 % – –
Stokke 40 111 3 % 9 % 11 % 1 % 2 % 4 %
Nøtterøy 16 749 37 % 3 % 3 % 16 % – –
Tjøme 1 781 1 % 2 % – – – –
Lardal 19 675 1 % 6 % 5 % – – 2 %
Totalt Vestfold 
(dekar) 

406 497 14 235 93 974 275 140 2202 1432 16 605
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Potetproduksjonen og grønnsakproduksjonen, som utgjør store andeler av førstehåndsverdien, 

utgjør langt mindre andeler av jordbruksarealet.  

Grønnsakarealet utgjør hele 22 prosent av hele landets grønnsakareal, og har økt med 29 

prosent i samme periode til 14 235 dekar. Grønnsakarealet utgjør nå 3,5 prosent av Vestfolds 

dyrkede jord i drift. Også potetarealet, som utgjør 4,1 prosent av jordbruksarealet i Vestfold, 

har økt noe: med 3 prosent siden 2000. Potetarealet utgjør 13 prosent av hele landets 

potetareal. Frukt- og bærproduksjon utgjør 0,4 og 0,5 prosent av jordbruksarealet. 

Korn er, som nevnt, den planteproduksjonen som utgjør de største arealene av dyrket mark 

i fylket. Men ser vi på førstehåndsverdien, derimot, ser bildet annerledes ut. Grønnsaker 

dyrkes på små arealer, men utgjør 36 prosent av førstehåndsverdien, litt mer enn korn, som 

utgjør 33 prosent  

 

Figur 2.3 Sammenlikning av arealfordeling og førstehåndsverdi for planteproduksjon i 
Vestfold, 2013. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet, 2014.  

 

Det var størst nedgang prosentvis i antall potetprodusenter i Vestfold, som gjelder nasjonalt 

også. Blant grovfôrprodusentene var nedgangen minst. Det blir færre produsenter, men 

produksjonen opprettholdes ved økt effektivitet.  
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Tabell 2.4 Antall produsenter innen planteproduksjon. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og 
Landbruksdirektoratet, 2014.  

  Prosentvis endring 2000–2013 

 2000 2013 Vestfold Hele landet
Bær 110 54 –51 % –59 %
Frukt 81 39 –52 % –43 %
Grønnsaker 225 94 –58 % –56 %
Potet 347 134 –61 % –77 %
Korn 1960 1087 –45 % –43 %
Grovfôr 779 656 –16 % –35 %

 

I 2013 var 1087 av Vestfolds 1470 jordbruksbedrifter kornprodusenter. Til sammen var det 

250 500 dekar med kornarealer i fylket. Vestfold er det femte største kornfylket i landet. Men 

bare Østfold har en større andel av jordbruksareal brukt til kornproduksjon.  

Fordelingen av kornproduksjon i Vestfold består av hvete, 41 prosent, bygg 34 prosent, og 

havre 18 prosent som de tre største.  

 

 
Foto: Amund Kind 

 

I perioden 2000 til 2013 har potet- og grønnsakarealene økt med henholdsvis 3 og 29 prosent, 

men disse arealene er relativt små, og økningen utgjør bare 7 prosent av arealene med korn 

som har forsvunnet.   

Kornarealene forsvinner, og ser man på Figur 2.4, ser man at det er særlig 

hveteproduksjonen som går ut. Men alle kornsortene ligger i 2013 under 2001-nivå. 

Byggarealene har hatt en jevn økning siden 2008, mens rug- og rughvetearealene gikk opp 

noe fra 2012 til 2013. 
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Figur 2.4  Utvikling av arealer av korn (dekar) i Vestfold, 2001 – 2013. Kilde: SSB, tabell 
04607. 

 
 

Kornavlingene i Vestfold varierer sterkt fra år til år og mellom de forskjellige kornsortene. I 

de siste årene har trenden vært negativ, med unntak av 2008 og 2010, som lå høyere.  I 

gjennomsnitt har Vestfolds kornavling i kg per dekar vært den fjerde største i landet siden 

2002, like under de topp tre fylkene.  I 2010 og 2012 hadde Vestfold de høyeste avlingene per 

dekar i landet.  
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Figur 2.5 Utvikling av kornproduksjon i Vestfold, 2002– 2013. Kilde: Fylkesmannen i 
Vestfold og Landbruksdirektoratet.  

 
 

Hvor store kornavlingene blir, er avhengig av gode værforhold, og ikke minst har dette mye å 
si for matkornandelen i avlingen. Som Figur 2.6 viser, varierer matkornandelen i hvete- og 
rugproduksjonen sterkt fra år til år. Det er ikke nødvendigvis årene med størst avlinger som 
har de største matkornavlingene. 2013 hadde den laveste produksjonen i de siste ti årene, men 
93 prosent av avlingen var matkorn og i tonn omtrent det samme som i 2008, som var et 
toppår i kornproduksjon.  
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Figur 2.6 Matkornproduksjon i alle kommunene i Vestfold. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold 
og Landbruksdirektoratet.  

 

Blant kornprodusentene som blant jordbruksbedriftene generelt i Vestfold har bruksstrukturen 

endret seg drastisk i de siste tiårene. I 1989 hadde 56 prosent av kornprodusentene kornareal 

på mindre enn 99 dekar, mens i 2013 var andelen nesten halvert til 29 prosent. Det er denne 

gruppen som har sett den største nedgangen.  

Figur 2.7 Bruksstruktur blant kornprodusenter i Vestfold, dekar med kornproduksjon per 
jordbruksbedrift. Kilde: Resultatkontrollen, 2014. 
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Også blant grønnsakprodusentene i Vestfold har bruksstrukturen endret seg drastisk. I 2013 

var det kun 10 prosent av antall grønnsakprodusenter igjen fra 1979, mens endringen siden 

1989 har vært en nedgang på 75 prosent til 139 produsenter i dag. Størrelsen på produsentene 

har også økt, slik at det i dag dyrkes grønnsaker på et større areal enn i 1989, en økning på 70 

prosent. 13 prosent av produsentene hadde i 2013 grønnsakareal på over 200 dekar, mens 

ingen av produsentene hadde så store arealer i 1989.  

Figur 2.8 Bruksstruktur grønnsakprodusenter i Vestfold, dekar med grønnsakproduksjon 
per jordbruksbedrift. Kilde: NILF, Resultatkontrollen 2014.  

 

2.2 Husdyrproduksjon 

I Vestfold er det flest av husdyrprodusentene som driver med sau og gris. Men antall sauer er 

relativt få, og de som driver med sau, driver mest smått. Ser man på førstehåndsverdien, er det 

gris som utgjør den klart største andelen med 52 prosent, mens fjørfe og storfe utgjør 24 og 23 

prosent hver.  
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Figur 2.9 Førstehåndsverdi for husdyrproduksjon i Vestfold i 2013, millioner kroner. 
Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet.  

 
 

Blant foretakene med husdyrproduksjoner i Vestfold finner vi flest produsenter av sau og 

slaktegris, med ammekyr like bak. Dette har endra seg mye siden 2000, da det var klart flest 

slaktegrisprodusenter, foran produsenter av ammekyr og mjølkekyr.   

Tabell 2.5 Antall foretak med diverse husdyrproduksjoner. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold 
og Landbruksdirektoratet. 

 Prosentvis endring 2000 – 2013

 2000 2013 Vestfold Hele landet
Mjølkekyr 168 76 –55 % –54 %
Ammekyr 176 119 –32 % –17 %
Søyer 130 135 4 % –36 %
Slaktegris 234 132 –44 % –50 %
Verpehøner 103 44 –57 % –48 %
Slaktekyllinger 40 37 –8 % 24 %
Slakta ender, kalkuner og gjess 17 16 –6 % –49 %

 

På landsbasis utgjør slaktegrisprodusentene i Vestfold om lag 6 prosent av alle produsenter, 

og man finner om lag 8 prosent av slaktegrisene i Vestfold. Ser man på Vestfolds andel av 

antall husdyr totalt i landet, så er det de små produksjonene av slakta ender, kalkuner og gjess 

som skiller seg ut mest. Over 18 prosent av slakta ender, kalkuner og gjess finner man hos 

fylkets 16 produsenter. 
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Foto: Amund Kind 

Tabell 2.6 Antall husdyr i diverse husdyrproduksjoner. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og 
Landbruksdirektoratet. 

 Prosentvis endring 2000 – 
2013 

 2000 2013 Vestfold Hele landet  Vestfolds 
andel 
2013

Mjølkekyr 3302 2543 –23 % –23 % 1,1 %
Ammekyr 1868 2876 54 % 69 % 3,8 %
Søyer 2793 4543 63 % –11 % 0,5 %
Slaktegris 106434 127329 20 % 20 % 8,2 %
Verpehøner 166884 127450 –24 % 28 % 3,1 %
Slaktekyllinger 2193996 2693744 23 % 113 % 3,8 %
Slakta ender, kalkuner og gjess 142103 236125 66 % 84 % 18,4 %

 

2.3 Økologisk 

I Vestfold utgjør det økologiske arealet 6,7 prosent av samlet jordbruksareal, og ligger godt 

over landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Vestfold hadde i 2013 107 virksomheter innenfor 

landbruk tilknyttet Debios kontrollordning for økologisk produksjon, 5 færre enn året før, 

mens økoarealet gikk opp 0,6 prosent.  

Men arealene er små, og andelene kan endre seg raskt fra år til år, etter som produsenter 

begynner og slutter i de forskjellige næringene.  

Salget av økologiske varer har vært økende det siste året ifølge en artikkel på hegnar.no. 

Ifølge artikkelen hadde dagligvarebransjen en vekst på drøyt 30 prosent i september 2014, 

sammenlignet med året før. Det er særlig friske grønnsaker som øker, der gulrot har økt mest 
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både i vekst og størst totalt salgsvolum (Thue, 2014). Dette viser at markedet for økologiske 

varer, selv om det er lite, vokser, og det er viktig at bøndene kan tilby gode varer.  

Tabell 2.7 Økologisk areal i Vestfold og hele landet, 2013. Kilde: Debios, 2014. 

 Økoareal Økologisk areal av samlet 
landbruksareal

Øko + karensareal av samlet 
landbruksareal

Vestfold 27 173 6,7 % 7,3 %
Hele landet 474 065 4,8 % 5,3 %
Vestfolds andel av 
landet totalt 

5,7 % 

 

De største økoarealene brukes til eng, både i Vestfold og i landet som helhet, mens 19 prosent 

av økoarealet i Vestfold brukes til kornproduksjon. Til tross for at 27 prosent av landets 

grønnsakareal er å finne i Vestfold, er det kun 11 prosent av økologisk grønnsakareal som er å 

finne i fylket. Men disse arealene er små og varierer fra år til år, og bare i 2012 var 19 prosent 

av det økologiske grønnsakarealet å finne i Vestfold.  

Tabell 2.8 Økologisk jordbruksareal i Vestfold, diverse produksjoner, 2013. Kilde: Debios, 
2014.   

 Vestfold Andel av 
økologisk areal 

i Vestfold

Hele landet  Vestfolds andel

Eng3 18 477 68 % 381 940 5 %
Grønngjødsling 541 2 % 7 462 7 %
Korn4 5 195 19 % 68 700 8 %
Frø 1 888 7 % 3 413 55 %
Poteter 156 1 % 1 163 13 %
Grønnsaker 472 2 % 4 391 11 %
Urter 3 0 % 86 4 %
Frukt 48 0 % 1 675 3 %
Bær 16 0 % 666 2 %
Annet 378 1 % 4 569 8 %
Totalt 27 174 474 065 6 %

 

På husdyrsida er det slaktegris- og verpehønsproduksjon som skiller seg særlig ut på 

landsbasis. Men økologisk slaktegrisproduksjon utgjør en mye mindre andel av 

slaktegrisproduksjon totalt enn tilsvarende for økologisk verpehønsproduksjon (20 prosent).  

                                                 
3 Inkluderer innmarksbeite og øvrig grønnfôr/silo 
4 Inkluderer korn til krossing 



 

22 Rapport 7-2014 

Tabell 2.9 Økologisk husdyrproduksjon, 2013. Kilde: Debio. 

 Amme-
kyr 

Melke-
kyr 

Andre 
storfe

Sauer og 
lam1

Geite
r

Slakte-
gris 

Verpe-
høns

Vestfold 388 532 1286 869 37 321 35089
Hele landet 3 660 9 830 17 964 49 059 1 301 1 643 169 449
Vestfolds 
andel 

11 % 5 % 7 % 2 % 3 % 20 % 21 %

Sauer og lam inkluderer her også utegangersau 

2.4 Jordvern 

Vestfold er det tredje tettest befolkede fylket i landet etter Oslo og Akershus med 112 

innbyggere per km2. I fylket finner vi mye av den beste jorda i landet for matproduksjon, 

særlig i raet som strekker seg fra Horten og sørvest mot Larvik. Store deler av den beste jorda 

ligger i nærheten av byene, der presset på jorda er stort. Mye av denne jorda er også attraktiv 

til andre formål, og utbyggere har høy betalingsvillighet for jord med god beliggenhet. Dette 

gjør også at presset er størst her når det gjelder utbygging og omdisponering av matjord. 

Jordbruksarealene i Vestfold har stor verdi for den nasjonale matproduksjonen, og et godt 

jordvern er viktig. Samtidig skal dette balanseres mot andre interesser, og det fører til et press 

på jorda, særlig rundt byene og ved motorveiene.  

 

 

Foto: Harald Lie 

 

Ser vi på hele landet totalt, har antall dekar omdisponert gått ned hvert år siden 2009. Også i 

Vestfold har den generelle trenden vært en nedgang i årlig omdisponert dyrket jord siden 

2009, men i 2013 ble det omdisponert mer enn det har blitt siden 2009.  
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I perioden 2005 til 2013 utgjorde omdisponeringen i Vestfold 4,6 prosent av totalt 

omdisponert dyrket jord i landet. Men trenden i Vestfold har vært en relativt større nedgang 

enn i landet totalt i perioden.  

Tabell 2.10 Andel av nedgang i dyrket jord i drift som er omdisponert, 2005–2013. 
Sammenligning med diverse andre fylker. Kilde: SSB, tabell 06194 og 
Landbruksdirektoratet.  

 Andel dyrket jord ut av drift som er omdisponert

Østfold 16 %
Oppland 7 %
Vestfold 30 %
Hele landet 17 %

 

Fra 2005 til 2013 gikk 10 828 dekar med dyrket jord ut av drift (Fylkemannen i Vestfold og 

Landbruksdirektoratet, 2014a). 3279 dekar ble omdisponert etter jordloven eller plan- og 

bygningsloven, som utgjør om lag 30 prosent av all dyrket jord som gikk ut av drift. På 

landsbasis var denne andelen 17 prosent. Men det er om lag like stor andel av dyrket mark 

som går ut av drift i Vestfold som i resten av landet totalt.  

Dette kan bety at det er mindre dyrket jord som går ut av drift med de samme årsaker som i 

resten av landet, ser man bort fra omdisponering. Det vil si at det er mulig at med strengere 

jordvern og mindre omdisponering er det mindre dyrket jord som ville gått ut av drift i 

Vestfold enn i resten av landet.  

