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1 SAMMENSTILLING AV SATSINGSOMRÅDER OG MÅL 

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 
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2 INNLEDNING 
 

2.1 Bakgrunn 

I Landbruks- og matdepartementets melding til Stortinget «Velkommen til bords» er det uttrykt at 
det regionale handlingsrommet skal styrkes gjennom å legge til rette for at næringsutviklingsmidlene 
i større grad forvaltes regionalt. For å bidra til dette er det opprettet Regionale 
bygdeutviklingsprogram som vil bestå av tre hovedelementer, jfr. figuren nedenfor. 
 
 
 

 
 
 
Det framgår av meldingen at programmene skal bestå av allerede eksisterende ordninger rettet mot 
næringsutvikling. Regionalt næringsprogram vil bestå av dagens fylkesvise BU-midler, regionalt 
miljøprogram videreføres som i dagens ordning, mens regionalt skog- og klimaprogram skal blant 
annet bestå av tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering og tilskudd til skogsbilveger. 
Det regionale næringsprogrammet i Vestfold erstatter «Regionale strategier for landbruksrelatert 
næringsutvikling i Vestfold 2010-2011». 
 
Ansvaret for å lede arbeide med å utvikle og gjennomføre det Regionale bygdeutviklingsprogrammet 
har Regjeringen lagt til Fylkesmannen. For å sikre økt målretting og bedre regionale tilpasninger av 
innsatsen er det forutsatt at arbeidet skal skje i nært samarbeid i det regionale partnerskapet, der 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og næringsorganisasjonene er viktige aktører. I 
forbindelse med justeringer i oppgavefordelingen på regionalt nivå (forvaltningsreformen) har 
behovet for dialog og samarbeid om oppgaveløsning i partnerskapet blitt forsterket. I Vestfold har 
derfor fylkeskommunen og fylkesmannen inngått en utviklingsavtale hvor det er nedfelt at partene 
skal samarbeide om å utvikle et felles regionalt næringsprogram for landbruket i fylket. 
Organiseringen av arbeidet er drøftet og forankret i partnerskapet. 
 

Regionale 

bygdeutviklings-

program 

 

Regionale 

næringsprogram 

(RNP) 

Regionale 

miljøprogram 

(RMP) 

Regionalt skog- og 

klimaprogram 

(RSK) 
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2.2 Formålet med regionale næringsprogram (RNP) 

RNP skal bidra til: 
- å styrke og samordne det regionale næringsarbeidet på landbruks- og matområdet 
- økt mobilisering av lokale ressurser  
- å bygge opp under den lokale vekstkraften 
- konkretisering av hvordan en skal bidra til å utnytte, utvikle og realisere den enkelte regions 

fortrinn 
- tydeliggjøring av hvilke områder og utviklingsarbeid som skal prioriteres med de økonomiske og 

menneskelige virkemidlene strategien omfatter 
- forutsigbarhet for landbruksnæringen 
 
RNP vil danne grunnlaget for: 
- Årlige handlingsplaner hos fylkesmannen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge  
- Forvaltning av virkemidler  
- Retningsgivende for andre utviklingsaktører 
 
RNP skal anvendes i forståelse med:  
- Regionalt miljøprogram for landbruket i Vestfold (2009-2012)  
- Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Vestfold (2010-2015)  
- Næringspolitisk strategi for Vestfold fylkeskommune (2011-2014) 
 

2.3 Organisering / prosess 

Fylkesmannen og fylkeskommunen er i felleskap prosjektansvarlige og eiere av prosjektet. For å sikre 
et nært samarbeid i det regionale partnerskapet er det opprettet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa 
har gitt innspill til sekretariatet, prioritert forslag og sørget for forankring i partnerskapet. 
Arbeidsgruppa har avholdt syv møter, og det er gjennomført en prosess samling i forbindelse med 
utarbeidelsen av det regionale næringsprogrammet. 
 

