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9.  
Næringsaktivitet utenom tradisjonelt jord- eller skogbruk har tidligere blitt betegnet som 
tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer, andre næringer m.m. I landbruksmeldingen 
”Velkommen til bords” har regjeringen valgt å benytte begrepet ”bygdenæringer” som 
fellesbetegnelse.  Fellesbetegnelsen er videreført i dette dokumentet. 
 
Vi har forholdsvis lite tall for Vestfold når det gjelder bygdenæringer. På vegne av Fylkesmannens 
landbruksavdeling vil imidlertid Norsk senter for bygdeforskning i 2012 gjennomføre en undersøkelse 
blant 800 gårdsbruk i fylket. Vi vil da få bedre grunnlagsdata blant annet innen bygdenæringer. 
 
Nøkkeltall: 

 2/3 av jordbruksforetakene i Vestfold driver med en eller annen form for bygdenæring 

 I gjennomsnitt utgjorde driftsoverskuddet fra bygdenæringer i Vestfold i underkant av 10 prosent 
av jordbruksforetakenes nettoinntekt i 2009 

 
Kilde: SSB og NILF (notat 2011-9) 

 
Landbruk har tilgang til natur, bygninger, anlegg og menneskelige ressurser som kan danne grunnlag 
for bygdenæringer. Eiere av landbrukseiendommer har ofte allsidig kompetanse og erfaring fra ulike 
produksjonsformer og er vant til å jobbe selvstendig og løsningsorientert. Dette er fortrinn næringa 
har nytt godt av i forhold til å finne alternative inntektskilder. 
 
2/3 av jordbruksforetakene (1081 foretak) i Vestfold driver med en eller annen form for 
bygdenæring. I perioden 1999 til 2010 har det vært en betydelig økning i antall jordbruksforetak som 
leier ut jakt- eller fiskeretter, driver produksjon og salg av trevirke, samt utleie av bygninger. Antall 
foretak som driver med turisme er nesten havert i samme periode. Det har også blitt betydelige 
færre som driver med leiekjøring og utleie av jordbruksareal. Figuren under viser omfanget av ulike 
typer bygdenæringer (tilleggsnæringer) i 1999 og 2010. 
 

 
           Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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I følge en undersøkelse utført av NILF (Notat 2011-9 Økonomien i jordbruket på Østlandet) har et 
klart flertall av brukene på flatbygdene på Østlandet flere enn en virksomhet i bygdenæringer. Den 
vanligste kombinasjonen er utleie av bolig og maskinkjøring i en eller annen form. 35 prosent av 
bruka har et overskudd på 10-50.000 kroner fra bygdenæringer, 23 prosent har et overskudd på 50-
100.000 kroner, mens 13 prosent av bruka har et overskudd på over 100.000 kroner. I Vestfold 
utgjorde driftsoverskuddet fra bygdenæringer i 2009 i underkant av 10 prosent av 
jordbruksforetakenes nettoinntekt. 
 
Det totale antallet jordbruksforetak i Vestfold har blitt redusert med 34 prosent i perioden 1998 til 
2010. Antall foretak med bygdenæring har i samme periode blitt redusert med 14 prosent. Dette 
betyr at bygdenæringer har blitt viktigere for en stadig større andel av jordbruksforetakene i fylket. 
 
Brukerfamiliens arbeidsinnsats i bygdenæringer antyder at mange henter ut en klart bedre timelønn 
fra bygdenæringene enn fra det tradisjonelle landbruket. I 2009 var timelønnen i jordbruket (alle 
driftsformer) i Vestfold på 107 kroner, mens de vanligste timelønnene i bygdenæringene ligger på ca. 
330 kroner (NILF-rapport). 
 
 
Inn på tunet (IPT) 
Inn på tunet tilbyr tilrettelagte aktiviteter på gårdsbruk, rettet mot enkeltmennesker og/eller 
grupper. Målsetningen med Inn på tunet tiltak er primært å bidra til bedre helse, utvikling og trivsel 
for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, arbeids-, helse- 
eller sosialsektoren og omfatter aktiviteter som bygger på gårdens og bondens ressurser. Inn på 
tunet er landbrukets alternativ til oppgaveløsing innenfor enkelte ansvarsområder som tilligger stat 
og kommune. Bondelaget og Småbrukarlaget har utarbeidet følgende definisjon av Inn på tunet:  
 
”Inn på tunet er tilrettelagte kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, 
utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene 
i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.”  
 
