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6.  
Hagebruk omfatter dyrking (inkl. veksthusproduksjon) av grønnsaker, frukt, bær og blomster. I dette 
kapittelet er også dyrking av poteter tatt med.  
 
Nøkkeltall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestfold har en betydelig produksjon innen 
hagebruk. Målt i antall dekar produksjonsareal 
er vårt fylke landets største produsent av 
grønnsaker (22 %), nest største produsent av 
poteter (12,3 %) og bær (11,7 %), og vi er landets 
femte største produsent av frukt (7,4 %). Hele 
landets produksjon av erter og bønner til 
konserves foregår i vårt fylke. Vi kan derfor med 
rette si at Vestfold er et ”grønt” fylke.  
 
Det dyrkes poteter, grønnsaker, frukt og bær på 
8 prosent av dyrkamarka i Vestfold. 
Førstehåndsverdien av disse vekstene utgjør 
imidlertid nesten halvparten (49 %) av samlet førstehåndsverdi av planteproduksjonen. 
 
 

Arealfordeling    Førstehåndsverdi 

 
Kilde: Statens landbruksforvaltning, LIB – søknad om produksjonstilskudd (2011)  

 13.500 daa grønnsaker på friland (107 foretak) 

 5.200 daa erter og bønner til konserves (43 foretak) 

 15.600 daa poteter (157 foretak) 

 3.200 daa frukt og bær (91 foretak). Av dette representerer jordbær 1.700 daa (45 
foretak)  

 64 daa veksthusareal (35 foretak) 

 Førstehåndsverdi produksjon av grønnsaker: Ca. 200 mill. kr, poteter: ca. 80 mill. kr, 
frukt og bær: ca. 40 mill. kr 

 I 2007 ble førstehåndsverdien av veksthusproduksjonen beregnet til ca. 200 mill. kr  
 

Kilde: SLF (Søknad om produksjonstilskudd), Norsk Gartnerforbund 
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Kilde: Landbrukstellinger (SSB) 

Et generelt utviklingstrekk innen hagebruksnæringen er at tallet på foretak går sterkt ned, arealer 
med grønnsaker på friland øker, og stadig mer arbeid blir utført av utenlandsk arbeidskraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2010 ble det utført 588,5 årsverk1 i hagebruksnæringen i Vestfold. Vel halvparten av 
arbeidsinnsatsen ble utført av utenlandsk arbeidskraft. Størst andel utenlandsk arbeidskraft (65 %) 
var det innen grønnsaksproduksjon på friland og innen produksjon av frukt og bær (62 %). Utenlands 
arbeidskraft stod for henholdsvis 47 og 20 prosent av arbeidsinnsatsen innen produksjon av urter og 
bær i veksthus og produksjon av snittblomster og potteplanter i veksthus.   
 
Grønnsaker på friland 
I løpet av de siste 10 årene har grønnsaksarealene økt med 25 prosent, til ca. 13.500 daa i dag. I 
samme periode har antall foretak blitt halvert. Det er i dag 107 foretak som i gjennomsnitt dyrker 
grønnsaker på 126 daa. 
 
I Vestfold er gulrot, løk og rosenkål / blomkål viktige volumproduksjoner. Etter en vesentlig 
strukturrasjonalisering de siste 10 årene står ca. 20 produsenter i dag for 23 prosent av den norske 
industri-/konsumproduksjonen av gulrot. I tillegg til Findus Tønsberg utgjør produksjonen til Lågen 
Gulrot AS en betydelig produsentandel. Det er også en god spesialproduksjon av gulrot i fylket. 
Tidligproduksjonen foregår hovedsakelig i Brunlanes. Den seine produksjonen har foregått i 
Lågendalen, men på grunn av skadeinsektet gulrotsuger er produksjonen delvis flyttet / spredt til 
andre områder. Den samme spredningen finner vi på industrirota om også er utsatt for angrep fra 
insektet.  
 
I nasjonal sammenheng er Vestfold et viktig løkdistrikt. Strukturrasjonaliseringen har ikke vært så 
omfattende innen denne produksjonen, og i dag er det ca. 25 produsenter i fylket.  Det har vært og 
er fortsatt store utfordringer blant annet på kvalitet for den enkelte produsent, spesielt med hensyn 
til bakterieråte.  
 
Produksjon av rosenkål/blomkål er i all hovedsak en industriproduksjon i Vestfold. Det er ca. 8 
produsenter som har disse produksjonene.  Rosenkålproduksjonen er hardt presset i forhold til pris 
fordi det høstes vesentlig større avlinger per daa i Holland, blant annet på grunn av lang vekstsesong. 
 