Figur 2.10 Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Vestfold etter 1991, etter formål. 
Kilde: SSB og Fylkesmannen i Vestfold.  

 
 

En fjerdedel av jorda som ble omdisponert siden 2005, ble omdisponert til samferdsel, mens 

næringsbygg og offentlige bygg, og bolig- og fritidsbebyggelse, var årsaken til henholdsvis 23 
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og 22 prosent av arealet. Golfbaner utgjorde en stor andel av omdisponeringen i perioden 

1991 til 2005. Det siste året det ble omdisponert til golfbaner, var i 2005, men det året 

utgjorde det 59 prosent av totalt omdisponert dyrket og dyrkbar jord i Vestfold, hovedsakelig 

i Sandefjord.   

Siden 2005 har samferdselsanlegg, næringsbygg og offentlige bygg og bolig- og 

fritidsbebyggelse vært de formålene som har krevd størst andeler av den omdisponerte jorda.  

Figur 2.11 Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Vestfold 2005–2013, etter formål. 
Kilde: SSB. 

 
 

I Vestfold er Sandefjord den kommunen som har klart mest omdisponert dyrket jord siden 

2005, og da hovedsakelig i 2005, da 466 dekar dyrket jord ble omdisponert til golfbaner i 

kommunen.  
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Tabell 2.11 Omdisponering av dyrka jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (dekar). 
Kilde: SSB, tabell 06194. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Horten 20 2 45 9 12 0 25 1 174 288
Holmestrand 3 3 57 19 0 6 15 1 4 108
Tønsberg 17 12 31 19 141 7 7 11 47 292
Sandefjord 488 112 277 3 149 12 11 5 6 1063
Larvik 55 44 95 46 44 10 52 43 4 393
Svelvik 3 2 31 0 0 0 0 3 0 39
Sande  6 2 0 3 1 22 7 14 0 55
Hof 2 1 76 0 8 14 7 6 0 114
Re 7 1 81 3 7 13 8 26 28 174
Andebu 18 17 23 60 10 18 6 10 5 167
Stokke 90 23 12 190 8 30 2 6 3 364
Nøtterøy 28 2 7 1 2 4 39 19 17 119
Tjøme 25 0 29 4 0 9 0 0 1 68
Lardal 13 3 15 2 0 1 0 0 1 35
Vestfold 775 224 779 359 382 146 179 145 290 3279
Hele landet 7713 8024 8809 8594 9937 7140 7079 6990 6135 70 421

 

Ser vi nærmere på kommunenivå på endring i dyrket jord og andeler av omdisponert dyrket 

jord i Vestfold, får vi et bedre inntrykk av fordelingen i fylket. De største andelene av 

omdisponert jord finner vi i kommunene Horten, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik. I 

disse kommunene finner vi 49 prosent av dyrket jord i drift i Vestfold i 2013, mens 73 prosent 

av fylkets omdisponerte dyrkede jord ble omdisponert i disse kommunene. Dette er alle 

folkerike kommuner med stort press på utbygging. Men i et jordvernperspektiv er det også 

verdt å merke seg at raet i Vestfold går gjennom nettopp disse kommunene, og det er her store 

deler av den høyproduktive jorda ligger.  

Bortsett fra Horten, så er det de to minste jordbrukskommunene som har hatt størst 

prosentvis nedgang i dyrket jord, uansett bakgrunn, mens den største jordbrukskommunen, 

Re, har økt jordbruksareal i perioden 2005 til 2013.  
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Tabell 2.12 Dyrket jord i drift, endring i dyrket jord i drift og omdisponert dyrket jord i 
Vestfolds kommuner. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Landbruksdirektoratet. 

 Dyrket 
jord i 
drift, 
2013 

Andel 
dyrket 
jord i 

Vestfold 
2013 

Endring i 
dyrket jord 

2005 – 
2013(dekar) 

Endring i 
dyrket 

jord 2005 
– 2013 

(prosent) 

Totalt om-
disponert 

dyrket 
jord 2005 

– 2013 

Andel 
dyrket 

jord ut av 
drift som 

om-
disponert 

2005 – 
2013 

Andel av 
om-

disponert 
jord i 

Vestfold 
2005 – 2013 

Horten 16 078 4 % -3189 -17 % 288 9 % 9 %

Holmestrand 17 335 4 % -874 -5 % 108 12 % 3 %

Tønsberg 36 066 9 % -2955 -8 % 292 10 % 9 %

Sandefjord 32 636 8 % -2336 -7 % 1063 46 % 32 %

Larvik 72 347 18 % -2084 -3 % 393 19 % 12 %

Svelvik 2 258 1 % -489 -18 % 39 8 % 1 %

Sande*  34 866 9 % 182 1 % 55  2 %

Hof 11 613 3 % -1340 -10 % 114 9 % 3 %

Re* 82 820 20 % 3397 4 % 174  5 %

Andebu 22 162 5 % -713 -3 % 167 23 % 5 %

Stokke 40 111 10 % -2180 -5 % 364 17 % 11 %

Nøtterøy* 16 749 4 % 2430 17 % 119  4 %

Tjøme 1 781 0 % -425 -19 % 68 16 % 2 %

Lardal 19 675 5 % -252 -1 % 35 14 % 1 %

Vestfold 406 497  -10 828 -3 % 3279 ‐30 % 

* Sande, Re og Nøtterøy har økt arealer med dyrket jord i drift i perioden. 

2.5 Tilleggsnæringer 

 

 
Foto: Amund Kind 

 

Antall tilleggsnæringer per jordbruksforetak i Vestfold har gått opp de siste årene. Det er 

leiekjøring som er den vanligste tilleggsnæringen, både i og utenfor jordbruket. Ellers er det 
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utleie av jakt- eller fiskeretter, utleie av bygninger, og produksjon og salg av trevirke, som er 

de vanligste tilleggsnæringene.  

 

Tabell 2.13 Tilleggsnæringer5, Vestfold. Kilde: SSB, tabell 08808 og 03312. 

 1999 2010

Tilleggsnæringer i alt 1258 1083
Leiekjøring i jordbruket .. 280
Leiekjøring utenfor jordbruket .. 345
Utleie av jakt- eller fiskeretter 141 333
Utleie av bygninger 239 371
Utleie av jordbruksareal 281 225
Bortfeste tomter 139 138
Produksjon og salg av trevirke 107 267
Turisme 76 44
Andre tilleggsnæringrr 218 173
Leiekjøring i alt 673 490

 

2.6 Drenering 

 

God drenering er en viktig forutsetning i en bærekraftig og effektiv produksjon av mat. Ved å 

drenere jorda reduseres jordpakking, avlingene blir større og sikrere, og gjødsel utnyttes bedre 

(Landbruks- og matdepartementet, 2014a).  Samtidig minker lystgassutslipp, og det reduserer 

faren for erosjon og utvasking av næringsstoffer (Landbruks- og matdepartementet, 2014b). 

Etter at det i 1989 ble slutt på statstilskudd til grøfting, ble det i 1999 og ut 2000 gitt et 

tilskudd til tidligere drenert jord. I perioden før 1989 ble det utført mye grøfting i landet. Men 

uten tilskudd til drenering og med en økning i bruk av leiejord har dreneringsaktiviteten vært 

liten i hele landet de siste 20 årene. I tillegg har økt bruk av tyngre landbruksmaskiner 

sammen med økt nedbør og nedbørintensitet gjort behovet for drenering enda større.  

I 2013 ble det vedtatt å gi tilskudd til drenering, og i jordbruksoppgjøret i 2012 ble det satt 

av 100 millioner kroner til drenering, hvorav 6,2 millioner ble tildelt Vestfold fylke. I 2013 

ble det igjen avsatt 100 millioner kroner i jordbruksoppgjøret til drenering, hvorav Vestfold 

                                                 
5 Tabellen viser antall registrerte tilleggsnæringer i Vestfold. Én jordbruksbedrift kan ha flere tilleggsnæringer, 
og tabellen viser ikke antall jordbruksbedrifter med tilleggsnæring.  

”God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er 

også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering 

reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god 

vannkvalitet og et godt vannmiljø.” (Landbruks- og matdepartementet, 2013.) 
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igjen ble tildelt 6,2 millioner kroner. Det er et stort behov og stor interesse for drenering i 

fylket. Hele beløpet ble innvilget, som det eneste fylket i 2013. Ingen andre fylker innvilget så 

stor andel av tildelt ramme. 

Tabell 2.14 Jordbruksbedrifter med dårlig drenert jordbruksareal i Vestfolds kommuner. 
Kilde: SSB, tabell 08905 og Landbruksdirektoratet. 

 Jordbruksbedrifter 
med dårleg drenert 

jordbruksareal

Dårleg drenert areal i 
alt (dekar) 

Andel av 
jordbruksareal i 

drift, dårlig 
drenert

Østfold 1200 87 589 12 %
Akershus og Oslo 1357 115 075 15 %
Hedmark 1919 78 910 7 %
Oppland 1895 44 157 4 %
Buskerud 1138 48 048 9 %
Vestfold 830 58 492 14 %
Telemark 758 25 637 10 %
Aust-Agder 356 10 184 9 %
Vest-Agder 554 13 712 7 %
Rogaland 1579 38 269 4 %
Hordaland 1512 26 722 6 %
Sogn og Fjordane 1412 26 750 6 %
Møre og Romsdal 1475 46 033 8 %
Sør-Trøndelag 1464 50 617 7 %
Nord-Trøndelag 1608 56 765 7 %
Nordland 1242 50 392 9 %
Troms 646 25 214 10 %
Finnmark 157 9 543 10 %
Hele landet 21102 812 109 8 %

 

I Vestfold er mer enn halvparten av den dårlig drenerte jorda leiejord, mens i landet totalt er 

det omvendt. Jordbruksbedriftene i Vestfold har også en større andel leid jord enn landet 

totalt, og større arealer leid jord per jordbruksbedrift med leiejord. I 2013 passerte andelen 

leiejord 50 prosent i fylket. Men jorda er god i Vestfold, og det er ofte konkurranse om 

leiejorda (Fjærvoll, 2014).  



 

Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold 29 

Tabell 2.15 Jordbruksbedrifter med dårlig drenert areal, 2010. Kilde: SSB, tabell 08905. 

 Jordbruksbedrifter 
med dårlig drenert 

jordbruksareal

Dårlig 
drenert 

areal i alt 
(dekar)

Dårlig 
drenert 

areal, 
eget 

(dekar)

Dårlig 
drenert 

areal, leid 
(dekar) 

Dårlig 
drenert 

areal, eget 
(prosent)

Hele landet 21102 812109 425177 386932 52 %
Vestfold 830 58492 25665 32827 44 %
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3 Skogbruk og skogsindustri i Vestfold 

Skogbruksarealet i Vestfold omfattet 1,28 millioner dekar produktivt skogareal i 2012, som 

utgjør 1,8 prosent av hele landets produktive skogareal. Om lag 62 prosent av fylkets 

landareal er skogareal, mens det på landsbasis ligger rundt 40 prosent. 

  

 
Foto: Solveig Haugan Jonsen 

 

I 2012 var det 3520 skogeiendommer i fylket, og om lag 40 prosent av disse var under 100 

dekar, mens 30 prosent var mellom 100 og 249 dekar i størrelse.  Ifølge SSB var det i 2012 

1343 skogeiendommer som ble drevet i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift, en nedgang på 

17 prosent siden 2006. Antall skogeiendommer i Vestfold utgjorde 2,7 prosent av hele landets 

skogeiendommer i 2012.  

Om lag 45 prosent av fylkets skogsareal er dominert av gran, 35 prosent av lauvskog, 15 

prosent av furu og 5 prosent av myr.  
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Figur 3.1 Prosentvis fordeling av stående volum på skogsmark i Vestfold. Kilde: 
Kontaktutvalget for skogbruket i Vestfold, 2014. 

 
 

Men selv om gran kun utgjør 45 prosent av arealet, utgjør det 82 prosent av avvirket volum. 

Bjørk og furu utgjør henholdsvis 1 og 3 prosent hver, til tross for om lag halvparten av 

arealet.  

Figur 3.2 Avvirket volum, Vestfold, 2013. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og 
Landbruksdirektoratet, 2014. 

 
 

Verdien av avvirket gran utgjør også 89 prosent av all avvirkning i Vestfold, mens avvirkning 

av ved til brensel utgjør 7 prosent. Til sammen var verdien av avvirkningen i Vestfold 62 

millioner kroner i 2013.  
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Tabell 3.1 Avvirkning, Vestfold, 2013. Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og 
Landbruksdirektoratet, 2014. 

 Volum (m³) Verdi (kNOK)

Bjørk, industrivirke 2 048 522
Furu, industrivirke 8 102 1 571
Gran, industrivirke 197 610 55 519
Juletre       5 457 690
Ved til brensel 28 866 4 501
Totalt avvirket 242 083 62 803

 

Totalt utgjorde avvirkningen av industrivirke for salg i Vestfold 3,2 prosent av avvirket 

kvantum nasjonalt i 2012.  

Tabell 3.2 Produktivt skogareal, avvirkning av industrivirke og bruttoverdi av 
skogavvirkning, 2012. Kilde: SSB, tabeller 07366, 06310 og 09066. 

 Vestfold Hele landet Vestfolds andel 
av hele landet

Produktivt skogareal (dekar) 1 276 614 70 251 347 1,8 %
Avvirkning av industrivirke for salg (m³) 289 035 9 007 083 3,2 %
Bruttoverdi skogavvirkning for salg (1000 kr) 83 434 2 893 267 2,9 %

 

 

Det var totalt 419 bedrifter innenfor skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk i Vestfold i 

2014. Disse utgjør 4,5 prosent nasjonalt, mens produksjon av trelast og varer, etc., og 

produksjon av papir og papirvarer utgjør henholdsvis 5,0 og 7,1 prosent nasjonalt. Totalt for 

industribedrifter utgjør Vestfolds andel 5,5 prosent.   
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Tabell 3.3 Antall bedrifter i skogbruk, treindustri, industri og totalt i Vestfolds kommuner, 
2014. Kilde: SSB, tabell 07091. 

 Skogbruk og 
tjenester tilknyttet 

skogbruk

Produksjon av 
trelast og varer 

av tre, kork, 
strå og 

flettematerialer, 
unntatt møbler

Produksjon 
av papir og 
papirvarer 

Industri

Horten 8 2 3 114
Holmestrand  22 6 0 53
Tønsberg 25 11 0 183
Sandefjord 33 15 0 187
Larvik 81 26 1 217
Svelvik 14 3 0 33
Sande  30 2 1 54
Hof 26 3 0 11
Re 39 8 0 63
Andebu 52 4 0 28
Stokke 23 7 1 72
Nøtterøy 18 5 0 55
Tjøme 0 0 0 17
Lardal 48 5 0 16
Vestfold totalt  419 97 6 1103
Hele landet  9 408 1 934 85 19 917
Vestfolds andel av hele 
landet  

4,5 % 5,0 % 7,1 % 5,5 %

 

Ernst & Young utførte en analyse av bedrifter og næringsmiljø i Vestfold i 2013. De utpekte 

trelastprodusenten Bergene Holm som den dominerende bedriften innenfor skog- og 

treindustri i fylket. Bergene Holm har avdelinger flere steder i landet, men har hovedkontor i 

Larvik, og tre avdelinger rundt i fylket. Til sammen beskriver Ernst & Young skog- og 

treindustrien med 102 selskaper i 2012, med til sammen 1430 ansatte og en total verdiskaping 

på 1027 MNOK6. I tillegg til Bergene Holm er det flere mellomstore og små bedrifter i fylket 

(Ernst & Young, 2013).  

