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1.  
Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt 
næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens 
Landbruksforvaltning (SLF), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning (NILF).  
 
Nøkkeltall for landbruket i Vestfold: 

 4,1 prosent av landets jordbruksarealer (ca. 430.000 daa dyrket mark) 

 27 prosent av landets grønnsaksarealer (inkl. erter og bønner til konserves) 

 19 prosent av landets matkornareal 

 1529 aktive jordbruksforetak  

 Gjennomsnittlig areal per foretak: 257 dekar  

 1,8 dekar dyrka mark per innbygger  

 3,5 prosent av landets produktive skogareal (1,23 mill. dekar) 

 2 av 3 jordbruksforetak har næringsinntekt fra tilleggsnæringer  

 Samlet førstehåndsverdi1 av landbruksprodukter er ca. 1.390 millioner kroner 
(tjenesteproduksjon og tilleggsnæringer er ikke inkludert).  

 
20 prosent av landarealet i Vestfold er dyret mark og 55 prosent er produktiv skog. Landbruket i 
fylket kjennetegnes i stor grad av volumproduksjon, hvor råvarene fra jord og skog foredles i en 
omfattende og kompetent foredlingsindustri og trebearbeidende industri. Arbeidsmarkedet utenom 
jordbruket er godt, og det er mange deltidsbønder i Vestfold.   
 
Strukturendringene innen 
landbruket har over lang tid vært 
omfattende. I løpet av 40 år er 
antall jordbruksforetak redusert 
med 60 prosent. Reduksjonen i 
antall foretak skjer både i husdyr- 
og planteproduksjoner. I 2011 var 
det 1.529 jordbruksforetak i 
Vestfold som søkte om 
produksjonstilskudd2.   
 
På kartet på neste side er frafallet 
av jordbruksforetak som søkte 
om produksjonstilskudd i 
perioden 2000 til 2010 illustrert.  

                                                           
1
 Verdien av produktene levert fra bonden/skogbruk/veksthus til varemottaker. Kilde: Statens landbruksforvaltning 

Produksjonstilskudd 2010 – NILF dekningsbidragskalkyler (bearbeidet av Fylkesmannen) – GAFA (verdiskaping i veksthus) – 
Skogfondregnskapet. 
2
 En fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruk kan søke på (SLF) 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 



RNP 2012-2015 
 

 
Kilde: Norsk institutt for skog og landskap 
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Figurene nedenfor viser prosentvis endring av foretak, areal og dyr innenfor ulike produksjoner i 
løpet av de siste ti årene. 
 

 
Strukturrasjonaliseringen har vært omfattende og jordbruket har gjennomgått en rask utvikling mot 
færre og mer effektive jordbruksforetak. Effektiviseringen handler først og fremst om utvikling innen 
teknologi og rammevilkår (økonomiske og juridiske). 
 
 
Arbeidsinnsats 
I perioden 1999 til 2010 har antall arbeidstimer 
(arbeidsinnsatsen) innen landbruket i Vestfold 
gått ned med ca. 30 prosent. Den prosentvise 
andelen av arbeidsinnsatsen innen jord- og 
hagebruk er uendret gjennom perioden og 
utgjør 86 prosent av total arbeidsinnsats i 
landbruket. Skogbrukets andel av 
arbeidsinnsatsen har gått ned fra 6 til 4 prosent, 
og andre næringer har gått opp fra 8 til 10 
prosent. 
 
I 1999 stod brukeren og ektefelle/samboer for 
vel 2/3 av arbeidsinnsatsen innen jord- og 
hagebruksnæringen. Denne andelen er redusert 
til litt over halvparten i 2010. Arbeid utført av 
annen fast og tilfeldig hjelp har økt fra 26 til 41 
prosent i perioden.   
 
 
Gjennomsnittsalder 
Gjennomsnittsalderen til brukerne i Vestfold 
økte fra 48 til 50 år i perioden 1999 til 2010. 10 
prosent av brukerne er kvinner, og gjennomsnittsalderen blant kvinnene har økt fra 45 til 47 år i 
perioden.   
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Eiendomsstruktur 
Det er 5373 landbrukseiendommer i Vestfold. Nesten 70 prosent av eiendommene med 
jordbruksareal er under 100 dekar, og en fjerdedel av jordbruksarealet tilligger disse eiendommene. 
Nesten 60 prosent av jordbruksarealet er fordelt på ca. 1.550 eiendommer som har en størrelse på 
mellom 100 og 300 dekar. 
 