Kontraktproduksjon for Findus er viktig for mange grønnsaksprodusenter i Vestfold. I 2011 ble alt av 
erter, bønner (690 tonn) og sellerirot (510 tonn) som inngår i produktene til Findus Tønsberg dyrket i 

                                                           
1
 Det er regnet 1875 timer i 1 årsverk 
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Vestfold. Nesten all rosenkålen (86 %) og cirka en tredjedel av blomkål (910 tonn), gulrot (921 tonn) 
og potet (13.400 tonn) ble også dyrket i fylket.  
 
Frukt og bær 
Produksjonsarealet for frukt og bær har blitt 
redusert med henholdsvis 34 og 51 prosent i 
løpet av de siste 10 årene. Fruktarealet har stort 
sett hatt en årlig reduksjon gjennom perioden, 
mens arealet for produksjon av bær økte fram 
til 2006 for deretter å gå betydelig tilbake. I dag 
er det 46 foretak som produserer frukt på til 
sammen 1.557 daa. 45 foretak produserer bær 
på totalt 1.672 daa. 
 
Over halvparten av fruktarealene ligger i Svelvik 
kommune. Det produseres også en god del 
frukt i Sande og Sandefjord. 
 
Jordbær er en stor og viktig produksjon i vårt fylke, og Buskerud er det eneste fylket som har større 
areal til dyrking av jordbær enn Vestfold. 
 
Veksthus  
I perioden 1999 til 2010 har antall foretak med et veksthusareal på mer enn 300 m2 har gått ned fra 
82 til 51 foretak. Areal med veksthus har i samme periode blitt redusert fra 225 til 191 dekar. 70 
prosent av produksjonsarealet er lokalisert i veksthus med et veksthusareal på over 5000 m2 (Kilde: 
Landbrukstelling 2010).  
 
På grunn av stor konkurranse fra import har prisene på veksthusproduktene vært lave. Dette 
kombinert med økte kostnader til drift, blant annet høye energipriser de siste årene, har ført til 
avstenging av enkelte veksthus, nedleggelser og konkurser. Omsetningssystemene er i endring og 
detaljistkjeder har begynt å gjøre direkte avtaler med gartnerier. Dette har ført til store endringer i 
produksjon, både i forhold til hva og hvor mye som produseres. Balansen på kulturene forrykkes, 
noen øker arealene mens andre står uten avtaler til å fylle opp produksjonsarealene sine. Det totale 
forbruket av blomster og planter i Norge er økende, men det er importen som står for veksten (Kilde: 
Norsk Landbruksrådgivning Viken).  
 
Poteter 
I perioden 2000 til 2009 har det hvert år blitt 
dyrket poteter på mellom 16-17.000 daa. I 2010 
var potetarealet ca. 15.600 daa. Dårligst avling 
per daa var det i 2005 (ca. 2.100 kg), mens 2008 
var et godt år med ca. 2.900 kg per daa. Dette 
året ble det produsert nesten 150 kg mer potet 
per daa i Vestfold enn gjennomsnittet for landet. 
Utviklingen i antall foretak har vært tilsvarende 
som for grønnsaksproduksjon, med en halvering 
siden 2002. Det er i dag 150 foretak som i 
gjennomsnitt dyrker poteter på 105 daa.    
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Økologisk produksjon 
Vestfold har vært foregangsfylke for økologisk grønnsaksproduksjon siden 2010. 
Foregangsfylkearbeidet omfatter både produksjon og forbruk av økologiske grønnsaker.  
 
Fylkesmannen i Vestfold er eier av Foregangsfylke økologiske grønnsaker. Gjennom 
foregangsfylkearbeidet får produsenter og landbruksrådgiving i Viken-området økt kunnskap om 
dyrkningstekniske forhold i økologisk grønnsaksproduksjon. Kompetanse på økologisk 
grønnsaksproduksjon har en viktig overføringsverdi til det konvensjonelle miljøet. Markedsarbeidet 
går ut på å sørge for og øke produsentenes muligheter til å selge mer eller få innpass innen 
dagligvare og / eller storhusholdning / offentlig 
innkjøp. Fylkesmannen tilrettelegger for 
helkjedeavtaler mellom produsenter, 
distributører og offentlige institusjoner. For 
tiden jobbes det med sykehuset i Vestfold, 
Choice Vestfold, Tønsberg kommune 
(Sidebygningen) og offentlige anskaffelser for å 
øke det økologiske forbruket.  
 
I 2010 var det økologiske arealet nesten 400 
dekar mindre enn i 2007.  
 
 
 
 
 