 

 

  

                                                 
6 Med verdiskaping mener Ernst & Young bedriftens driftsresultat før skatt, pluss avskrivninger og 
lønnskostnader.   
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4 Næringsmiddelindustrien i Vestfold 

I norsk næringsmiddelindustri finner man både store og små eiere, fra børsnoterte selskaper 

og store og små samvirkeforetak til små enmannsforetak med produksjon hjemme på gården 

(Bondelaget mfl., 2013). Innenfor eierstrukturen i matindustrien kan det skilles mellom 

aksjeselskaper og samvirkeorganisasjoner. Aksjeselskaper preger fiskevarebransjen, 

drikkevarebransjen og sjokolade- og sukkervarebransjen, mens samvirkene preger kjøtt-, 

meieri- og kornbransjen. Av den totale produksjonsverdien i norsk matindustri, bortsett fra 

fiskevarebransjen, består rundt 44 prosent av samvirkebedrifter (Nåvik Hval mfl., 2012).  

Næringsmiddelindustrien i Vestfold er variert både når det gjelder produksjoner og 

størrelse, og utgjør en betydelig andel av Vestfolds industri. Den største næringen er foredling 

av kjøtt og landets to største aktører; Nortura og Fatland har store anlegg i fylket. Nortura på 

Ås er den største aktøren innenfor næringsmiddelindustrien i fylket og er også blant de største 

bedriftene i Vestfold (Ernst & Young, 2013).  Samlet sett har kjøttindustrien i Vestfold større 

omsetning enn virksomheter som Kongsberg Maritime AS eller Scandinavian Bunkering AS, 

som er de to største virksomhetene i Vestfold (Fjellhammer, 2012). 

Det største næringsområdet på antall ansatte er bearbeiding og konservering av kjøtt, mens 

produksjon av brød og ferske konditorvarer med mer utgjør flest bedrifter i fylket.  

Tabell 4.1 Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring, Vestfold, 2012. Kilde: SSB, 
tabell 09016. 

 Bedrifter Sysselsatte

Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer 23 1 393
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 6 131
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 9 194
Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer .. ..
Produksjon av meierivarer og iskrem 1 152
Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter 6 18
Produksjon av bakeri- og pastavarer 39 417
Produksjon av andre næringsmidler 12 145
Produksjon av fôrvarer 10 61
Produksjon av drikkevarer 9 259
Saging, høvling og impregnering av tre 36 351
Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer 61 373
Produksjon av papirmasse, papir og papp 1 2
Produksjon av varer av papir og papp 5 111
Totalt 218 3 607
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I tabellen under vises bedrifter i de aktuelle bransjene i Vestfold fra 2013 med 10 eller flere 

ansatte. I denne lista er tallene for bedrifter med hovedkontor i Vestfold fra 

Brønnøysundregisteret. I tillegg kommer bedrifter med hovedkontor utenfor Vestfold, som 

Nortura, Tine, Findus og Rieber. Omtrent halvparten av arbeidsplassene i 

næringsmiddelindustrien i Vestfold er i foretak med hovedkontor utenfor fylket (Fjellhammer, 

2012). 

Vi ser at i tillegg til de store samvirkebedriftene finner vi også mange små og mellomstore 

bedrifter med stor variasjon i råvarebruk og produksjon.  

 



 

36 Rapport 7-2014 

Tabell 4.2 De største arbeidsgiverne innen næringsmiddelindustri, med 10 ansatte eller 
mer, 2013. Kilde: Brønnøysundregisteret, AgriAnalyse. 

Navn                                       Næringsområde Kommu
ne  

Antall 
ansatte

Nortura SA Bearbeiding og konservering av kjøtt                         Tønsberg 500 årsverk 

Matbørsen AS                            Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Stokke 186 

Tine SA Produksjon av meierivarer                                          Tønsberg 147 

Fatland Sandefjord AS              Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Sandefjo
rd 

143 

Findus Norge AS Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers                                                         

Tønsberg 120 

Bakers AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik 80 

Vestfold fugl AS Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt                Stokke 69 

Mesterbakeren AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Tønsberg 68 

Brødr Berggren AS                    Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og 
fiskevarer ellers                                                           

Sandefjo
rd 

56 

Norrek Dypfrys AS                    Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers                                                        

Larvik  53 

Rieber & Søn ASA Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 
sted                                                                              

Larvik 36 

Nortura SA Bearbeiding og konservering av kjøtt                         Re 43 årsverk 

Hjemmebakeriet AS                  Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Tønsberg  41 

Vestfoldmøllene AS                   Produksjon av fôrvarer til husdyrhold                        Stokke 39 

M Marcussen Eftf AS                Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Stokke 39 

Kanda AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Larvik  33 

Gårdsand AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Re 33 

Baker Nilsen AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Horten  32 

Bjerke spekemat & 
delikatesse AS                             

Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Larvik  31 

Nøtterø Bakeri & Konditori 
AS                                                

Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Nøtterøy 31 

Ivar Halvorsen AS                     Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Sandefjo
rd 

30 

Baker Thorstensen Nærbakst 
AS                                                

Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Tønsberg  29 

Skjeggerød AS                            Bearbeiding og konservering av kjøtt                         Sandefjo
rd 

27 

Slakter Eftedal AS                     Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Larvik  27 

Jensens Conditori AS                Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik  27 

Stanges Gårdsprodukter AS     Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Tønsberg  26 

Per’s kjøkken AS                       Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Sandefjo
rd 

23 

Larvik løk Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers                                                        

Larvik 22 

Lågen potetpakkeri AS Bearbeiding og konservering av poteter Lardal 21 

Bonden Grønthandel AS           Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers                                                        

Sande  19 

Den Gode Baker AS                   Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Stokke 19 

Majas Bakeri AS                        Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik  18 

Proteinfabrikken AS                 Produksjon av homogeniserte matprodukter og 
diettmat                                                                      

Stokke 17 

Th A Abrahamsen AS               Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Larvik  16 
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Grønt Partner AS                      Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers                                                        

Larvik  15 

Nevlunghavn Bakeri & 
Conditori A/S                             

Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik  15 

GG Uniquefiber AS                   Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik  15 

Nærbakst AS                              Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Tønsberg  14 

Sande Pizzadrift AS                   Produksjon av ferdigmat                                             Sande  14 

Crema Kaffebrenneri AS         Bearbeiding av te og kaffe                                          Sandefjo
rd 

12 

Hval Sjokoladefabrikk ASA     Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer         Sandefjo
rd 

11 

Persgaard AS                             Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer                             Sandefjo
rd 

11 

Seaman Seafood AS                   Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr         Tønsberg  11 

With AS                                      Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Tønsberg  11 

Bakeriverkstedet Brotorvet 
AS                                                

Produksjon av brød og ferske konditorvarer               Larvik  11 

Georg Marius Larsen AS         Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og 
fiskevarer ellers                                                           

Larvik  10 

 

Alle Vestfold-kommunene har bedrifter innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. 

Larvik, Tønsberg og Sandefjord har flest bedrifter, og har også flest industribedrifter. Totalt 

ligger nesten 5 prosent av landets bedrifter innenfor nærings- og nytelsesmidler i Vestfold.   

Tabell 4.3 Antall bedrifter i jordbruk, nærings- og nytelsesmidler og industri totalt i 
Vestfolds kommuner, 2014. Kilde: SSB, tabell 07091. 

 Jordbruk og tjenester 
tilknyttet jordbruk, 

jakt og viltstell

Produksjon av 
nærings- og 

nytelsesmidler

 Industri

Horten 84 6 114
Holmestrand  87 3 53
Tønsberg 157 23 183
Sandefjord 174 15 187
Larvik 396 32 217
Svelvik 37 2 33
Sande  129 9 54
Hof 61 1 11
Re 337 10 63
Andebu 127 4 28
Stokke 179 11 72
Nøtterøy 59 4 55
Tjøme 14 1 17
Lardal 84 3 16
Vestfold totalt  1 925 124 1 103
Hele landet  50 700 2550 19 917
Vestfolds andel av 
hele landet  

3,8 % 4,9 % 5,5 %
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For å finne tallene for omsetning i næringsmiddelindustrien har vi sett på omsetningen og 

sysselsetting i den landbaserte næringsmiddelindustrien for hele landet. Mye av omsetningen 

kommer ikke fram i de fylkesvise tallene fordi jordbruksproduktene leveres inn til større 

bedrifter og samvirker med hovedkontor i Oslo, for eksempel Tine og Nortura. Ved å dele 

omsetningen totalt i landet på sysselsatte totalt i landet har vi estimert i overkant av 3,3 

millioner kroner i omsetning per sysselsatt (SSB, 2014d). I Vestfold var det 2770 sysselsatte i 

næringsmiddelindustrien i 2012, som vil gi en omsetning rundt 9,4 milliarder kroner7.  

Rapporten «Er vi for rike for Vestlandsjordbruket?» fra AgriAnalyse viser at det er 

sammenhenger mellom råvaregrunnlaget og industriaktivitet. Tollvernet, blant annet, sikrer 

avsetning og en pris både for bonden og matindustrien som speiler et høyt norsk kostnadsnivå 

sammenlignet med omverdenen, samt stabile priser ut til forbrukeren. Rapporten viser videre 

til at lønnskostnadene i næringsmiddelindustrien utgjorde 62 prosent av bearbeidingsverdien i 

matindustrien. Det er likt som for næringsmiddelindustrien i Danmark, men lønnskostnadene i 

Norge ligger 10–12 prosent over lønnskostnadene i Danmark (Hillestad & Smedshaug, 2013). 

Det er lite sannsynlig at industrien vil importere billige råvarer for å foredle dem dyrt i Norge. 

Da vil det heller lønne seg å importere ferdigvarer (Smedshaug mfl., 2013).  

Norsk næringsmiddelindustri er i veldig stor grad basert på innsatsfaktorer fra norsk 

råvareproduksjon. Uten dette er det liten grunn til å regne med at norsk matindustri vil bestå 

slik som i dag. Å bevare jordbruksproduksjon i Vestfold er viktig for å bevare både 

matproduksjonen og sysselsettingen i fylket.  

  

                                                 
7 I AgriAnalyses rapport Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold er omsetningen beregnet til 13,3 
milliarder. I beregningene der er det inkludert tall fra engroshandel, som i 2010 tilsvarte om lag 3,9 milliarder 
(Fjellhammer, 2012). I beregningene i denne rapporten er engroshandel ikke inkludert i 
næringsmiddelindustrien.  
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5 Sysselsetting 

Mat- og treindustrien i Vestfold utgjør til sammen en betydelig andel av fylkets sysselsetting. 

I fylket totalt er én av fire som er sysselsatte i industrien, sysselsatt i disse næringene. Ned på 

kommunenivå varierer det fra kommunene Tønsberg og Hof, hvor 56 og 67 prosent av 

sysselsatte i industrien er sysselsatt i disse næringene, til Svelvik og Horten, der henholdsvis 1 

og 2 prosent er det samme.  

 

 
Foto: Amund Kind 

 

Vi ser at det er Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Stokke som har flest sysselsatte i 

næringsmiddelindustrien, og Larvik har også flest ansatte i trelast- og trevareindustrien. Men 

som andel av sysselsatte i industrien totalt er det i kommunene Hof og Tønsberg at 

næringsmiddel-, tre- og papirindustrien utgjør størst andeler på henholdsvis 67 og 56 prosent. 

I Hof, som er en liten kommune, er hele denne andelen sysselsatt i trelast- og 

trevareindustrien, hovedsakelig Haslestad Bruk. Mens i Tønsberg er over halvparten av denne 

andelen sysselsatt i næringsmiddelindustrien, der Nortura og Tine utgjør de største bedriftene. 

Totalt i fylket utgjør disse industriene en fjerdedel av totalt ansatte i industrien.  
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Tabell 5.1 Sysselsatte etter arbeidssted og næring, 2013. Kilde: SSB, tabell 08536.  

 Nærings-
middelindustri8 

Trelast- og 
trevare-
industri

Papir- og 
papirvare-

industri

Industri Næringsmiddel
-, tre- og 

papirindustris 
andel av 

industri totalt 
Horten 27 4 18 2449 2 %
Holmestrand 3 57 0 704 9 %
Tønsberg 1232 47 0 2277 56 %
Sandefjord 333 26 0 2530 14 %
Larvik 516 293 1 1832 44 %
Svelvik 0 3 0 393 1 %
Sande 24 7 1 153 21 %
Hof 0 71 0 106 67 %
Re 83 33 0 285 41 %
Andebu 7 84 0 202 45 %
Stokke 331 50 74 1035 44 %
Nøtterøy 46 4 0 624 8 %
Tjøme 3 0 0 27 11 %
Lardal 1 51 0 114 46 %
Totalt 
Vestfold  

2606 730 94 12731 27 %

 

Utviklingen i sysselsatte etter næring viser at den mest dramatiske utviklingen har skjedd i 

antall sysselsatte innenfor jordbruk, jakt og viltstell. Merk at i statistikken til SSB er det snakk 

om antall sysselsatte, ikke årsverk.  

Tabell 5.2 Sysselsatte etter arbeidssted og næring, 2008–2013. Kilde: SSB, tabell 08536. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt 2 034 1 943 1 778 1 613 1 468 1 433
Skogbruk og tilhørende tjenester 267 272 247 227 280 251
Næringsmiddelindustri9 2 610 2 439 2 632 2 523 2 558 2 606
Trelast-, trevare- og papirindustri 953 889 912 895 846 824

 

Innenfor de forskjellige næringene er det sysselsatte i næringsmiddelindustrien som utgjør 

den største andelen når man ser på Vestfolds andel av hele landet totalt.  

I 2013 var det 1470 foretak som søkte om produksjonstilskudd i Vestfold. Ifølge SSB var 

det i 2013 1433 sysselsatte i jordbruk og tilhørende tjenester i Vestfold. I 

næringsmiddelindustrien var det 2606 sysselsatte. Antall sysselsatte i 

næringsmiddelindustrien har økt både fra 2011 til 2012, og fra 2012 til 2013.   

                                                 
8 Drikkevarer ikke inkludert. 
9 Drikkevarer ikke inkludert. 
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Tabell 5.3 Sysselsatte etter arbeidssted og næring, 2008–2013. Kilde: SSB, tabell 08536. 

 Vestfold Hele landet Vestfolds andel av hele landet

Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt 1 433 41 991 3,4 %
Skogbruk og tilhørende tjenester 251 6 661 3,7 %
Næringsmiddelindustri10 2 606 45 613 5,7 %
Trelast-, trevare- og papirindustri 824 16 208 5,1 %

 

Næringsmiddelindustrien utgjør en viktig arbeidsgiver i Vestfold, og figuren under viser at 

den blir bare mer og mer viktig. Den viser at antall sysselsatte i industrien, utenom 

næringsmiddelindustrien, har gått ned med 24 prosent siden 1999, som tilsvarer 3258 

sysselsatte. Sysselsatte i næringsmiddelindustrien derimot har holdt seg jevnt, med en økning 

på 4 prosent i samme periode, tilsvarende 112 sysselsatte. 