 

 
Når det gjelder landbrukseiendommer med produktivt skogareal er nesten 60 prosent av 
eiendommene under 100 dekar. Det produktive skogarealet disse eiendommene representerer 
utgjør kun ca. 7 prosent av skogbruksarealet. 
 
 
Jordbruksareal i drift 
I perioden 1969 til 1989 var det en god del nydyrking, og i 1989 var det vel fem prosent mer 
jordbruksareal i Vestfold enn det var 20 år tidligere. I løpet av perioden 1989 til 1999 ble 
jordbruksarealet noe redusert, og i påfølgende 
10-årsperiode har det vært en markert nedgang. 
Fylkets totale jordbruksareal i drift er i dag ca. 
413.000 dekar. Det er altså mindre dyrka mark i 
drift i Vestfold i dag enn det var i 1969. Årsaken 
til dette er at det i siste 10-årsperiode har blitt 
omdisponert ca. 13.000 dekar dyrka jord, og at 
noen arealer har gått ut av produksjon. Det er 
også grunn til å nevne at kartgrunnlaget for 
beregning av arealene har blitt mer nøyaktige 
med årene, slik at noe av nedgangen i arealene 
også kan forklares med tekniske endringer.  
 
Antall innbyggere i Vestfold har økt fra ca. 172.000 innbyggere i 1969 til ca. 234.000 i dag. Dette 
betyr at antall dekar dyrket mark per innbygger er redusert med neste 30 prosent i løpet av de siste 
40 årene. Det er i dag ca. 1,8 dekar dyrka mark per innbygger i fylket. 
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Leie av jordbruksareal 
Gjennomsnittsstørrelsen på jordbruksforetakene har økt fra 195 til 257 dekar per foretak i løpet av 
de siste ti årene. Årsaken til dette er at andelen leid jord har økt. Hele 48 prosent av jordbruksarealet 
i drift ble leid ut i 2010, og 55 prosent av 
jordbruksforetakene leide jord. På landsbasis 
var det samme år 42 prosent leiejord, og 65 
prosent av jordbruksforetakene leide jord.  
 
Figuren til høyre viser antall foretak som leier 
jord i Vestfold (2010), gruppert etter hvor 
stor andel jord som leies. 17 prosent av 
jordbruksforetakene leide hele 
jordbruksarealet. En fjerdedel (26 %) av 
foretakene hadde fem eller flere leieforhold. 
 
 
Omdisponering av jordbruksareal 
Det er størst press på de beste 
jordbruksarealene ut mot kysten, i nærheten av 
byene. Etablering av store samferdselstiltak som 
E18 og jernbane har også medført 
omdisponering av store arealer. I perioden 1994 
til 2003 har det i gjennomsnitt blitt omdisponert 
ca. 700 dekar per år, mens det i perioden 2004 til 
2010 ble omdisponert ca. 430 dekar i 
gjennomsnitt. Utviklingen de senere år er 
således positiv. Den nasjonale målsetningen om 
å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka 
jord innen 2010 ble nådd i Vestfold.  
 
Ivaretakelse av produksjonsarealene vil være avgjørende viktig for å kunne opprettholde / øke 
matproduksjonen i framtiden. 
 
 
Økologisk landbruk 
Figuren til høyre viser hvor mye det samlede 
økologiske arealet utgjør av dyrket areal i drift i 
perioden 2002 til 2011. Seks fylker har større 
andel økologisk areal enn Vestfold i 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RNP 2012-2015 
 

Utviklingstrekk innen økologisk produksjon 
er innarbeidet i enkelte kapitler i denne 
faktadelen. For ytterligere statistikk 
vedrørende økologisk produksjon i fylket 
vises det til ”Handlingsplan for utvikling av 
økologisk produksjon og forbruk i Vestfold 
2010-2015”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