Det unike med IPT tilbud er at det forener gårdens ressurser med samfunnets behov for omgivelser 
hvor blant annet opplæring og arbeidstrening kan foregå. Gården kan tilby meningsfylte aktiviteter 
for mennesker som av ulike årsaker har behov for en tilrettelagt hverdag. Samtidig gir det økt 
inntjening og sysselsetting for bonden. 
 
I følge Landbrukstellingen (SSB) var det 32 IPT-
gårder i Vestfold i 2010. Knapt 2 prosent av 
jordbruksforetakene i fylket har IPT-tilbud, noe 
som er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 2,2 
prosent. 
 
IPT-gårdene i Vestfold tilbyr tjenester innen 
arbeidstrening, helse og omsorg, innvandring og 
oppvekst, samt gårdsbarnehage m.m. Noen 
tilbydere har spisset tilbudet sitt til en avgrenset 
målgruppe, mens andre spiller på et bredt spekter 
av tjenester. 
 
I 2010 ble ”Inn på tunet-løftet i kommunene” lansert. Hensikten med denne satsingen er å styrke 
arbeidet med tjenesteutvikling i kommunene, og bevisstgjøre kommunene på tjenester innen grønn 
omsorg, grønt arbeid og grønn læring. I 2010 fikk 3K samarbeidet i Hof, Holmestrand og Re midler 
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gjennom Inn på tunet-løftet. Horten kommune fikk innvilget midler til prosjektet ”Korttidsavlastning 
på Freberg gård for hjemmeboende demente” i 2011.  
 
Ny nasjonal strategi for IPT er under utarbeidelse, og det forventes at strategien vil foreligge i løpet 
av vinteren 2012.  
 
Matmerk har utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem for IPT-tilbydere. Ordmerket ”Inn på tunet” 
er registrert hos Patentstyret, og det er vedtatt at det skal gjennomføres en godkjenningsordning av 
tilbydere av IPT-tjenester fra og med 2012. Arbeidet med revisjon og godkjenning vil bli igangsatt fra 
andre halvår 2012.  
 
 
Opplevelser, utmarksnæring og reiseliv 
I forhold til utenlandsturisme er Vestfold svært liten sett i nasjonal målestokk. Fylket blir i stor grad 
sett på som et transittfylke for turister som skal til nord- og fjord Norge. Det er satt i gang et 
samarbeid omkring Oslofjorden for å fremstå som en region i profilering og markedssammenheng 
opp mot et utenlandsmarked. Målet er at man kan bidra til at flere av dem som bruker fylket som 
transittfylke i dag blir noen dager, mens man kan kapre noen nye turister innen weekendturisme 
markedet. 
 
Vestfold som reisemål har ikke et genuint fyrtårn i markedsføring og profilering. Attraksjonskraften 
har langt på vei vært basert på de frie godene med ”sol og sommer” og tilhørende opplevelser.  
Reiselivstrafikken til Vestfold domineres av det norske markedet, og de fleste kommer fra Østlandet. 
Svært mange oppholder seg på egen hytte, i småbåt, eller hos familie, venner og kjente. Bortsett fra 
hotellkjedene består reiselivet av mange små aktører, de fleste med begrensede ressurser. Vestfold 
har landets største campingkommune i Larvik, og ca. 35 campingplasser totalt. 
 
I perioden 2008 – 2011 er det registrert en 
økning av ferie- og fritidsrelatert hotellbelegg i 
alle sommermånedene i Vestfold. Det største 
kundegrunnlaget til de store hotellene er likevel 
kurs og konferanse markedet, der de samlet har 
bestemt seg for å satse stort på internasjonale 
konferanser. Oslofjord Convention Center er 
primus motor i denne satsingen. 
 
Det er mange sommerhytter i fylket, og Vestfold 
er det fylket med flest sommergjester på campingplassene i form av solgte sesongkontrakter. Dette 
utgjør per i dag den største kundegruppen og er en gruppe som hittil har valgt Vestfold for ”sol og 
sommer”. Med uforutsigbart sommervær og større forventning til sol og varme, fremstår ikke dette 
lenger som en åpenbar preferanse for valg av Vestfold som reisemål, til det er veien til ”syden” blitt 
for kort med lave priser og god tilgjengelighet. 
 
Det er svært lite tilgjengelig og oppdatert tallmateriale for fylket hva angår grønt reiseliv, både sett i 
forhold til antall bedrifter og økonomi. Fakta om denne typen bedrifter er derfor i stor grad basert på 
uformelle undersøkelser med et utvalg bedrifter, og de få, tilgjengelige kildene vi har. 
 