Figur 5.1 Utvikling i antall sysselsatte i bedrifter i industri og næringsmiddelindustri i 
Vestfold. Kilde: SSB, tabell 09016 (2007–2011) og 03328 (1999–2006) 

 
 

5.1 Ringvirkninger  

Beregninger gjort ved UMB (Aanesland og Holm, 2005) viste at landbruk og 

næringsmiddelindustri i Østfold genererte cirka 10 000 arbeidsplasser (8 prosent av antall 

sysselsatte) i fylket i 2005. For å nå dit har de ved hjelp av Economic base-modeller kommet 

fram til en sysselsettingsmultiplikator på 1,5. En multiplikator på 1,5 betyr at 1 person i 

primærnæringen (bonden) sysselsetter 0,5 i andre underliggende næringer. Underliggende 

næringer kan være landbruksmekanikere, elektrikere, regnskapstjenester, landbruksbutikker 

                                                 
10 Drikkevarer ikke inkludert. 
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og andre utsalgstjenester. I beregningene fra UMB er det forutsatt at 95 prosent av norsk 

næringsmiddelindustri er avhengig av råvarer fra norsk landbruk. De har ikke gjort 

beregninger for Vestfold, men det er nærliggende å tro at en tilsvarende multiplikator for 

Vestfold ville være om lag den samme som for Østfold. Med 1433 sysselsatte i jordbruket i 

Vestfold for 2013 betyr dette at de sysselsetter 717 personer i andre underliggende næringer. 

Tilsvarende har NILF i en rapport om verdiskaping i landbruk og landbruksbasert 

virksomhet i Buskerud, ved hjelp av modellen PANDA kommet fram til at i Buskerud ligger 

multiplikatoren for jordbruk og verdikjedevirkninger utover rene underleverandører på 1,43 

(Knutsen mfl. 2013). Når tilleggsnæringer og næringsmiddelindustrien også inkluderes som 

verdikjedeeffekter, fant de en multiplikator på 1,93. 

Modellen til Aanesland og Holm (2005) er en enklere modell enn den som er gjennomført 

av NILF, som har brukt kryssløpsmodellen PANDA (Knutsen mfl. 2013). Begge modellene 

tar utgangspunkt i endring i inntekt eller sysselsetting i basissektoren og ser på hvilken 

påvirkning dette har for øvrige næringer eller sektorer. Til sammenligning har SINTEF gjort 

en tilsvarende ringvirkningsanalyse for norsk sjømatnæring hvor de har tatt utgangspunkt i 

nasjonalregnskapet, tall fra SSB (SINTEF 2012). De har definert ringvirkninger som 

«økonomiske virkninger i næringslivet ellers som oppstår på grunn av produksjonen i denne 

næringen» (Henriksen mfl., 2012, s. 10).  

SINTEF har også brukt en kryssløpsanalyse11 i sine ringvirkningsberegninger, hvor de har 

modellert dagens situasjon, rekonstruert modellen med bortfall av næringen og sammenlignet 

differansen i andre næringer. Dette har de betraktet som ringvirkningene. De har kommet 

frem til en sysselsettingsmultiplikator12 på 1,8 i hele sjømatnæringen13, dette inkluderer fangst 

(1,3), akvakultur (1,5), foredlingsleddet (2,3) og eksport/handelsledd (1,9).   

Det kan være tilfellet at multiplikatoren fra NILF og UMB kan være underestimert på 

grunn av forutsetningen om proporsjonalitet14. Dette er fordi når man tar bort en hel næring, 

kan det hende at flere arbeidsplasser forsvinner enn om man bare ser på en liten (marginal) 

endring i næringa. Det er realistisk å tro fordi det er en del arbeidsplasser som må være på 

plass for at næringa skal fungere, som ikke er like påvirket av størrelsen i næringa. Slike 

arbeidsplasser kan være administrative, offentlige, tilsyns- og rådgivende stillinger, for å 

nevne noen.15 I tillegg poengterer rapporten til NILF at den er dårlig til å beregne bortfall av 

en næring som kan føre til fraflytting og nedleggelse av grender, butikker og skoler, og derfor 

er heller ikke denne nedgangen i sysselsetting tatt med. Det er verdt å legge merke til at 

konsumvirkninger16 er lagt til i NILF sine beregninger, men ikke i SINTEF sine beregninger. 

Dette er på den annen side med på å øke multiplikatoren i NILF sine beregninger. Spesielt 

                                                 
11 Kryssløpsanalyse er en analyse hvor de har satt opp mange forskjellige næringer i en matrise, hvor en endring 
i en sektor påvirker de andre sektorene.  
12 En sysselsettingsmultiplikator på 2 vil bety at 1 arbeidsplass i hovednæringen skaper 1 arbeidsplass i øvrige 
næringer (ringvirkninger).  
13 Deler vi sjømatnæringen opp i havbruk og fiskeribasert verdikjeder, er de henholdsvis 2,4 og 1,6. 
14 Med proporsjonalitet menes i denne sammenhengen at endring i sysselsetting i andre næringer er like stor 
uavhengig om man går fra 1 til 2 eller fra 3000 til 3001.  Altså endring i total sysselsetting når man endrer 
sysselsettingen i basisnæringen med en enhet.  
15 Direkte overføring/betalinger til arbeid med jordbruk skal være inkludert (administrativt, rådgivning etc.). 
16 Konsumvirkninger er effekten av at arbeidstakeren bruker lønnen sin på å kjøpe varer og tjenester.  
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med tanke på at NILF-studien er mer omfattende enn Aanesland og Holms (2005) studie, har 

de likevel et forsiktig estimat.  

Så langt næringene i Buskerud og Østfold ikke er for forskjellige fra Vestfold, er det 

muligheter for at sysselsettingsmultiplikatoren for landbruket gjennomsnittlig i Vestfold kan 

ligge på mellom 1,43 og 1,5. Ved å trekke linjer fra sjømatnæringen, hvor fangst på 1,3 kan 

sammenlignes med mindre næringskrevende produksjon som sau, og akvakultur på 1,5 kan 

sammenlignes mer med gris, kylling og grønnsakproduksjon, er det rimelig å anta at 

Vestfolds jordbruk kan ha en multiplikator opp mot 1,5. Det er fordi de har mer 

næringskrevende produksjon enn snittet. Når næringsmiddelindustrien inkluderes, vil de ha en 

sysselsettingsmultiplikator på godt over 1,5 og dermed sysselsette ca. 717 personer i 

underliggende næringer. 
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6 Matjord, mer enn kroner og øre 

6.1 Matjordas verdi for bonden 

For bonden som eier matjorda, er det ikke den totale inntektsstrømmen som betyr noe, men 

hva man sitter igjen med etter å ha betalt alle kostnader, inntektene jorda innbringer. Et jorde 

eller en produksjon som genererer stor omsetning, trenger ikke være mer verdt for bonden enn 

ett som tar inn mindre inntekter og samtidig har lavere kostnader.  Forskjellige jordstykker 

har ulik verdi på grunn av et mikroklima som gjør det mer verdt å produsere noen vekster 

fremfor andre. For eksempel kan et stykke som er sørvendt, har god jordstruktur og et gunstig 

klima, ha langt høyere verdi enn et som ikke har disse egenskapene.  

Hva bonden kan produsere, avgjør inntektsmulighetene, og en dekningsbidragskalkyle gir 

et bilde av bondens inntekter. En dekningsbidragskalkyle er en marginal vurderingsmetode 

som sier noe om hva man sitter igjen med etter at variable og arealavhengige kostnader er 

trukket fra. Dette kan derfor være en metode som kan brukes til å fastsette bondens bidrag 

(inntekt) til å dekke eget arbeid, faste kostnader og grunnrente17. En slik marginal 

dekningsbidragskalkyle kan gjøres for hver enkelt kultur.  

Per Boe Guren18 har utarbeidet dekningsbidragskalkyler for forskjellige kulturer for bønder 

i Vestfold i sammenheng med erstatning for tapt jord (Agder lagmannsrett, 2013). Denne 

kalkylen forteller hvor mye verdi jorda har ved produksjon av ulike kulturer19. Analysen og 

diskusjonen i dette kapittelet vil bygge videre på avrundede tall fra dette arbeidet.  En stor del 

av landbruksarealene i Vestfold går til produksjon av korn av forskjellige slag. I Tabell 6.1 er 

derfor korn delt opp i bygg, høstrug mat, vårraps og vårhvete mat. Korn er et avrundet 

gjennomsnittlig tall av disse.  

                                                 
17 «Grunnrente er egentlig den inntekt man kan få av å eie jord. Defineres også som den avkastning du har etter 
at du har dekket kostnadene i produksjonen, inklusive verdien av eget arbeid.» (Landkredittbank.no, 2014.) 
18 Per Boe Guren er sivilagronom, takstmann for Landkreditt i Østfold og landbrukssakkyndig. Guren er blitt 
brukt flere ganger som fagkyndig i rettstvister mellom stat og bonde, og retten har funnet hans kalkyler som 
representative(Agder lagmannsrett, 2013).   
19 Det antas at bonden dyrker den veksten som er best egnet på jorda og som gir størst mulig inntekter.    
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Tabell 6.1 Dekningsbidrag årlig per dekar(daa) for forskjellige kulturer. Kilde: Per Boe 
Guren, 2014. 

Kulturtype Dekningsbidrag per dekar
Grovfôr 1 600
Korn 1 000
Bygg  886
Høstrug, mat  1 278
Vårraps 1 099
Vårhvete mat 1 022
Poteter  5 000
Grønnsaker 10 000
Frukt 12 000
Bær 10 000

 

Hvilken type kultur eller vekst man dyrker og kan dyrke, har stor betydning for verdien av 

den aktuelle jorda. Forskjellen i dekningsbidraget bonden sitter igjen med per dekar mellom 

to typer vekster, kan være så mye som over ti-gangen (tab 1). Tallene i tabellen er 

gjennomsnittlige avrundede tall, noe som betyr at enkelte spesielt gode jordlapper kan gi 

betydelig mye mer. I helt spesielle tilfeller kan de antagelig yte så mye som 3–4 ganger 

høyere fordi man kan levere en etterspurt vare eller levere veldig tidlig og ta ut en ekstra god 

pris.  Tidligpoteter og jordbær er slike tilfeller hvor prisen kan være svært høy for de aller 

første varene i sesongen.  

En grønnsakprodusent måtte ha store kornarealer for å dekke det samme inntektspotensialet 

om han hadde vært kornprodusent. I gjennomsnitt må en som produserer korn, ha tilsvarende 

5–10 ganger mer kornareal enn en som produserer grønnsaker for å ha den samme inntekten. 

Derfor er slike arealer hvor det er mulig å produsere den type vekster, betydelig mer verdt enn 

arealer hvor man bare kan produsere korn eller grovfôr.  Videre gir disse produksjonene 

opphav til stor foredlingsverdi og ringvirkninger langt utover det kornproduksjon gjør pr. 

arealenhet.  

Om areal av jord tilsvarende den aller beste grønnsakjorda sammenlignes med kornarealer, 

så snakker vi om en årlig differanse på 7–30 ganger verdien av kornarealet. Selv om de aller 

mest produktive stykkene er få og ofte små, så vil dette bare øke verdien av denne jorda 

nettopp på grunn av hvor lite det finnes av denne, og hvor sårbar denne jorda er.   

Dekningsbidraget per dekar og hvilken kultur som dyrkes, har stor sammenheng med 

arbeidsinnsatsen som kreves for å dyrke disse vekstene. Kornproduksjon som en av de 

kulturene med lavest dekningsbidrag krever også vesentlig mindre arbeidsinnsats per dekar 

enn for eksempel poteter og grønnsaker. Mens poteter, grønnsaker, frukt og bær krever mye 

manuelt arbeid, er kornproduksjon mer mekanisert, og maskiner sår eller høster raskt store 

områder. 

Vestfold har en stor verdi som det fylket som har desidert mest av den gode 

grønnsakproduktive jorda i Norge. Den store andelen av grønnsakjord øker i verdi på grunn 

av klyngeeffekten i jordbruket. Ved spredt og liten produksjon forsvinner mye av 

fagkunnskapen man sammen opparbeider seg og deler med andre. Å kunne produsere større 

mengder innenfor et område som i Vestfold reduserer også kostnadene og øker kvaliteten til 

videreforedling i industrien, som er neste steg på veien. Det er verdt å merke seg at en 
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betydelig andel av landbruksjorda selv i Vestfold egner seg dårlig til grønnsakproduksjon, 

særlig det som ligger på den andre siden av raet. 

 

 
Foto: Amund Kind 

  

Dekningsbidragskalkylene for de forskjellige vekstene er blitt laget og tilpasset Vestfold. 

Sammenligner man med samme produksjon i andre fylker vil ikke dekningsbidragskalkylene 

mellom andre områder skille seg stort fra hverandre. Det er fordi poteter, grønnsaker, frukt og 

bær produseres der forholdene ligger til rette for dette, både dyrkingsmessig og med aktuelle 

mottakere til foredling og distribusjon. Korn og gras vil variere mer fordi det produseres 

under til dels store forskjeller i produksjonsforhold. 

Det er verdt å merke seg at man ikke kan dyrke alle typer kulturer og vekster alle steder.  

Og det er nettopp her Vestfold er helt unikt med mangfoldet og de gode 

produksjonsforholdene for grønnsaker. Samtidig er det helt sikkert steder hvor det dyrkes en 

type kultur, hvor det kunne vært mer lønnsomt å dyrke noe annet. Vekstskifte er også med på 

å påvirke hva som produseres. Et sunt drevet gårdsbruk vil ha noe vekstskifte fra år til år for å 

opprettholde jordkvaliteten, unngå å tappe jorda for næring og hindre sykdommer. Dette 

forklarer at noe av den beste jorda til for eksempel potetproduksjon ikke alltid blir brukt til å 

produsere poteter. Markedet og etterspørselen styrer til slutt hva som er lønnsomt å produsere. 

Selv om jordtypen tilsier at man skal produsere en vare, trenger ikke etterspørselen for den 

kulturen å være der.  

6.1.1 Arealbruken vs. verdien av arealene  

Hva som produseres, og i hvilket omfang, påvirker verdien av landbruksproduksjonen. Til 

venstre i figur 6.1 ser man arealfordeling blant forskjellige veksttyper i Vestfold fylke, hvor 

kornproduksjon er dominerende (68 %), samt grovfôrproduksjon (23 %). Andre vekster ser 

relativt ubetydelige ut. Sammenlignet med figuren til høyre, som er summen av 

dekningsbidragene per dekar i Vestfold fylke, ser man at grønnsak- og potetarelene (21 % og 

12 %) presser på som en betydelig jordverdi for fylket i sin helhet.  9 % av arealet står for 

hele 1/3 av bidraget som bøndene sitter igjen med; i tillegg har jorda enda større verdi sett i 
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forhold til verdiskaping. Kornproduksjonen er også avgjørende for å produsere mat både til 

folk og husdyr, og sikre et bredt jordbruksmiljø og ivaretakelse av jordbruksareal i hele fylket. 

