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OVERORDNEDE MÅL FOR LANDBRUKET I VESTFOLD: 

 Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene 

 Vestfoldlandbrukets produksjon av mat, fiber og tjenester skal være konkurransedyktig, 
markedsrettet og miljøvennlig, og bidra med fellesgoder for befolkningen 

  

SATSINGSOMRÅDER: MÅL: 
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1.1) Volumproduksjon 
 

Vestfold skal minimum bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om 
økt matproduksjon i takt med en økende befolking i Norge. Følgende 
prioriteringer legges til grunn for økt matproduksjon i Vestfold: 

 

1. Økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær og poteter 
2. Økt produksjon av matkorn og proteinvekster 
3. Styrke kraftfôrkrevende produksjoner 
4. Opprettholde den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen 

1.2) Matspesialiteter Videreutvikle Vestfold som matfylke gjennom utvikling av flere 
spesialiteter med utgangspunkt i klynger, nettverk og lokale 
matprodusenter. 

1.3) Økologisk 
produksjon 

 Vestfold skal bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om 15 
prosent økologisk matproduksjon innen 2020. 

 15 prosent av matvarer som kan produseres i fylket, er økologisk 
innen 2020. 

2) Skog og trebruk 
Vestfold skal bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt bruk av 
trevirke fra 0,65 m3 til 1,0 m3 per innbygger per år innen 2020. 
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3.1) Landbruksbaserte 
opplevelser og 
reiseliv 

 Øke verdiskapingen basert på mat-, kultur-, natur-, og 
aktivitetsbaserte opplevelser. 

 Gjøre landbruk til en integrert del av Vestfolds reiselivsstrategi. 

3.2) Inn på tunet  Ta vare på eksisterende og øke antallet Inn på tunet gårder i 
Vestfold. 

 Potensielle kjøpergrupper er godt kjent med merkevaren Inn på 
tunet og om mulighetene som ligger i å samarbeide med 
landbruket om å løse viktige velferdsoppgaver. 

3.3) Bioenergi Større andel av energiforsyningen i Vestfold skal komme fra bioenergi. 

4) Kompetanse  Utvikle ulike utdanningsløp fra videregående nivå naturbruk via 
yrkeskompetanse eller studiekompetanse til høyere utdanning. 

 Øke rekrutteringen til landbruks- og matutdanninger både i 
videregående skole og høyere utdanning. 

 Bidra til at det stilles kompetansekrav til næringsutøvere i 
landbruksnæringen. 

5) Omdømmebygging Opprettholde landbrukets omdømme på 2012-nivå. 
 

GJENNOMGÅENDE VURDERINGSKRITERIER FOR TILTAK: 
a) Markedsorientering 
b) Lønnsomhet 
c) Miljø og klima 
d)  Samfunnsnytte 

 
 