Opplevelsesaktører innenfor grønt reiseliv er i stor grad konsentrert i Larvik og Lardal, med fyrtårn 
som Opptur, Høyt og Lavt og Foldvik Familiepark. De to sistnevnte er betydelige aktører i det totale 
reiselivsbildet i Vestfold med tilbud til så vel individuelt reisende som til grupper. Høyt og lavt ble 
etablert i 2009, og i 2011 var det 26.000 betalende gjester i parken. Foldvik Familiepark har drevet 
siden 1999 med stadige utvidelser underveis, og har i dag over 30.000 besøkende årlig. Deres 
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markedsgrunnlag er basert på Vestfolds lokalbefolkning og fylkets faste sommergjester, i tillegg til 
tilreisende på kortere opphold. Gjestetallene for bedriftene innen opplevelsesnæringen har totalt 
sett hatt en positiv utvikling, det samme gjelder omsetning og inntjening. Det er likevel et tøft 
marked med stor konkurranse, og man er avhengig av å holde på markedsandelene i forhold til det 
norske markedet. I tillegg har vi en del mindre bedrifter med gårdsutsalg, åpne gårder, 
bondegårdsferie/leirskole og tilbydere av opplevelser for grupper på bestilling. 
 
Når det gjelder utmarksturisme er det vesentligste konsentrert omkring laksefiske i Lågen. En tilbyder 
driver med tilrettelagt gjeddefiske med overnatting i Borrevannet, og ett til to vann er i dialog i 
forhold til mulig oppstart. Ut over dette har et treårig prosjekt i regi av Vestfold Bondelag kommet 
frem til at til tross for relativt stor interesse for å utnytte ressursene er det lite i grunneierlagenes 
struktur som legger til rette for dette i dag. De fleste nøyer seg med kortsalg i forhold til jakt/fiske.  
 
Vestfold fylkeskommune vurderer å utvikle en reiselivsstrategi for fylket.  
 
Mat med lokal identitet 
I Vestfold er det kort vei til markedet, og vi har mange næringsmiddelbedrifter i fylket som 
videreforedler lokalproduserte råvarer. For kjøtt (inkludert fugl), korn og grønnsaker er det stor 
aktivitet innen nyetableringer. Omdømmebygging av Vestfoldmat er viktig sammen med opplevelses- 
og reiselivsmarkedet og her finnes mange muligheter for utvikling. 
 
Mat med lokal identitet kommuniserer lokal matkultur, historie, design mv. med utgangspunkt i lokal 
råvarekvalitet og lokal tilvirkning. Produksjon av mat med lokal identitet har de siste 15 årene vært 
Landbruks- og matdepartementets viktigste satsingsområde for å utvikle nye næringer på 
matområdet, og for å gi større valgmuligheter og matmangfold. For å styrke helheten i landbruks- og 
matpolitikken, styrke norsk matkultur og stimulere til utvikling av nye produkter og 
konkurransedyktige matbedrifter, lanserte departementet i 2008 matstrategien Smaken av Norge. 
Innenfor denne strategien har Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) vært 
departementets viktigste virkemiddel for å skape mangfold og kvalitet på matområdet. 
Verdiskapingsprogrammet ble etablert i 2001 og et hovedmål har vært å øke produksjon, omsetning 
og forbruk av mat med lokal identitet. Å bidra til økt verdiskaping i primærproduksjonen og økt 
lønnsomheten hos små og mellomstore matbedrifter har videre vært sentralt for programmet. 
Lokalmatprogrammet 2011 – 2012, har samme formål som VSP-mat, og retter seg i hovedsak mot 
matprodusenter som ønsker å tilby markedet unike produkter basert på norske landbruksråvarer. 
Hensikten med Lokalmatprogrammet er å øke verdiskapingen i primærproduksjonen og i 
foredlingsleddet, og være en pådriver for en omstilling av norsk landbruk gjennom mer innovasjon og 
produktmangfold.  
 
Arbeidet med lokal mat har pågått siden 2001. Det er utarbeidet matkart og opplevelseskart for å 
gjøre forbrukerne oppmerksom på produkter med lokal identitet. Siden 2007 har fylkesmannen 
administrert nettsiden www.vestfoldmat.no for å vise hva vi har av lokal mat. Ett av kravene for å 
profilere seg på nettsiden er at maten og råvaren må være produsert i Vestfold. Produkter som 
Stangekylling, Grøstadgris, Gårdsand, Kveldemel, Edel løk og Vestfoldsalat er kjente også utover vår 
region.  
 