Figur 6.1 Areal og totalt dekningsbidrag for Vestfold fylke. Kilde: Fylkesmannen i 
Vestfold, og Per Boe Guren. 

 

6.2 Andre metoder for verdsetting av matjord 

6.2.1 Samfunnsverdi 

Matjorda har utvilsomt en stor samfunnsverdi. Som en ikke-fornybar ressurs som er egnet til å 

dyrke mat til egen befolkning, så har matjorda en særs viktig rolle. Ved å produsere egen mat 

kan vi selv kontrollere og sikre egen matproduksjon, gjennom mattrygghet, bærekraftighet og 

at vi kan utnytte egne ressurser.  I tillegg til å bidra med å mette egen befolkning, og som en 

sikkerhet i en krisesituasjon, er jorda med på å skape arbeidsplasser rundt om i hele landet og 

skape gode sosiale forhold ved at folk har en anstendig inntekt og en arbeidsplass å gå til.  

6.2.2 Matjord lik verdien av kostnaden av å opparbeide tilsvarende dyrket mark 

En annen metode for å fastsette verdien på landbruksjorda er å sette prisen lik kostnaden av å 

opparbeide tilsvarende dyrket mark. Som nevnt ovenfor, i en jordvernsituasjon vil prisen 

avhenge av jordkvaliteten og lokaliseringen av jorda. Å erstatte jord tilsvarende korn- og 

grasarealer vil være noe helt annet enn høyproduktiv grønnsakjord som har en verdi som kan 

være opptil 30 ganger så stor. Å finne og erstatte jord med gode produksjonsegenskaper og et 

godt vekstklima vil være krevende. Det er også naturlig at den beste og enkleste jorda å dyrke 

blir dyrket først. Det betyr at ny matjord med tilsvarende kvaliteter enten ikke finnes eller vil 

kreve en betydelig kostnad å opparbeide. På denne måten vil kostnaden av å opparbeide 

tilsvarende matjord være forskjellig og i mange tilfeller svært stor. I enkelte tilfeller kan slik 
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jord være tapt. Skog og jord som er nylig brutt opp, har sjelden like gode egenskaper som jord 

som er blitt drevet og kultivert i lang tid.  

 

 
Foto: Amund Kind 

 

6.2.3 Markedsverdien 

Markedsverdien er prisen mellom tilbud og etterspørsel. Prisen jorda oppnår på det åpne 

markedet, reflekterer det andre er villig til å betale for den. Markedsverdien reflekterer ofte 

hvor jorda ligger, hvilke kjøpere som er interessert i den, og alternativ verdi til 

jordbruksproduksjon. Enten det er industri, offentlig eller andre bønder som vil kjøpe jorda, 

kan prisene variere fra noen få kroner til mangfoldige tusen per kvadratmeter. Bynære arealer 

har lett for å bli priset særdeles høyt i forhold til andre arealer. Det er først når eiendommen 

blir deregulert og kan brukes til noe annet en landbrukseiendom, at prisene ofte blir ekstremt 

høye.  

Vista analyse har laget en rapport hvor de foreslår at Vegvesenet prissetter omdisponert 

dyrket mark etter kostnaden ved å opparbeide tilsvarende mengde dyrket mark (Magnussen, 

2013). NILF, Skog og landskap og Bioforsk mener dette er en prinsipielt riktig 

vurderingsmetode som følge av jordvernet (Pettersen, 2013). Ved vurdering av den 

langsiktige, samfunnsøkonomiske marginalkostnaden for erstatningsjord mener de det er 

viktig å se mer på betydningen av jordkvalitet, tidshorisont og volum. Det er uansett viktig at 

prinsippet om beste alternative anvendelse blir ivaretatt, mener Pettersen (2013). Prinsippet 

om beste alternative anvendelse blir kritisert av Vista analyse for ikke å passe inn i dagens 

reguleringer. Dette er fordi den ikke tar høyde for press i økonomien, og at den tar i bruk 

sjablongverdier eller en pristabell som ligger fast over lengre tid.   
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6.3 Areal – en selvforsyningstankegang 

Areal fordelt på vekster sett i forhold til selvforsyning er også et sentralt jordvernperspektiv. 

Hvilken evne Norge har til å fø sin befolkning, sett i forhold til kalorier, kan gi oss en 

pekepinn på selvforsyningsevnen til ulike områder. I gjennomsnitt trenger en voksen inaktiv 

kvinne/mann 2150/2600 kalorier daglig (Helsedirektoratet, 2014).  

I en situasjon hvor det er ønskelig å produsere mest mulig energi, for eksempel i en 

krisesituasjon, er det ikke likegyldig hva man produserer. Forskjellige vekster har forskjellig 

energiinnhold og avling per dekar som påvirker hvor mye energi man kan produsere. 

Kaloriinnholdet i noen utvalgte vekster, og hvor mange mennesker man kan mette per dekar, 

framgår av Tabell 6.2.  

Tabell 6.2 Kalorier per kultur og hvor mange mennesker et dekar kan mette gjennom et år. 
Kilde: (Kaloritabell 2014), Per Boe Guren, Torgeir Tajet, SSB20 

Produkt KCAL/ kg Kg/daa Kcal/daa i tusen Ant. mennesker man 
kan mette årlig per 

dekar21

Potet (tidlig) 22 750 2250 1688 1,93
Potet (konsumpotet) 750 3000 2250 2,57
Potet (pommes frites) 750 5000 3750 4,28
Hvetemel (sammalt) 2910 450 1309,5 1,49

Løk 310 4000 1240 1,42
Kålrot 320 4100 1312 1,50
Eple 470 1875 881,25 1,01
Gulrot (konsum) 470 3500 1645 1,88
Gulrot (skiver) 470 6000 2820 3,22
Gulrot (terning) 470 7500 3525 4,02
Rosenkål (industri) 330 1000 330 0,38
Blomkål (industri) 220 2000 440 0,50

 

Noen vekster har betydelig høyere kaloriavkastning per areal enn andre. Ikke bare varierer 

innholdet kalorier per kilo, men også kilo per dekar dyrket areal. Poteten var en av de 

viktigste næringskildene i Norge under krigen og de siste to hundre år. Dette er ikke 

overraskende når poteten også er en av de vekstene som gir mest kalorier per dekar.  

Gulrot kommer også spesielt godt ut med hensyn på kalorier per daa når det er levert til 

industri og terningproduksjon. Årsaken til dette ligger i at ved terningproduksjon av 

gulrøtter,er det ønskelig å produsere flest mulig kilo uavhengig av at de må se rette og pene 

ut. Det medfører at man kan produsere sorter som kan vokse lenger, bli større og som gir 

                                                 
20 Torgeir Tajet er ansatt i Norsk Landbruksrådgiving Viken og er rådgiver for grønnsaker friland. 
21 Det er brukt et snitt på 2400 Kcal per person.  
22 Gjennomsnittlig potetavling for Vestfold fra 2004–2013 viser tall fra SSB 2503 kg/daa. Potetavlingene kan 
ligger på mellom 2000 og 2500 kg/daa som tidligpotet, ca. 3000 kg/daa som konsumpotet og ca. 5000 kg/daa om 
den blir brukt til pommes frites (kilde: Siri Abrahamsen rådgiver for potet i Norsk Landbruksrådgivning Viken).  
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høyere avling. Kornet kommer også godt ut i forhold til forsyningsevnen, for selv om 

avlingen per dekar er ganske lavt, så er kaloriinnholdet per kilo langt over alle de andre 

vekstene som er valgt ut. Det at vi i tillegg kan produserer relativt store arealer med korn, og 

at kornet tåler større variasjoner i jordstruktur, gjør det til en meget gunstig vekst. Likevel gir 

potet- og gulrotavlinger om lag det dobbelte i forsyningsevne enn kornareal per dekar der 

denne produksjonen er mulig. 

6.4 Hva vi nordmenn spiser  

Hva vi nordmenn spiser, og hvor vi får energien vår fra, er viktig i forhold til hva lags 

matvarer man produserer. Tall fra Helsedirektoratet (2010) viser at vi får den største andelen 

av energien vår fra kornvarer, kjøtt og melkeprodukter, i tillegg kommer andre matvarer. Det 

betyr at bonden står for langt over halvparten av energien vi får i oss, og kanskje 

overraskende står fisk og skalldyr for bare rundt 2 %. Dette er gjennomsnittlig tall for hele 

landet fra forbruksundersøkelsene 2007–2009, og det er rimelig å anta at forbruket i dag og i 

Vestfold ikke skiller seg stort fra dette.  

 

Tabell 6.3 Matvarenes prosentvise bidrag av energi og næringsstoffer. 
Forbruksundersøkelsene 2007–2009. Gjennomsnittshusholdning. Prosent. Kilde: 
Helsedirektoratet 2010 s. 27 

 Energi Protein Fett Karbohydrater

Kornvarer 24 23 5 39
Poteter 3 1 1 5
Grønnsaker 2 2 – 3
Frukt, bær 7 2 – 13
Andre plantevarer 2 2 4 –
Kjøtt, blod, innmat 11 27 21 1
Fisk, skalldyr, innmat 2 8 3 –
Egg 1 3 2 –
Melk 5 9 5 4
Ost 5 10 9 1
Andre melkeprod. 5 3 9 4
Smør 1 – 4 –
Margarin 4 – 14 –
Annet spisefett 4 – 11 –
Sukkervarer 6 1 – 12
Brus, øl, vin. Brennevin 5 – – 6
Andre matvarer 11 7 13 12

(–) betyr mindre enn 0,5 %.  
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6.4.1 Vestfold og selvforsyningsgraden 

Selvforsyningsgraden er hvor mye av eget konsum man klarer å dekke gjennom egen 

produksjon. Vestfold fylke er et eksportfylke nasjonalt på landbruksprodukter som poteter, 

grønnsaker og matkorn. Av grønnsaker og poteter produserer Vestfold det dobbelte av det de 

selv spiser, og dermed har Vestfold et betydelig bidrag til resten av landet. I kategorien 

grønnsaker består store deler av grønnsakproduksjonen i Vestfold av løk, gulrot, rosenkål, 

blomkål og kålrot. Det er viktig å legge merke til at tallet for grønnsaker i tabellen under er et 

gjennomsnitt av flere kulturer. Det betyr at for flere av grønnsakvekstene kan produksjonen 

være relativ høy og for andre mindre.  

 

Tabell 6.4 Produsert mat, matforbruk og selvforsyningsgrad for Vestfold. Kilde: SSB, NILF 
og fylkesmannen i Vestfold. 

  Totalt produsert 
mengde (kg) 

Årlig forbruk 
konsum (kg)23

Antall 
menneskers 

behov dekket 

Prosentvis 
selvforsyning 

Vestfold24

Korn25 33 875 227 82 413 113 172 %
Grønnsaker26 35 587 500 74 480 912 200 %
Poteter27 42 250 000 64 660 156 274 %
Frukt og Bær28 6 813 750 88 77 429 32 %
Kjøtt 16 694 000 71 236 459 98 %
Melk29 17 197 451 475 36240 15 %
Egg 2 107 832 13 168 627 70 %
Folketall 
Vestfold 

                        240 
860 

    

 

I et beredskapsperspektiv er det viktig å være klar over at det er mulig å dyrke mer mat på 

egne ressurser. Det betyr at i en krisesituasjon kan mer av produksjonen vris over på vekster 

som skaffer flere kalorier per dekar. I tillegg er det mulig å dyrke mat på områder som i dag 

ikke er lønnsomme, for eksempel på mye av det arealet som har gått ut av produksjon, men 

som ikke er bygd ned, og arealer som det i dag produseres korn eller grovfôr på.  

                                                 
23 Gitt at Vestfold har et forbruk som en gjennomsnittlig husholdning i resten av landet.  
24 Selvforsyning gitt et gjennomsnittlig norsk forbruk i 2013. 
25 Det er brukt er gjennomsnitt av matkornavlingene fra 2002 til 2012, korrigert for avling og areal for hvert år. 
Dette er fordi antall kg matkorn og areal brukt til matkorn varierer mye fra år til år. Tallet i tabellen er omregnet 
til mel, grunnet at forbruk er oppgitt i kg mel. Det er brukt en utmalingsgrad på 78 %.  
26 Antatt gjennomsnittsavling på 2500 kg/daa, Kilde: Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold. 
27 Det er brukt et snitt av potetproduksjonen i Vestfold fra 2000 til 2013. 
28 Tatt utgangspunkt i dekningsbidragskalkyle fra NILF, med en avling på 1 875 kg/daa.  
29 Konsumet av melk er omregnet til kg melk konsumert for alle melkeprodukter. Fordi konserverte 
melkeprodukter er sammensatt og vanskelige å omgjøre direkte til melk, har vi lagt til 10 % på melkeforbruket 
uten konserverte melkeprodukter fordi konserverte melkeprodukter (andre melkeprodukter) står for ca. 10 % 
energiforbruket fra melk (Helsedirektoratet 2010).  
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6.5 Matproduksjon, en risikosport 

Matproduksjon er et utfordrende område, hvor man må spille på lag med de naturgitte 

forholdene og et klima i endring. På grunn av sin størrelse og betydning er kornproduksjon 

veldig påvirket av været og den usikkerheten det medfører.  Korn er i dette tilfellet en vekst 

som er spesielt utsatt for disse utfordringene, noe som viser seg i store variasjoner i avling og 

korn klassifisert som matkorn fra år til år. En våt høst kan fort omgjøre store mengder 

matkorn til dyrefôr, se figur 6.2. Dette er  til forskjell fra poteter, der nesten all potetavling vil 

gå til mat uavhengig av vær- og opptaksforhold. Det vil bety at potetproduksjon vil være en 

sikrere matproduksjon enn korn. Variasjoner fra 95 % til 25 % matkornandel i 

kornproduksjonen er ekstreme utslag som vil ha stor innvirkning på matforsyningen. I dag 

løses slike variasjoner ved at vi importerer mer i de årene da det er lavere avling av matkorn.  

 

Figur 6.2 Matkornandel Vestfold fylke 2002–2012. Kilde: (Fylkesmannen i Vestfold 2014) 

 

6.6 Matforsyning  

En av de siste store utredningene av norsk selvforsyning og matberedskap ble gjennomført av 

Landbrukets utredningskontor i 1991 (Landbruksdepartementet, 1991). Det ble den gang 

beregnet at Vestfold fylke hadde en matproduksjon som ga en selvforsyningsgrad30 på 125–

142 % 31, gitt en krisekostplan. Det var tatt utgangspunkt i et folketall på 192 882 mennesker. 

Det vil si at den gangen kunne Vestfold fylke optimalt forsyne hele 273 892 mennesker. Det 

                                                 
30 Med utgangspunkt i 1987.  
31 Hvor det laveste tallet gjenspeiler husdyrbestanden og kornlagre i 1987 og det høyeste tallet en optimal 
fordeling av husdyrproduksjon og kornlagre mv.  
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er viktig å poengtere at det ikke vil være mulig å produsere like mye mat i dag på grunn av 

mindre arealer i drift enn i 1987. Fra 1991 til 2012 gikk ca. 20 % av kornarealet ut av drift, og 

i samme periode ble ca. 4 % 32 av arealet omdisponert til vei, jernbane og bygg osv. 

