
RNP 2012-2015 

7.  
 
Nøkkeltall: 

 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon 

 Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står 
for 45 prosent av denne verdien.  

 I 2010 ble henholdsvis 8,1 og 4,8 prosent av landets svinekjøtt og kyllingkjøtt produsert i Vestfold 

 
 
Målt i antall dyr er Vestfold landets fjerde største produsent 
av slaktegris (8,5 %). Fylkets andel av purker og 
slaktekyllinger utgjør henholdsvis 5,6 og 7,7 prosent. I forhold 
til den totale produksjonen i landet er øvrige 
husdyrproduksjoner i Vestfold forholdsvis små. 
 
Husdyrproduksjon representerer 30 
prosent av den samlede 
førstehåndsverdien av 
landbruksproduksjonen i fylket. 
Kraftfôrbaserte produksjoner står for 
75 prosent av førstehåndsverdien. 
Melk, ammeku og sau dekker opp de 
resterende 25 prosentene. Dette viser 
at husdyrproduksjonen i Vestfold er 
basert på kornproduksjonen og står i 
forhold til arealbruken (korn utgjør 71 
prosent av samlet jordbruksareal). 
 
I perioden 2002 til 2011 er det totale 
antallet foretak innen 
husdyrproduksjon redusert med 30 
prosent. Reduksjonen har vært størst 
innen foretak med purker, slaktegris 
og melkekyr.  
 
Antall melkekyr, purker og verpehøner 
går nedover, mens antall ammekyr, 
slaktegris og slaktekyllinger øker. 
 
For å regulere produksjonsomfanget 
hos den enkelte produsent er det 
fastsatt konsesjonsgrenser for 
kraftfôrbasert husdyrhold (svine- og 
fjørfehold). 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kilde: Statens landbruksforvaltning 
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Produsert mengde kjøtt 
Med basis i leveranser til slakteriene (eksklusiv 
eventuell retur og leieslakt for produsentene) 
har Statens landbruksforvaltning tall for 
kjøttproduksjonen i Norge. I perioden 2001 til 
2010 har produksjon av svinekjøtt i Vestfold økt 
med 23,4 prosent, til ca. 10.400 tonn i 2010. 
Produksjon av sau/lam (98 tonn) og kylling 
(3.600 tonn) har økt med henholdsvis 21,1 og 
50,4 prosent, mens produksjon av storfekjøtt 
(1.130 tonn) er blitt 5,7 prosent mindre. Figuren 
til høyre viser at slaktemengdene for hele 
landet har økt mer enn tilsvarende produksjon i 
vårt fylke. Dette betyr at Vestfolds andel av landets kjøttproduksjon er redusert i løpet av 10-
årsperioden. I 2010 ble 8,1 prosent av landets svinekjøtt produsert i Vestfold. Vestfolds andel av 
kyllingproduksjon utgjør 4,8 prosent, storfekjøtt 1,4 prosent og Sau/lammekjøtt 0,4 prosent. 
 
Svineproduksjon 
Vestfold har gode forutsetninger for svineproduksjon. Det er en betydelig kornproduksjon i fylket, 
det er rikelig med spredeareal og vi har et godt og positivt produksjonsmiljø. Siden 1991 har 
konsesjonsgrensene økt to ganger, noe som gjenspeiles i den sterke strukturrasjonaliseringen som 
har vært i næringa. 
 
I løpet av 20 år har antall slaktegris i fylket økt med 74 
prosent, til ca. 129.500 griser i 2011. I perioden 2002 
til 2011 er antall produsenter redusert fra 202 til 124 
produsenter (- 63 %). Antall slaktegris per produsent 
er nesten doblet i 10-årsperioden, til ca. 315 
slaktegris per produsent i 2011. 2/3 av slaktegrisene 
fôres opp på gårder som produserer mer enn 800 
slaktegris i året (2007). 
 
Det er 74 foretak med avlspurker i fylket. Dette er en 
reduksjon på 90 prosent i forhold til antall foretak i 
2002. Gjennomsnittsbuskapen har økt fra 29,2 til 40,9 
avlspurker i 10-årsperioden. 
 
I kraftfôrkrevende produksjoner er det lite tilskudd, 
og lønnsomheten påvirkes i første rekke av produsert kilo og priser på produkter og innsatsfaktorer. 
Produksjon av smågris er svært sårbar for driftsmessige forhold, og profesjonalitet og bedriftsledelse 
er avgjørende for å lykkes.  
 
Egg og fjørfe 
Produksjon av egg foregår i all hovedsak hos produsenter som har avtale med eggmottaker om 
produksjonsomfang. Markedet er stabilt og lønnsomheten er god. 
 
Av hensyn til dyrevelferd er det fra og med 2012 innført burhønsforbud, og all produksjon skal nå 
foregå enten i miljøinnredning1 eller frittgående systemer. I følge Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt har næringen til sammen investert nærmere to milliarder kroner på landsbasis for å møte de 

                                                           
1
 Miljøinnredning vil si romsligere bur for et begrenset antall individer, med vagle, strøbad og rede. 
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nye kravene, og de fleste av eggprodusentene har brukt opp mot fem millioner kroner på 
oppgraderingen. I 2009 var det 25 besetninger med 2.000 eller flere høner. Det er ca 20 produsenter 
i Vestfold som har oppgradert anleggene sine for å tilfredsstille de nye kravene. De aller fleste av 
disse har også utvidet kapasiteten opp til konsesjonsgrensen på 7.500. I perioden 2002 til 2011 er 
antall verpehøner i Vestfold redusert med 17 prosent til ca 127.000 verpehøner i 2011.  
 