Det er ca. 20 foretak som driver småskala gårdsutsalg og servering i Vestfold. 

http://www.vestfoldmat.no/
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Bioenergi 
Bioenergi er et viktig element i forbindelse med å redusere klimagassutslippene fra 
energiproduksjon. Økt produksjon og leveranse av bioenergi er også en viktig strategi for 
næringsutvikling og økt verdiskaping i landbruket. Dette omfatter både leveranse av råstoff til 
bioenergiproduksjon og landbruket som leverandør av biovarme til andre samfunnssektorer. 
Regjeringen har satt som mål at utbygging av bioenergi i Norge skal økes med inntil 14 TWh innen 
2020, jfr. St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk. 
 
Bioenergi er energi som kommer direkte eller 
indirekte fra forskjellige typer biologisk 
materiale, for eksempel planteprodukter, gjødsel 
og skogsavfall. Produksjon av varme, elektrisitet 
og drivstoff er aktuelle anvendelsesområder for 
bioenergi.  
 
I Vestfold er det etablert vel 50 biovarmeanlegg 
som forsyner ett eller flere hus med varme, med 
en samlet effekt på over 17.000 kW. 10 av disse 
anleggene yter mellom 500 og 2500 kW. I tillegg 
bruker Haslestad Bruk (4,2 MW) og Bergene 
Holm AS (3,6 MW) flis og bark som råstoff i sine 
virksomheter (termisk energi). 
 
Det er god tilgang på energivirke til produksjon 
av biovarme i vårt fylke. Dårlig lønnsomhet og 
perioder med lave strømpriser og generelt høye 
investeringskostnader er imidlertid en viktig 
årsak til at ikke flere prosjekter har blitt realisert. 
 
Ca 60 prosent av biovarmeanleggene i fylket 
benytter flis som biobrensel, mens pellets 
benyttes av ca 30 prosent av anleggene. Halm, ved og hestemøkk (i kombinasjon med flis eller halm) 
benyttes som energikilde i til sammen seks anlegg.  
 
Når det gjelder biobrenselbaserte fjernvarmeanlegg er det gitt konsesjon til fem anlegg i Vestfold; 
Statkraft Varme SF i Sandefjord (tidligere Bio Varme AS), Rindalskogen fjernvarme AS, Viking Varme 
AS, Hammerdalen Fjernvarme AS i Larvik og Skagerak Varme AS i Tønsberg. Sistnevnte har kommet 
lengst med planlagt oppstart våren 2012. 
 
Produksjon av biogass basert på organisk avfall er et høyaktuelt tema i Vestfold. Siden 2008 har 12-
kommunesamarbeidet jobbet med å få etablert et industrielt anlegg med produksjon av oppgradert 
biometan basert på en rekke fraksjoner av organisk avfall. I tilknytning til dette arbeidet har Vestfold 
Bondelag gjennomført et prosjekt med tanke på å inkludere innsatsfaktorer fra landbruket i 
industriell biogassproduksjon og motta bioresten som biogjødsel. Sluttrapporten fra Bondelaget viser 
at netto klimanytte er størst dersom mest mulig husdyrgjødsel blir brukt som substrat i 
biogassproduksjonen og at landbruket benytter bioresten til å erstatte innkjøpt mineralgjødsel.  
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Juletreproduksjon 
Det vesentligste av profesjonell juletreproduksjon rettet mot engrosmarkeder foregår på innmarks 
arealer. 
 
I løpet av de siste 15 årene er det gitt tillatelse til omdisponering av 1929 dekar innmark, fordelt på 
63 bruk, til juletreproduksjon. 38 av brukene er driftsenheter på 15 dekar eller mer, og til sammen 
står disse brukene for omdisponering av ca. 1800 dekar. I gjennomsnitt blir dette ca. 47 dekar per 
bruk. For bruk som har satt i gang produksjon på under 15 dekar er gjennomsnittsarealet ca. 8 dekar. 
Det regnes som for lite for salg gjennom 
mellomledd, men flere av disse produsentene har 
lokale utsalg av egne trær. 
 
Halvparten av arealene som er omdisponert til 
juletreproduksjon står i en tilfredsstillende 
produksjon. Den andre halvparten er omtrent likt 
fordelt mellom arealer som ennå ikke er tilplantet 
og arealer som ikke tilfredsstiller krav til en 
vellykket salgsproduksjon.  
 
 
 
 
 