(Fylkesmannen i Vestfold, 2012). Noe av nedgangen kan kompenseres med økt produktivitet.  

I 1988 utregnet Statens ernæringsråd en krisekostplan for hva en gjennomsnittlig person 

burde få i seg i en krisesituasjon. Som vist i Tabell 6.5 vil en person ifølge en krisekostplan 

redusere inntaket av de fleste produkter med unntak av poteter og fisk, som i stedet økes. 

Dette er et kosthold som er laget med tanke på at en person skal få i seg de næringsstoffene 

som er nødvendige, men også laget ut fra de produksjonsforholdene vi har i Norge. De 

naturgitte forhold og jordbruksressurser er lagt til grunn. 

Tabell 6.5 Fleksibel krisekostplan fra 1987 sammenstilt med forbruket i kg per. person i 
1987 og 2012. Kilde: (Helsedirektoratet 2010; Landbruksdepartementet 1991) 

 Forbruk 1987 Forbruk 2012 Krisekostplan 1987

 kg pr. person
  kg pr. pers.  nedre grense Øvre grense
Korn/mel 78 82 80 130
Poteter 85 64 110 160
Grønnsaker 51 74 40 60
Frukt/bær 82 88 0* 20
Kumelk 460 474,5 200 400
Geitmelk 7 – 4 6
Kjøtt/innmat 54 70,6 15 55
Egg 12 12,5 4 8
Fisk til mat 40 37 80 80
Margarin 13 9,3 5 5

* Modellen vil i praksis operere med en høyere nedre grense, da villahager vil bli utnyttet.  

 

 

 

  

                                                 
32 13 000 dekar.  
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7 Omsetning, gjeld og investeringer i jordbruket 

7.1 Omsetning i jordbruket 

I 2010 hadde jordbruket i Vestfold en omsetning33, basert på markedspris og produsert volum, 

på totalt 2 035 millioner kroner, som utgjør 5 prosent av omsetningen i jordbruket i hele 

landet34. Dette gjør Vestfold til det åttende største jordbruksfylket når det gjelder omsetning. 

Rogaland står for hele 16 prosent av omsetningen, mens Hedmark, Oppland og Nord-

Trøndelag ligger litt foran Østfold med mellom 9 og 10 prosent av omsetningen. Omsetningen 

per jordbruksbedrift i Vestfold var i gjennomsnitt 1 307 000 kroner, som er nest høyest i 

landet, med bare Rogaland foran. Disse tallene inkluderer ikke overføringer til landbruket 

(Snellingen Bye, 2013).  

 Det var 1557 jordbruksbedrifter med registrert omsetning i Vestfold i 2010 (som er det 

siste året SSB har tall for omsetning for), det vil si 3,6 prosent av jordbruksbedrifter i hele 

landet. Jordbruksbedriftene med hagebruk lå klart høyest i omsetning per bedrift, som er godt 

over gjennomsnittet på landsbasis (Tabell 7.1).  

Tabell 7.1  Omsetning per jordbruksbedrift etter driftsform, 2010. Kilde: SSB. 
Landbrukstelling 2010, tabell 6. 

 Vestfold Hele landet

Korn og oljevekster  505 000  558 000
Øvrige jordbruksvekster 1 070 000  573 000
Hagebruk 4 028 000       2 991 000
Storfe, melkeproduksjon 1 586 000 1 054 000
Storfe, kjøttproduksjon  709 000  615 000
Storfe kombinert produksjon 1 838 000 1 332 000
Sau  328 000        327 000
Svin og fjørfe 2 944 000       2 800 000
Øvrige driftsformer 1 355 000 1 061 000

 

 

                                                 
33 Omsetning omfatter all omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens 
område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med. Omsetning kan omfatte 
omsetning fra mer enn én næring. 
34 Tall fra 2010 er de nyeste tallene fra SSB. 
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Tabell 7.2 Jordbruksbedrifter med registrert omsetning i Vestfold og hele landet. Kilde: 
SSB. Landbrukstelling 2010, tabell 4. 

 Jordbruks-
bedrifter med 

registrert 
omsetning 

Registrert 
omsetning i 

alt, millioner 
kroner

Omsetning per 
jordbruks-

bedrift, kroner

Årsverk i alt 
på jordbruks-
bedrifter med 

omsetning 

Omsetning per 
årsverk, 

kroner

Vestfold 1 557 2 035 1 307 000 1 914 1 063 000
Hele 
landet 

43 778 39 488  902 000 55 078  717 000

Vestfold 
andel i 
prosent 

3,6  5,2 3,5  

 

Sammenligner vi gjennomsnittlig næringsinntekt35 fra jordbruk for brukere i de forskjellige 

driftsformene i Vestfold med hele landet, finner vi at vestfoldbøndene gjør det over 

gjennomsnittet bra i flere driftsformer. Produsenter av hagebruksvekster, som er en relativt 

stor produksjon i Vestfold, hadde i 2012 en næringsinntekt som var 62 prosent høyere i 

gjennomsnitt enn gjennomsnittet i hele landet.  

 

Tabell 7.3 Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform i 
Vestfold, og hele landet, 2012. Kilde: SSB, tabell 0983236 

 Vestfold Hele landet

I alt 166 700 162 300
Korn og oljevekster 80 200 75 200
Øvrige jordbruksvekster 170 600 122 500
Hagebruksvekster 365 200 225 300
Storfe mjølkeproduksjon 373 800 307 700
Storfe kjøttproduksjon 159 200 122 700
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon 355 900 350 500
Sau 50 100 80 400
Øvrige grovfôretende dyr 88 200 105 200
Svin og fjørfe 341 900 387 800
Blanda planteproduksjon 318 800 290 500
Blanda husdyrproduksjon 358 400 367 000
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon 180 100 195 400

 

                                                 
35 Næringsinntekt: Skattemessig overskudd fra næringsvirksomhet. 
36 For å komme i en av de spesialiserte driftsformene 1–9 må vedkommende produksjon utgjøre mer enn 2/3 av 
bedriftens totale produksjon. For å komme i driftsform 10 må sum driftsform 1+ 2 + 3 utgjøre mer enn 2/3 av 
bedriftens totale produksjon, og hver av driftsformene 1, 2 og 3 må være mindre enn eller lik 2/3 av bedriftens 
totale produksjon. For å komme i driftsform 11 må sum driftsform 6–9 utgjøre mer enn 2/3 av bedriftens totale 
produksjon, og hver av driftsformene må være mindre enn eller lik 2/3 av bedriftens totale produksjon. 
Bedrifter i driftsform 12 er lik bedrifter i alt minus (bedrifter i driftsformene 1–11). 
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7.2 Spørsmål til bonden om lønnsomhet og investeringer 

I januar 2014 utførte AgriAnalyse en spørreundersøkelse blant bønder i hele landet 

(AgriAnalyse, 2014). Til sammen svarte 1828 respondenter, hvorav 62 fra Vestfold, det vil si 

3,4 prosent av respondentene. Sammenligner vi med de faktiske tallene utgjør antall bønder i 

Vestfold også 3,4 prosent av antall bønder i landet. I dette kapittelet vil vi se på hvordan 

respondentene fra Vestfold svarer på spørsmål rundt lønnsomhet på gården, fremtidstro, 

investeringsbehov og investeringsplaner, og hvordan disse svarene er sammenlignet med 

resten av landet. 

Blant vestfoldsrespondentene er det 31 prosent som svarer at kornproduksjonen er den 

viktigste produksjonene de driver med på gården, mens hele 79 prosent oppgir 

kornproduksjon som én av produksjonene. 19 prosent oppgir frukt, grønnsaker/veksthus 

og/eller poteter som én av flere produksjoner. 18 prosent oppgir disse produksjonene som 

deres viktigste produksjon. 

12 prosent oppgir at kumelkproduksjon er den viktigste, som tilsvarer alle produsentene 

som oppgir at de driver med kumelk. 18 prosent driver med slaktegris, 42 prosent med 

skog/tømmer, og 32 prosent driver med gras som én av produksjonene på gården.  

Det er en litt større andel blant respondentene fra Vestfold (42 prosent) enn blant 

respondentene totalt (40 prosent) som oppgir at lønnsomheten på gårdsbruket i dag er veldig 

bra eller ganske bra. Det samme gjelder spørsmålet om hvordan man tror lønnsomheten vil 

være på gårdsbruket om ett år, selv om det er en lavere andel av respondentene både i 

Vestfold (37 prosent) og landet totalt (32 prosent) som tror at lønnsomheten vil være veldig 

bra eller ganske bra om ett år.  

Blant respondentene fra Vestfold fylke er det større andeler enn i landet totalt som svarer at 

både mindre enn 25 prosent og mellom 25 og 50 prosent av husstandens inntekt kommer fra 

gårdsdriften. 

På spørsmålet om investeringsbehovet i driftsapparatet på gårdsdriften svarer 

vestfoldbøndene omtrent det samme som i landet totalt. Én fjerdedel svarer at det er stort 

behov, mens 58 prosent svarer at det er noe behov. Blant 15 prosent av de spurte var det lite 

behov for investeringer.   

Respondentene ble spurt om standarden på driftsapparatet og driftsbygninger på 

gårdsbruket samlet sett, og nær 70 prosent av vestfoldbøndene svarte at standarden var svært 

bra eller ganske bra. En fjerdedel svarte at standarden var både og, mens kun 4,8 prosent svart 

at den var ganske dårlig eller svært dårlig.  

58 prosent av respondentene i Vestfold hadde foretatt investeringer for mindre enn 500 000 

kroner det siste året, mens 13 prosent ikke hadde foretatt investeringer. Det vil si at 29 prosent 

har investert for mer enn 500 000 kroner det siste året.  

Når det gjelder planlagte investeringer de neste 12 månedene, svarer 23 prosent at de 

planlegger å gjøre investeringer for 500 000 kroner eller mer, noe som ligger omtrent som i 

landet totalt. Av de som planlegger å investere blant respondentene fra Vestfold, anslår 64 

prosent at de vil bruke mellom 500 000 og 999 000 kroner, og 21 prosent anslår å bruke 
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1 000 000 til 1 900 000 kroner.  40 prosent av de som skal investere, planlegger å investere i 

andre maskiner enn traktor, mens en tredjedel svarer investering som øker 

produksjonspotensialet (f.eks drenering) og nybygg/restaurering av annen driftsbygning.  

 

7.2.1 Investeringer, nasjonalregnskapstall for regionen 

På SSB finner man ikke tall på investeringer ned på fylkesnivå, men på regionnivå. Vestfold 

fylke utgjør en del av Østlandet.37  

Tallene viser at det er noen forskjeller på Østlandet og landet totalt sett, men forskjellene er 

ikke så store. Tallene viser at fire av fem jordbruksbedrifter investerte i vedlikehold i 2011, og 

brukte i gjennomsnitt rundt 30 000 kroner, mens like under en tredjedel investerte i maskiner 

og redskap, i gjennomsnitt 239 212 kroner per bedrift. I driftsbygninger var det bare 17 

prosent som investerte, men her brukte de i gjennomsnitt 479 328 kroner per jordbruksbedrift.  

Tabell 7.4 Jordbruksbedrifter med investeringer og vedlikehold, 2011. Kilde SSB, tabell 
06393, 06398, 06391 

 Østlandet Hele landet

Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og redskap (prosent) 32 31
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr) 239 212 196 391
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygninger (prosent) 17 15
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr) 479 328 530 942
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent) 80 82
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehold (kr) 30 056 29 186

 

Det ble gitt 382 millioner i rent BU-tilskudd i 2013. I tillegg er det opprettet en ordning med 

rentestøtte til lån til investeringsformål som opptas i det private lånemarkedet (Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet, 2003). Det samlede lånebeløpet som bøndene fikk rentestøtte 

til, lå i overkant av 1 milliard (Tabell 7.5). Videre viser «Fylkenes bruk av 

bygdeutviklingsmidler 2013» fra Innovasjon Norge til at det gjennomsnittlige beløpet per 

søknad som fikk tilslag i 2013, var på 391 000 kroner innenfor ordningen for 

investeringstilskudd og 1 990 000 kroner for rentestøtte (Innovasjon Norge, 2014). 

Til tross for at 3,4 prosent av bøndene i landet hører til i Vestfold, og 4,1 prosent av den 

dyrkede jorda i landet ligger her, mottok bøndene i fylket bare 2,9 prosent av BU-tilskudd og 

lånebeløp for rentestøtte.  

                                                 
37 SSB har ikke nyere tall enn fra 2011 
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Tabell 7.5 Tilsagn om BU-tilskudd og lånebeløp for rentestøtte i kroner for tradisjonell 
jordbruksdrift i 2013 fordelt på fylke. Kilde: Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk 
av bygdeutviklingsmidler 2013». 

 BU-tilskudd Lånebeløp for rentestøtte

 Trad. Jord- og hagebruk Trad. Jord- og hagebruk
Vestfold 11 055 000 30 550 000
Hele landet 382 425 210 1 046 840 464
Vestfolds andel (prosent) 2,9 % 2,9 %

 

7.3 Gjeld og renteutgifter 

I 2012 lå gjennomsnittlig gjeld per bruker i Vestfold på 2,3 millioner kroner, med 

gjennomsnittlige renteutgifter per bruker på 86 600 per år. Gjeld per bruker i Vestfold ligger 

høyere enn gjennomsnittet i landet totalt, på 1,7 millioner kroner. Bare i Østfold og Rogaland 

lå gjennomsnittlig gjeldsnivå høyere i 2012.  På landsbasis er det svin- og fjørfeprodusentene 

som i gjennomsnitt har størst gjeld per bruker, over 150 prosent mer enn gjennomsnittet for 

alle brukere, og også produsenter av hagebruksvekster ligger noe over gjennomsnittet. 

Kornbøndene, som utgjør hele 1087 av alle produsentene i fylket, ligger om lag 14 prosent 

under gjennomsnittet.  

Ser man imidlertid på forholdet gjeld per omsetning, så er ikke forskjellene så store. I 

Vestfold er gjelda i gjennomsnitt 1,74 ganger omsetningen per bruk, mens i hele landet ligger 

dette forholdet på 1,85.  

Tabell 7.6 Gjennomsnittlig gjeld- og renteutgifter for gårdbrukere i Vestfold og hele landet. 
Kilde: SSB, tabell 09823. 

Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kr) 1999 2012 

Hele landet 579 000 1 669 700 188 %
Vestfold 874 000 2 277 700 161 %

 
Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr) 1999 2012 Prosentvis endring
Hele landet 33 700 65 500 94 %
Vestfold 48 800 86 600 77 %
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8 Norsk produksjon mellom oljeboom, 
eiendomsboble og innvandringsbølge 

Opptrapping i oljealderens barndom 

Første november 1975, under Trygve Brattelis andre regjering, ble det fattet et historisk 

vedtak på Stortinget. Det ble kalt opptrappingsvedtaket fordi det der ble vedtatt at jordbruket i 

løpet av tre stortingsperioder skulle nå samme inntektsnivå som industriarbeidere. Året etter 

kom stortingsmelding 14, der mer detaljerte mål for opptrappingen ble satt. Selvforsyningen 

skulle økes til 49 prosent fra drøye 40 prosent. Kornarealet skulle opp fra 3 millioner dekar til 

3,6 millioner dekar og totalt areal økes med en million dekar – til 10 millioner – alt innen 

1990.  