Produksjon og forbruk av kylling i Norge er sterkt økende, og i 2003 ble konsesjonsgrensen for 
slaktekylling hevet fra 80.000 til 120.000 slaktede og omsatte kyllinger per år. På landsbasis har 
slaktemengden økt med 115 prosent fra 2001 til 2010. I samme periode har slaktemengden i Vestfold 
økt med 50 prosent. Tall fra NILF viser at kyllingproduksjon har hatt god lønnsomhet (målt i 
lønnsevne pr time) de senere år. 
 
Vestfolds andel av antall ender og kalkun i landet utgjorde 3 prosent i 2011. Ender ble produsert av 7 
foretak (totalt ca 57.000 ender), mens kalkun ble produsert av 4 foretak (ca 88.000 kalkuner).  
 
Melkeproduksjon 
Innen melkeproduksjon har det vært en sterk 
strukturrasjonalisering i Vestfold. I løpet av 
perioden 1999 til 2007 ble det nesten 1000 færre 
melkekyr i fylket, og antall foretak ble nesten 
halvert. Etter 2007 har dyretallet stabilisert seg på 
ca. 2.500, mens antall foretak har gått noe ned fra 
91 til 82 foretak i 2011. Gjennomsnittsbruket har i 
dag 31 melkekyr, og gjennomsnittlig melkekvote 
per foretak er 218.000 liter. Dette ligger godt over 
landsgjennomsnittet som er på 149.000 liter (SLF). 
 
Det er 14 robotfjøs, 77 tappepunkter og 11 

samdrifter i fylket. 
 
Ytelse2 per ku har økt betydelig i perioden 1997 
til 2011. Tall fra Tine viser at gjennomsnittlig 
ytelse per ku i Vestfold var 7.646 kg i 2010 
(høyest i landet). Som en følge av reduksjonen i 
antall melkekyr har produksjonsvolumet i 
Vestfold gått noe ned i løpet av de siste 12 årene. 
 
Storfekjøtt 
Det er en nær sammenheng mellom 
melkeproduksjon og produksjon av storfekjøtt. 
Høyere avdrått, færre melkekyr og dermed færre 
kalvinger har ført til lavere kjøttproduksjon. I 
perioden 2001 til 2010 er antall melkekyr 
redusert med 20 prosent. I samme periode har 
det imidlertid vært en økt satsing på spesialisert 
storfekjøttproduksjon, og antall ammekyr har økt med 50 prosent. Dette til tross for at økonomien i 
ammekuproduksjonen har vært svak. I 2011 er det ca. 2800 ammekyr fordelt på 128 produsenter i 
Vestfold. Som nevnt tidligere har produksjonen av storfekjøtt i Vestfold gått ned med nesten seks 
prosent i løpet av de siste ti årene. 

                                                           
2
 Bruttoproduksjon (inkludert svinn) 
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Sauehold 
Det er i dag 125 foretak med sau i Vestfold. Dette er omtrent like mange foretak som det er både 
innen ammekuproduksjon og produksjon av slaktegris. Gjennomsnittsbesetningen har økt fra 25 til 
31 sauer per foretak i løpet av de siste ti årene.   
 
Økologisk produksjon 
Vestfold har nesten 60 prosent av landets 
økologiske avlsgriser, og nesten 30 prosent av 
de økologiske grisene (slakt og livdyr) i landet 
produseres i vårt fylke.  
 
Nesten 20 prosent av melkekyrne i Vestfold er 
økologiske. På landsbasis utgjør dette 6 prosent 
av de økologiske melkekyrne. 
 
 
 
Hest 
I 2006 tok fylkesmannens landbruksavdeling initiativ til forstudien ”Hest i Vestfold”. Målet med 
prosjektet var å se på mulighetene for økt verdiskapning i landbruket i tilknytning til bruk og hold av 
hest. Noen sentrale punkter fra rapporten (2006) er gjengitt nedenfor.  
 

- Det er registrert ca. 1.450 hester (søknad om produksjonstilskudd) i Vestfold, men det antas 
at det kan være ca. 5.000 hester i fylket (det finnes ingen samlet oversikt over alle hester) 

- Det er mange små aktører på bruk og hold av hest, og dermed få profesjonelle 
- Vestfold er først og fremst kjent for trav. 25 % av travtrenerne i Norge er lokalisert i Vestfold. 

Jarlsberg Travbane omsetter for kr 200 millioner kroner 
- Det er mange rideskoler i fylket (15-20 stk.), og Lefdals er en av de største i landet 
- Melsom Videregående Skole (studiespesialisering med toppidrett hest) 

 
I løpet av de ti siste årene har antall hester i fylket økt med nesten 30 prosent, og i 2011 var det 
registrert ca. 1.830 hester (søknad om produksjonstilskudd). Næringsutvikling innen hest og 
hestehold kan omfatte avl, oppstalling, ridesenter, trav, galopp, hesten i terapeutisk sammenheng, 
Inn på tunet, oppdragskjøring, samt produksjon og omsetning av fôr. For ytterligere betraktninger 
rundt utfordringer og muligheter vises det til den omtalte forstudien. 
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Birøkt 
I følge tall fra statens landbruksforvaltning var det 41 brukere som søkte om produksjonstilskudd i 
2011. Til sammen har disse nesten 2.700 bikuber i produksjon.  
 
De siste fem årene har den gjennomsnittlige årlige produksjonen av honning i Vestfold vært vel 
91.000 kg. Fylket står for 12,5 prosent av honningproduksjonen i landet (kilde: Honningcentralen a/l). 
 
Pelsdyr 
Kun fire av landets ca. 350 driftsenheter innen 
pelsdyrnæringen er lokalisert i vårt fylke. To 
foretak produserer reveskinn, og to 
produserer minkskinn. I perioden 2004 til 2007 
avviklet to foretak sin produksjon i Vestfold. 
 
 


