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Nøkkeltall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grovfôr 
I løpet av de siste ti årene har grasarealene i 
Vestfold økt med ca. 16.000 dekar, og i 2011 
ble en femtedel av dyrka marka i Vestfold 
benyttet til dyrking av gras. Noe av økningen i 
grasarealet kan forklares med mindre 
ekstensiv grasproduksjon på økologiske 
arealer. I perioden 2004 til 2009 har andelen 
økologisk av gras- og grovfôrareal ligget 
mellom 12,7 og 13,8 prosent.  
 
Korn m.m. 
Det dyrkes korn på nesten ¾ av dyrka marka i 
fylket. Ca. 60 prosent av kornet som 
produseres er matkorn (hvete og rug). 
Kornarealet, som har blitt redusert med ca. 
33.000 dekar siden 2002, er i dag ca. 290.000 
dekar. På 60- og 70-tallet medførte bedre 
kornsorter, grøfting, bruk av kunstgjødsel og 
plantevernmidler til en 
betydelig økning i 
kornavlingene. Avlingene 
har deretter flatet ut, og i 
de senere årene er det en 
tendens til at avlingene har 
blitt lavere. Dårligere 
dreneringstilstand som en 
følge av lite grøfting de 
siste 25 årene kan være en 
av årsakene til at avlingene 
har stagnert. Normalt 
burde nye og mer yterike 
kornsorter og effektive 
soppmidler ha bidratt til en ytterligere økning i 
avlingene.  
 

 

 
Kilde:Statens landbruksforvaltning 

 10 % av landets korn (20 % av matkornet) 
produseres i Vestfold. Fylket står også for 
produksjon av 10 % av oljevekstene, 40-50 % av 
engfrøene, og nesten all produksjon av 
åkerbønner i landet 

 1.191 foretak dyrker korn på ca. 290.000 dekar  

 670 foretak dyrker grovfôr på ca. 85.500 dekar 

 Førstehåndsverdi kornproduksjon: ca. 260 mill. kr, 
grovfôr: ca. 70 mill. kr 
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Med unntak av to år i perioden 2001 til 2009 har 
kornavlingene totalt i Vestfold ligget over 
gjennomsnittet for de store kornfylkene Østfold, 
Akershus1 og Hedemark.  Rugavlingene er spesielt 
store i vårt fylke, mens hveteavlingene er 
forholdsvis lave sammenliknet med de andre 
fylkene. Det siste skyldes sannsynligvis at 
hvetearealet er forholdsvis større i Vestfold, og at 
noe ”dårligere” jord dermed også brukes til 
hveteproduksjon. 
 
Bygg er mest kravstor til kalktilstand, jordstruktur 
og grøftetilstand. Tydelige lave avlinger av dette 
kornslaget er således et varsko i forhold til 
jordkultur. 
 
Av matkornet som produseres benyttes 70-75 
prosent av avlingen til matkorn i et normalår. 
Værforholdene de siste årene har imidlertid ført til 
redusert kornkvalitet, og i 2011 var det kun ca. 15 
prosent av avlingen som ble benyttet til matkorn. I 
2009 og 2010 ble henholdsvis ca. 45 og 35 prosent 
benyttet til matkorn. Høye kostnader i 
matkornproduksjon gjør det mindre risikofylt å 
satse på fôrkorn (bygg) og oppnå tilnærmet samme fortjeneste som for matkorn. 
 
Andelen økologisk kornareal har steget fra 0,6 prosent i år 2000 til 1,4 prosent i 2009. Vestfolds andel 
av landets økologiske kornareal var 6 prosent i 2009. 
 
I perioden 2000 til 2011 har arealet til dyrking av 
engfrø økt, mens arealet til dyrking av oljevekster 
er på samme nivå nå som for 12 år siden. Arealet 
til dyrking av erter og bønner til konserves har 
vært stabilt på vel 5.000 dekar. 

                                                           
1
 Kornproduksjon i Oslo er inkludert i Akershus 