Logikken bak dette ble tydelig presentert gjennom stortingsmeldingen 25 (1973–74) med 

tittelen «Petroleumsnæringens plass i det norske samfunn». «Bedret mulighet for sysselsetting 

i andre næringer kan gi raskere reduksjon av sysselsetting i landbruk og fiske enn forsvarlig. 

Virkemidlene i landbruks- og fiskeripolitikken vil bli utviklet med sikte på at de kan bidra til 

å motvirke dette, og til at det nåværende bosettingsmønster i hovedsak kan opprettholdes.» 

Både total- og kornarealet økte, og mathveteandelen nådde etter hvert nye høyder, så 

selvforsyningen steg til nettopp det fastsatte nivået. Men det kom ikke av seg selv. Akkurat 

som oljealderen og overgangen fra verft til oljeservice ble stimulert, så satset man sterkt på 

jordbruket. Tilskuddene økte, prisene til bonden steg, og investeringer på gjennomsnittsbruket 

ble kraftig stimulert; ungdom og voksne satset med håp om en framtid i landbruket. 

Underveis trengte man både melkekvoter og konsesjoner for å holde igjen 

produksjonsveksten. Allerede i 1982, under Willoch I, ble inntektsmålet erklært nådd– lenge 

før tiden, og situasjonen stabiliserte seg. 

Utover på 1990-tallet ble jordbruksstøtten tatt ned, særlig etter EU-kampen, selv om 

Bondevik I bidro til inntektsvekst. Under Bondevik II derimot økte forskjellene dramatisk 

gjennom reduserte overføringer og to store grep: økt satsing på samdrifter i melkeproduksjon 

og sterkere fokus på stordrift og entreprenører i korndyrking. Dette skjedde uten ekstra 

tilførsel av investeringsvirkemidler, slik at kapitalavhengigheten, det vil si gjeldsbelastningen, 

økte parallelt med investeringene. Stoltenberg II snudde nedgangen i inntektene og stabiliserte 

inntektsutviklingen i forhold til andre grupper, men gapet grunnet etterslep fra 1990-tallet og 

første halvdel av år 2000 er forblitt stort. Foreløpig har Solberg-regjeringen i forlik med 

støttepartiene lagt seg på en linje med inntektsvekst noe lavere enn andre grupper målt i 

kroner.  

Konsekvensene av manglende utvikling av inntektsmulighetene, samt sultefôring på 

investeringsvirkemidler, arter seg nå som et fall i produksjon nasjonalt, der Vestlandet er 

spesielt utsatt, men også flatbygdene som Vestfold ser nedgang i totalarealet – ikke minst i 

kornarealet. Paradoksalt nok faller arealet i Vestfold like fort som arealet i landet ellers. 
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Til tross for opptrappingen forsvant beitedyr fra Vestfold-landskapet som en del av 

kanaliseringspolitikken der deler av Norge som har muligheter for det, skal produsere korn. 

Det innebar at beitedyrene ble flyttet til regioner der kun gras var et realistisk alternativ. Dette 

er på mange måter en god tilpasning til landets samlede ressurser, men gir uheldig utslag for 

flatbygdene, der det blir for lite beitedyr igjen til å holde kulturbeitene i hevd og fører til 

svekket gjødselgrunnlag.  

Vestfold kompenserte med å øke produksjonen av svin, samt å videreutvikle 

grøntproduksjonen i ytre deler utenfor raet. Det gjør at Vestfold har en større 

husdyrproduksjon enn for eksempel Akershus fylke, som det er naturlig å sammenlikne med. 

 

Utfordringer i jordbruket 

Norge er nå, vel en generasjon etter opptrappingsvedtaket da oljen ble innfaset, snart tilbake 

til det samme utgangspunktet for norsk matproduksjon som i 1975. For å kunne sikre våre 

forsyninger blir vi mer og mer avhengige av at verdensmarkedet fungerer og har overskudd. I 

motsetning til i 1975 har vi nå ingen nasjonale lagre for korn. De ble avviklet da Statens 

kornforretning ble nedlagt i 1995 som en del av tilpasningen til GATT-avtalen, 

framforhandlet gjennom Uruguay-runden (1986–1994). Gjennom denne avtalen ble også 

Verdens handelsorganisasjon, WTO, opprettet. Med andre ord er sårbarheten i dag større enn 

den var med samme selvforsyning på 1970-tallet, for nå er det ikke noe lager som kan virke 

som en buffer mellom dårlige avlinger og høye priser.  

Norges importavhengighet har gitt en økende utfordring for samfunnet som helhet. Norge 

er i økende grad avhengig av areal og produksjon i utlandet for å fø egen befolkning. Det siste 

offisielle tallet (2013) viser en selvforsyningsgrad på 45 prosent. Justert for fôrimport kryper 

den under 40 prosent. Importen av jordbruksvarer er sterkt økende og nådde 47 milliarder i 

2013, mens eksporten er stabil på en tidel av dette nivået. Det innebærer også at 

hjemmemarkedsandelen til norsk næringsmiddelindustri har falt til under 80 prosent, fra å ha 

vært godt oppe på 80-tallet for bare få år siden. Dessuten faller Norges jordbruksareal både til 

korn- og grasproduksjon, og norsk utmark gror igjen.  

Dette kan bli en utfordring over tid når verden har sett en periode på syv år med høye 

matpriser og usikkerheten om framtidens prisnivå og global forsyningssikkerhet er stor, ikke 

minst i lys av klimaendringene. Vinteren 2008 ble flere regimer styrtet som følge av høye 

matpriser og liten nasjonal buffer til å håndtere disse. Vinteren 2011 kan den arabiske våren 

ha blitt utløst av høye hvetepriser som følge av tørken i det gamle Sovjet sommeren før. I 

2012 slet Midtvesten med tørke og store avlingstap, og globale lagre sank. Men etter alle tre 

år med fall i global produksjon har verden satt ny global avlingsrekord i påfølgende år, så 

også i 2013 og nå i 2014. Det er ikke sikkert vi er like heldige hver gang.  

 

Situasjonen i Vestfold 

Vestfold er et fylkene med en god industribase, men med begrenset oljeeksponering og 

samtidig en stor jordbruksavhengighet. Fylket er derfor ekstra utsatt for presset mellom 

oljeboomen og eiendomsboblen som norsk økonomi nå er inne i, i forhold til andre fylker som 

får en sterk industrieffekt av etterspørselen fra sokkelen. 



 

Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold 61 

I industristatistikken for 2013 har Vestfold 12 731 arbeidsplasser i industrien totalt. Tar man 

ut næringsmiddelsektoren, er det 9332. Legger vi sammen næringsmiddelindustri, og 

skogindustri samt begge primærledd så får vi 2606 + 140 = 5092  årsverk. Det innebærer at 

produksjon knyttet til landbruk og tilknyttet industri ligger på et nivå tilsvarende drøyt 

halvparten av øvrige industriarbeidsplasser.  I forhold til det totale antallet 

industriarbeidsplasser i fylket 2013 utgjør næringsmiddelindustrien en femtedel av total 

sysselsetting. Men treindustrien kommer vi opp en i fjerdedel. 

Figur 8.1 Utviklingen i sysselsetting Østfolds og Vestfolds totale industri og 
jordbruksindustri. Kilde: SSB og AgriAnalyse 

 
 

Av produksjonsrettede arbeidsplasser i Vestfold er med andre ord jord- og skogbruk og 

foredling helt sentralt, og det har blitt enda mer sentralt i de siste tolv årene fordi annen 

produksjonsaktivitet har falt, mens næringsmiddelindustrien er stabil til tross for at antallet i 

primærproduksjonen har sunket (se figur). Denne trenden er helt parallell til utviklingen i 

Vestfold, der vi også ser at næringsmiddelindustrien greier seg langt bedre enn øvrig industri 

(se figur). Fordi næringsmiddelindustrien har Norge som sitt marked og varene er rimelig 

konjunkturuavhengige, er dette en svært stabil del av norsk produksjon og av økende viktighet 

når annen industri svikter.  

Det blir nå viktig å snu fallende trender i primærproduksjonen i jordbruket for å sikre 

råvaregrunnlaget og sysselsetting både i primærleddet og sekundærleddet.  Økt foredlingsgrad 

og større volumer i industrien har gjort at denne hittil har opprettholdt sysselsettingen, i 
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motsetning til primærleddet. Mens utfordringen er motsatt for skogbruket. Her er det nok 

råvare, men fallende foredling på nasjonalt nivå. Det trengs en industristrategi for å 

revitalisere norsk skogindustri, dvs. sikre norsk eierskap til dagens aktivitet og øke denne.  

 Volumene i Vestfolds jordbruksproduksjon holder seg likevel noenlunde stabile, men med 

en negativ utvikling for kornproduksjonen og noe vekst for grønt og potet. Mange kornbruk i 

Vestfold kan drives på deltid på en effektiv måte og har vært gjort det til nå, men 

klimaendringer og slitasje på tidligere investeringer gir store utfordringer framover. Samtidig 

ser man at ikke minst de store kornentreprenørene sliter med å tjene penger og drive godt, 

blant annet på grunn av hvordan værforholdene har vært i de siste årene, og fordi norsk areal 

er krevende å drive i store enheter.  Mindre skifter (under 20 dekar) går ut når driftsenhetene 

blir større, og det bidrar til å senke totalareal og -produksjon.  

 Skal arealet holdes i drift framover, må også gjennomsnittskornbruket fornyes. Det vil si at 

å investere i tørkekapasitet, driftsbygninger og drenering må bli lønnsomt også for 300–500- 

målsbruket innenfor alle produksjoner. Norge greier ikke å holde produksjonen oppe innenfor 

korn, storfekjøtt og sauekjøtt og poteter. For grønt øker produksjon noe. Samtidig er volumet 

for framtidig norsk melkeproduksjon usikker. Alle er produksjoner der Vestfold har gode 

forutsetninger.  

Spørsmålet er hvorvidt det igjen vil bli stilt midler til rådighet for de nødvendige 

grunninvesteringene for å sikre driften for en ny generasjon, slik at Norge har levende bygder, 

kulturlandskap og en aktiv og omfattende næringsmiddelindustri også framover. En 

næringsmiddelindustri som blir en stadig viktigere del av norsk industri totalt sett, med det 

fallet vi nå ser i vår totale industrisysselsetting. Uten bl.a en sterk næringsmiddelindustri vil 

Norge også få en  snevrere industribase.   

 

Kommer norsk industri i skyggen av olje og eiendom? 

Den økonomiske veksten i eiendomssektoren fra midten av 1990-tallet og et til nå økende 

trykk i oljeutvinningen legger stort press på landbruket og industrien. Særlig kyst- og 

fjelljordbruket har hatt det utfordende i kampen om hendene i et svært opphetet 

arbeidsmarked. I tillegg har den billige kreditten ført Norge opp i verdenstoppen i 

husholdningsgjeld med rundt 220 % i gjeld av disponibel inntekt, og gjort at mange bønder og 

ungdommer heller har begynt med i byggebransjon eller oljesektoren, eller har solgt deler av 

eiendommen til hytter og boliger, framfor å fortsette i landbruksnæringen.  
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Figur 8.2  Industri, landbruk, fiskeri, skipsfart og annen produksjon presses mellom 
petroleumssektoren og eiendomssektoren som grunnet høy aktivitet gir høy 
innvandring, ikke minst fra EØS-området. For 2014 ligger oljeinvesteringene an 
til å bli om lag 230 mrd. kroner. 

 

 

 
At industrien todeles, er det nå bred enighet om. Sentralbanksjefen tok det opp i sin årstale i 

februar 2013, og regjeringen Stoltenberg II kom med tiltak for å bøte på dette i mai 2013. 

Mens leverandørindustrien og alt som er innenfor oljeboomen, går bra og tilsynelatende 

stadig bedre, sliter tradisjonell industri som ikke har et bein innenfor høykonjunkturen i 

oljesektoren. Nedleggingen av treforedlingsindustrien truer forvaltningen av skogen, økende 

matimport svekker norsk næringsmiddelindustri og livsgrunnlaget i distriktene, og 

fiskeindustrien har stadig mindre omfang i Norge til tross for høy eksportverdi.   

Hva holder da dagens økonomi i gang utenfor oljeboomen? Økte priser på bolig og en 

stadig større bygg- og anleggssektor bidrar til veksten i norsk økonomi nå.  Boliger utgjør 

halvparten av realkapitalen i Norge. Disse omsettes i et fritt marked, og mangelen grunnet høy 

etterspørsel gir seg utslag i boligprisene.  

Annen realkapital omsettes i liten grad fritt, men her skjer det store investeringer, med 

varierende avkastning som blåser opp bygg- og anleggssektoren. Slik som vei, innen bane, 

store investeringsbehov i elektrisitetsforsyningen, vann og avløp, og i offentlige skoler, 

sykehjem og sykehus. Med dagens nettoinnvandring på drøye 1 prosent årlig kreves det mye 

ny infrastruktur og boliger.  

Det virker ikke mulig å bygge boliger fort nok, ei heller å levere tjenester raskt nok 

innenfor skole, helse og offentlig omsorg. Slike sjokk i systemet som dagens innvandring 

representerer, må håndteres med kløkt slik at dette ikke overstiger vårt lands integreringsevne 
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og mulighet til å svare på etterspørselseffektene av slike bølger.  Også her kreves balanse og 

et lengre perspektiv. 

 Næringslivet mellom oljeboomen og boligboblen sliter i kampen om kapitalen og 

arbeidskraften, og ikke minst mangel på politisk vilje til å sikre tilstrekkelige ressurser og 

rammebetingelser.  Det fører til nedbygging av tradisjonelle produksjoner i Fastlands-Norge 

generelt. Dette må snus raskt om ikke Norge skal få en sårbar ensidig produksjonsbase, 

svekket industrisektor og et land avhengig av stadig mer matimport og grensehandel på den 

ene siden og gjengroing på den andre. I en tid som vil kreve store omstillinger, er det viktig 

med en bred nasjonal industribase på norske hender. Slik kan omstillingen gjøres lettere og 

skattlegging av overskudd kan skje i Norge.  

 

Kampen om kapitalen og overgang bioøkonomien 

I Norge er oljesektoren nå større enn noen gang, men framover er utsiktene mer uvisse. 

Investeringer i oljesektoren har til nå satt nye rekorder år for år oger anslått til  230 milliarder 

kroner for 2014. Mens for 2015 ligger det an til 185 mrd. (anslag september 2014), 

investeringene på norsk sokkel kan ha nådd toppen og det blir viktig å utvikle annen 

produksjon i NOrge. En høy oljepris har gitt høye investeringer og tiltrukket seg annen 

arbeidskraft i stadig større grad, samtidig som det har svekket det politiske miljøets fokus på 

øvrig norsk næringsliv. Skal man greie å balansere dette, må det skje gjennom sterkere statlig 

styring av oljen og en redusert aktivitet. Høsten 2014 er det stor usikkerhet om framtidig 

oljepris. Det betyr at det framover kan ligge godt til rette for å styrke satsing på 

fastlandsindustrien noe som også bør følges av sterkere norsk eierskap til produksjonen. 

  Det er i hovedsak to måter å styre dette på utover det oljeprisen bidrar til. OED kan 

begrense antall letelisenser som tildeles for å lete på nye blokker. OED kan også utsette 

tildeling av utvinningslisenser når man finner olje på nye blokker. I 2012 skjedde 89 prosent 

av investeringene i industrien i oljerelatert virksomhet, og det sier noe om 

konkurransesituasjonen til andre bransjer.  

 Bygg-  og anleggsbransjen omsatte totalt for 408 milliarder kroner i 2012. Ingenting tyder 

på at tallene for 2013 blir lavere.  

En måte å legge til rette for industri på har vært å bedre samferdselen. Østfold og Vestfold 

er to fylker der vei- og jernbanebygging har vært omfattende de siste år, og med små 

avstander og gode veier skulle dette være en fordel for disse fylkene. Og det er knapt andre 

fylker som har tilsvarende veistandard. Likevel ser dette ut til å ha betydd lite, f.eks. har ikke 

industrisysselsettingen holdt seg bedre her enn i Norge som helhet. 

Norge trenger en revitalisering av fastlandsøkonomien og parallelt med økt fokus på 

fornybar energi generelt en styrking av bioøkonomien. Bioøkonomien er definert som: 

bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat-, helse- og fiberprodukter til 

industrielle produkter og energi. Denne rapporten handler i grunn nettopp om dette og kan 

påvise at bioøkonomien er en vital og viktig del av Vestfolds næringsliv og som sektor den 

aller største med stor verdiskaping og sysselsetting. En styrking av sektoren er både 

nødvendig og mulig dersom Norge skal greie overgangen til fornybar- og 



 

Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold 65 

lavkarbonsamfunnet. Legges det gode strategier representerer skog, jord og hav kilder til ny 

vekst for Norge. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Kart. Verdiklassifisering av landbruksareal i Vestfold. 

 

Vedlegg 2: Kommuneark 

 





Horten  

 
  

Antall innbyggere (2014) 26 751 

Totalt areal i alt, km² 70 

Jordbruksareal i drift, km² 16,1 

Hortens andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 4 % 

Produktivt skogareal, km² 27 

Avvirkning, m³ 1 860 

Antall landbrukseiendommer 180 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 56 

Antall sysselsatte jordbruk 76 

Antall sysselsatte skogbruk 7 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 22 

Antall sysselsatte matindustri 27 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi)) 42,7 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 480 062 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Horten, 2013. Mill. kroner 
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Folkerik kommune ved Oslofjorden. En viktig landbrukskommune 

med god matjord som gir grunnlag for produksjon av korn og 

grønnsaker. I tillegg produseres slaktegris, melkekyr og 10 prosent 

av fylkets verpehøner. 



Holmestrand  

 

  

Antall innbyggere (2014) 10 456 

Totalt areal i alt, km² 86 

Jordbruksareal i drift, km² 17,3 

Holmestrands andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 4 % 

Produktivt skogareal, km² 51 

Avvirkning, m³ 6 763 

Antall landbrukseiendommer 180 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 63 

Antall sysselsatte jordbruk 68 

Antall sysselsatte skogbruk 15 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 57 

Antall sysselsatte matindustri 3 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 53,7 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 1 685 305 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Holmestrand, 2013. Mill. kroner 
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I Holmestrand kommune er det husdyrproduksjonene som utgjør 

de største andelene av jordbrukets førstehåndsverdi. Viktigste 

produksjon er slaktegris, og nær 8 prosent av Vestfolds slaktegris er 

å finne i kommunen. Det dyrkes det korn på 73 prosent av 

jordbruksarealet i drift i tillegg til grovfôr og noe grønnsaker og 

bær.  



Tønsberg  

 

  

Antall innbyggere (2014) 41 550 

Totalt areal i alt, km²  107 

Jordbruksareal i drift, km² 36,1 

Tønsbergs andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 9 % 

Produktivt skogareal, km² 30 

Avvirkning, m³ 11 187 

Antall landbrukseiendommer 328 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 112 

Antall sysselsatte jordbruk 133 

Antall sysselsatte skogbruk 17 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 47 

Antall sysselsatte matindustri 1232 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 127,6 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 2 428 840 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Tønsberg, 2013. Mill. kroner

  

3,8 
0,1 

32,6 

25,4 

3,8 

26,9 

35,0 

Storfe

Småfe

Gris

Fjørfe

Grovfôr

Korn

Potet, grønnsaker, frukt og
bær

En allsidig og variert jordbruksproduksjon, der gris og fjørfe 

dominerer husdyrproduksjonen, og korn, poteter og grønnsaker 

dominerer planteproduksjonen.  

Om lag halvparten av fylkets arbeidsplasser i 

næringsmiddelindustrien finnes i Tønsberg, med Nortura, Tine 

og Findus som de største arbeidsgiverne.  



Sandefjord  

 

  

Antall innbyggere (2014) 44 976 

Totalt areal i alt, km²  121 

Jordbruksareal i drift, km² 32,6 

Sanefjords andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 8 % 

Produktivt skogareal, km² 34 

Avvirkning, m³ 17 970 

Antall landbrukseiendommer 463 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 129 

Antall sysselsatte jordbruk 133 

Antall sysselsatte skogbruk 19 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 26 

Antall sysselsatte matindustri 333 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 70,2 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 4 445 076 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Sandefjord, 2013. Mill. kroner 
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Sandefjord er den mest folkerike kommunen i Vestfold, med 19 

prosent av befolkningen.  

En allsidig jordbrukskommune med både dyr- og planteproduksjon. 

Korn dyrkes på 76 prosent av jordbruksarealene, i tillegg til 

grønnsaker, poteter, frukt og grovfôr.   

Betydelig produksjon av storfe, gris og fjørfe. 



Larvik  

 

 
 

 

Antall innbyggere (2014) 43 258 

Totalt areal i alt, km²  535 

Jordbruksareal i drift, km² 72,3 

Larviks andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 18 % 

Produktivt skogareal, km² 301 

Avvirkning, m³ 67 996 

Antall landbrukseiendommer 966 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 309 

Antall sysselsatte jordbruk 333 

Antall sysselsatte skogbruk 36 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 294 

Antall sysselsatte matindustri 516 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 261,1 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 17 701 643 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Larvik, 2013. Mill. kroner 
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Larvik er den største kommunen i fylket med 24 prosent av totalt areal.  

Poteter, grønnsaker og bær utgjør de viktigste planteproduksjonene i 

verdi, men korn dyrkes på over halvparten av jordbruksarealene.  

Larvik kommune er landets største kommune for produksjon av 

gulrøtter og løk. Larvik har 35 prosent av bærarealet, og er størst i 

fylket. 

Larvik er også en viktig skogbrukskommune med 24 prosent av fylkets 

produktive skogsareal.   



Svelvik  

 

  

Antall innbyggere (2014) 6 580 

Totalt areal i alt, km² 58 

Jordbruksareal i drift, km² 2,3 

Svelviks andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 1 % 

Produktivt skogareal, km² 40 

Avvirkning, m³ 847 

Antall landbrukseiendommer 99 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 26 

Antall sysselsatte jordbruk 24 

Antall sysselsatte skogbruk 6 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 3 

Antall sysselsatte matindustri  

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 17,7 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 207 742 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Svelvik, 2013. Mill. kroner 
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Svelvik er kommunenes største på fruktdyrking med 62 prosent av 

fruktarealene i fylket, samt 6 prosent av bærarealene. Ellers kun 

små jordbruksarealer. 

Om lag 69 prosent av kommunens areal består av produktivt 

skogareal. 



Sande  

 

 

 

Antall innbyggere (2014) 9 036 

Totalt areal i alt, km²  178 

Jordbruksareal i drift, km² 34,9 

Sandes andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 9 % 

Produktivt skogareal, km² 117 

Avvirkning, m³ 11 856 

Antall landbrukseiendommer 359 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd)  111 

Antall sysselsatte jordbruk 106 

Antall sysselsatte skogbruk 22 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 8 

Antall sysselsatte matindustri 24 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 96,4 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 3 138 635 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Sande, 2013. Mill. kroner 
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I Sande er 16 prosent av jordbruksarealet og 33 prosent av 

melkekyrne økologiske 

Et allsidig jordbruk, med 9 prosent av fylkets dyrkede jord i drift. 

Kommunen har fylkets nest største både bær- og fruktareal, til 

sammen 22 prosent.  



Hof  

 

  

Antall innbyggere (2014) 3 091 

Totalt areal i alt, km²  163 

Jordbruksareal i drift, km² 11,6 

Hofs andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 3 % 

Produktivt skogareal, km² 119 

Avvirkning, m³ 14 881 

Antall landbrukseiendommer 188 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 50 

Antall sysselsatte jordbruk 22 

Antall sysselsatte skogbruk 13 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 71 

Antall sysselsatte matindustri 0 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 18,1 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 3 968 452 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Hof, 2013. Mill. kroner 
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En liten jordbrukskommune med variert produksjon. Korn dyrkes på 

79 prosent av jordbruksareal i drift, og grovfôr på om lag 20 

prosent. Slaktegrisproduksjonen, som har én produsent i 

kommunen, utgjør den viktigste husdyrproduksjonen.  

Kommunens viktigste industriarbeidsplass er sagbruket Haslestad 

Bruk.  



Re  

 

  

Antall innbyggere (2014) 9 144 

Totalt areal i alt, km²   225 

Jordbruksareal i drift, km² 82,8 

Res andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 20 % 

Produktivt skogareal, km² 119 

Avvirkning, m³ 20 072 

Antall landbrukseiendommer 617 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 250 

Antall sysselsatte jordbruk 203 

Antall sysselsatte skogbruk 17 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 33 

Antall sysselsatte matindustri 83 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 257,9 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 5 077 327 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Re, 2013. Mill. kroner 
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Re er Vestfolds største jordbrukskommune med 20 prosent av dyrket 

areal. Kommunen har kommunens største arealer med både grovfôr og 

korn, og er nest størst på potetareal.  

Husdyrproduksjon utgjør den største andelen av jordbrukets 

førstehåndsverdi i kommunen, med gris som den aller største. Hele 32 

prosent av fylkets slaktegris finnes i Re, 29 prosent av mjølkekyrne og 

28 prosent av ammekyrne.  



Andebu  

 

  

Antall innbyggere (2014) 5 719 

Totalt areal i alt, km²  186 

Jordbruksareal i drift, km² 22,2 

Andebus andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 5 % 

Produktivt skogareal, km² 135 

Avvirkning, m³ 26 952 

Antall landbrukseiendommer 331 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 111 

Antall sysselsatte jordbruk 59 

Antall sysselsatte skogbruk 37 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 84 

Antall sysselsatte matindustri 7 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 73,2 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 7 005 731 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Andebu, 2013. Mill. kroner 
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I Andebu dyrkes det korn på hele 70 prosent av kommunens 

jordbruksareal i drift, mens grovfôr dyrkes på resten. Men størst 

verdi har husdyrproduksjonene, og da hovedsakelig gris og 

fjørfe. I Andebu finner man 9 prosent av fylkets slaktegris og 14 

prosent av slaktekyllingene.  

I kommunen finner man også 11 prosent av fylkets produktive 

skogsareal.  

 



Stokke  

 

  

Antall innbyggere (2014) 11 509 

Totalt areal i alt, km²  118 

Jordbruksareal i drift, km² 40 

Stokkes andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 10 % 

Produktivt skogareal, km² 52 

Avvirkning, m³ 21 313 

Antall landbrukseiendommer 366 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 142 

Antall sysselsatte jordbruk 150 

Antall sysselsatte skogbruk 12 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 124 

Antall sysselsatte matindustri 331 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 149,4 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 5 240 087 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Stokke, 2013. Mill. kroner 
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Stokke er en betydelig landbrukskommune med variert 

produksjon. Korn dyrkes på 75 prosent av arealene. Men 

slaktgrisproduksjonen utgjør den største andelen av 

førstehåndsverdien av kommunens jordbruk.  

Kornarealene utgjør 11 prosent av Vestfolds kornarealer og gjør 

Stokke til den nest største kornkommunen i fylket. Man finner 22 

prosent av fylkets slaktegris i Stokke kommune.  



Nøtterøy  

 

  

Antall innbyggere (2014) 21 403 

Totalt areal i alt, km² 61 

Jordbruksareal i drift, km² 16, 7 

Nøtterøys andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 4 % 

Produktivt skogareal, km² 18,5 

Avvirkning, m³ 4 676 

Antall landbrukseiendommer 235 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 36 

Antall sysselsatte jordbruk 65 

Antall sysselsatte skogbruk 16 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 4 

Antall sysselsatte matindustri 46 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 126,3 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket)  1 001 907 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Nøtterøy, 2013. Mill. kroner 
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Nøtterøy kommune har 37 prosent av grønnsaksareal og er størst 

i fylket. Jorda her er spesielt godt egnet til grønnsaker og gir store 

verdier i forhold til arealet.  I tillegg dyrkes korn på om lag 

halvparten av jordbruksarealet i drift, og noe grovfôr og bær.   



Tjøme  
 

 

 

Antall innbyggere (2014) 4 927 

Totalt areal i alt, km² 39 

Jordbruksareal i drift, km² 1,8 

Tjømes andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 0,4 % 

Produktivt skogareal, km² 6,9 

Avvirkning, m³ 1 920 

Antall landbrukseiendommer 115 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 11 

Antall sysselsatte jordbruk 9 

Antall sysselsatte skogbruk 1 

Antall sysselsatte matindustri 3 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 6,2 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 455 823 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Tjøme, 2013. Mill. kroner 
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Fylkets minste kommune, med små jordbruksarealer og 11 

jordbruksbedrifter med produksjonstilskudd. Blant kommunenes 

bønder varierer produksjonene fra storfe til sau, til 3 prosent av 

verpehønsene i fylket.  I tillegg dyrkes både grovfôr, korn og 

grønnsaker.  



Lardal   

 

  

Antall innbyggere (2014) 2 460 

Totalt areal i alt, km²  278 

Jordbruksareal i drift, km² 19,7 

Lardals andel av Vestfolds jordbruksareal i drift 5 % 

Produktivt skogareal, km² 223,9 

Avvirkning, m³ 33 790 

Antall landbrukseiendommer 305 

Antall jordbruksbedrifter (foretak med produksjonstilskudd) 64 

Antall sysselsatte jordbruk 52 

Antall sysselsatte skogbruk 33 

Antall sysselsatte tre- og papirindustri 51 

Antall sysselsatte matindustri 1 

Verdiskaping, jordbruk, mill. kr (førstehåndsverdi) 54,5 

Verdiskaping, skogbruk (verdi av totalt avvirket) 9 966 066 

 

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i Lardal, 2013. Mill. kroner 
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Stor skogbrukskommune med allsidig og variert jordbruk. Den 

nest største kommunen i Vestfold, med 13 prosent av produktivt 

skogareal.  

Slaktegrisproduksjon utgjør den største andelen av jordbrukets 

førstehåndsverdi. I tillegg produseres både storfe, fjørfe og litt 

sau. Korn dyrkes på 68 prosent av produktivt jordbruksareal, og 

grovfôr på 29 prosent, samt noe poteter og grønnsaker.  
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