Arbeidsgruppe:  Hans Edvard Torp, Vestfold bondelag 

 Vidar Andresen, Vestfold bondelag 

 Håkon Tørrestad, Vestfold bonde- og småbrukarlag 

 Stig O. Sorthe, Viken skog 

 Trond Wifstad, KS 

 Tore Ø. Strømsodd, Innovasjon Norge 

 Beret Mette Haga, Innovasjon Norge 

Styringsgruppe:  Olav Sandlund, landbruksdirektør FMVE 

 Svein Almedal, seksjonssjef VFK 

Prosjektsekretariat:  Arild Michelsen, Rådgiver FMVE 

 Karl-Otto Mauland, Rådgiver VFK 
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2.4 Nasjonale føringer 

 
Meld.St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords 
Hovedmålet for landbruks- og matpolitikken er «å halde ved lag eit levande landbruk over heile 
landet. Politikken skal gje grunnlag for auka verdiskaping og livskvalitet basert på ei bærekraftig 
forvaltning av landbruket og bygdene sine ressursar». 
 
Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for 
samfunnet. Matsikkerhet er således et sentralt overordnet mål. De tre øvrige overordnede målene i 
tabellen nedenfor bygger alle opp under matsikkerhet. 
 
Overordnede mål for norsk landbruks- og matpolitikk: 

 
 
Regjeringen vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for 
og som markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens nivå. 
 

«Ta landet i bruk» (LMD’s strategi for næringsutvikling) 
Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling «Ta landet i bruk» (2007-
2009) gjelder fortsatt. Strategien er overordnet og legger rammene for innsatsen regionalt 
og lokalt. De nasjonale satsingsområder er: 

- Mat  
- Økologisk matproduksjon og matforbruk  
- Trevirke  
- Bioenergi  
- Reiseliv og opplevelsesproduksjon  
- Inn på tunet  
- Annen grønn vare- og tjenesteproduksjon 

 

2.5 Offentlige aktører 

I gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken har både fylkeskommunen, fylkesmannen og 
Innovasjon Norge sentrale roller og oppgaver. 
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Fylkesmannen (FM) er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for å 
følge opp nasjonale vedtak, mål og retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med det regionale 
partnerskapet. Fylkesmannen skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og muligheter for 
å sikre det økonomiske grunnlaget i ulike produksjoner, samt bidra til at forbrukerdimensjonen 
ivaretas. Videre skal Fylkesmannen bidra til å finne synergier mellom verdikjeder i landbruket og 
andre sektorer. Med utgangspunkt i næringsprogrammet tildeler fylkesmannen midler til IN 
regionalt. 
 
Fylkesmannen skal ivareta fagfunksjonen knyttet til matkontakter under lokalmatprogrammet, samt 
støtte opp under aktiviteter knyttet til regional matkultur, kunnskapsoppbygging om mat, 
matproduksjon, og mat og helse spesielt rettet mot barn og unge. 
 
Fylkesmannen skal bidra i Regjeringens satsing på økologisk matproduksjon ved å styrke 
produsentnettverk og utvikle og følge opp tiltak i de fylkesvise handlingsplanene. Fylkesmannen i 
Vestfold er eier av Foregangsfylke økologiske grønnsaker. 
 
Fylkesmannen er et kompetansesenter generelt og for kommunene spesielt. Fylkesmannen i Vestfold 
bruker en betydelig andel av sine ressurser opp mot oppgaver innen næringsutvikling. 
 
Fylkeskommunen (FK) er en regional utviklingsaktør. I forbindelse med forvaltningsreformen 
(1.1.2010) har fylkeskommunen fått en ny rolle og nye oppgaver på landbruks- og matområdet. 
Fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og 
samfunnsplanlegging, samt rekruttering og kompetanseheving. Viktige hovedmål for 
fylkeskommunene på landbruks- og matområdet er å:  
 

 styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i 
landbruket og landbrukets ressurser  

 styrke samhandlingen med andre aktuelle regionale og lokale aktører om gjennomføringen 
av landbrukspolitikken  

 styrke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken  

 sikre god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, 
herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunenes øvrige ansvars- og 
arbeidsområder 

 
Fylkeskommunenes engasjement innenfor næringsutvikling i landbruket må ses i sammenheng med 
fylkeskommunenes øvrige næringspolitiske arbeid og eierskapet til Innovasjon Norge. 
Fylkeskommunene skal i den forbindelse være en aktiv samarbeidspartner i 
verdiskapingsprogrammene som forvaltes av Innovasjon Norge. 
 
Fylkeskommunene skal bidra til at landbruks-, klima- og energipolitiske mål ivaretas i 
samfunnsplanleggingen, bl.a. gjennom økt bruk av fornybar energi og styrket jordvern. I denne 
strategien er det de næringsmessige mulighetene i fornybar energi som har fokus. Klima og jordvern 
handteres mer direkte i andre planer. 
 
Fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket må ses i 
sammenheng med fylkeskommunens brede rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør.  
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Fylkeskommunens medansvar på landbruks- og matområdet legger til rette for at landbruks- og 
matsektoren kan bli en integrert del av fylkeskommunens øvrige ansvars- og arbeidsområder, og 
behandles som en del av fylkeskommunens generelle næringspolitikk og regionalt 
samfunnsutviklingsarbeid. Regjeringen forutsetter at bygdeutviklingsprogrammet skal ha en god 
kobling mot fylkeskommunens arbeid for regional utvikling for øvrig. 
 
Innovasjon Norge (IN) skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters 
og regioners næringsmessige muligheter til økt verdiskaping gjennom innovasjon, 
internasjonalisering og profilering. Innenfor landbruksnæringa har Innovasjon Norge fått et eget 
oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet der målet er å videreutvikle eksisterende og skape ny 
bærekraftig næringsvirksomhet ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og 
materielle ressurser. 

IN forvalter en rekke investerings- og utviklingsordninger innenfor nasjonale- og regionale 
satsingsområder i form av kompetanseheving, rådgivningstjenester, nettverksbygging og 
finansiering.   
 
Kommunene er også en viktig aktør innen næringsutvikling i landbruket. Kommunene er 
førstelinjetjeneste for mange av landbrukets virkemiddelordninger. Dette innebærer at kommunene 
skal vurdere søknader om økonomisk støtte, i tillegg til å gi råd til personer som vurderer å etablere 
næringsvirksomhet. Innenfor denne rollen er det viktig at kommunene har oversikt over 
virkemiddelsystemet, kompetansetilbud og andre ordninger som er etablert for å støtte opp under 
entreprenører. God henvisningskompetanse i kommunene er viktig for å finne frem i det offentlige 
støtteapparatet, som noen næringsdrivende oppfatter som omfattende og uoversiktlig. 
Kommunenes oppgaver vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling 
gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen er nedfelt i en egen forskrift. 

 

2.6 Økonomiske virkemidler og ansvarsfordeling 

Tildeling av økonomiske virkemidler skal skje med utgangspunkt i regionalt næringsprogram. 
Ordningene som virkemiddelapparatet forvalter, samt sentrale ansvarsområder som tilligger de 
enkelte aktørene, framgår av oversikten nedenfor. 
 

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER ANSVARSFORDELING (VESTFOLD) 

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)  
Et viktig økonomisk virkemiddel for 
næringsutvikling i landbruket er 
bygdeutviklingsmidlene. Formålet med BU-
midlene er ”å legge til rette for langsiktig og 
lønnsom verdiskaping, samt desentralisert 
bosetting med utgangspunkt i landbrukets 
ressurser generelt og landbrukseiendommen 
spesielt”.   

 
Fylkesmannen har hovedansvar for mobilisering 
og tilrettelegging, særskilt i forhold til 
bedriftsoverskridende tiltak. 
 
Innovasjon Norge sin rolle er bedriftsrettet, det 
vil si kundekontakt i forbindelse med 
søknadsprosess til IN’s virkemidler. 
 

BU-midler, utrednings- og tilretteleggingsmidler 
Bygdeutviklingsmidler som er tilskudd til 
utviklings- og tilretteleggingstiltak.  

Tilgjengelige midler i 2012: 1,81 millioner kroner. 

 
Forvaltes av Fylkesmannens landbruksavdeling. 
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BU-midler, bedriftsrettet tiltak 
Bygdeutviklingsmidler som er tilskudd til 
bedriftsutvikling i enkeltbedrifter og tilskudd 
og/eller rentestøtte for lån til investeringer, 
samt etablererstipend.  

Tilgjengelige midler i 2012: 12,47 millioner 
kroner. 

 
Fylkesmannen fordeler midlene til Innovasjon 
Norge gjennom årlige tildelingsbrev.  
 
Virkemidlene forvaltes av Innovasjon Norge. 
 

Nasjonale programmer 
Sentrale virkemidler innenfor 
programområdene:  
- Lokalmatprogrammet. Nasjonale midler i 

2012: 67,5 millioner kroner. 
- Utviklingsprogram for Grønt reiseliv 
- Bioenergiprogrammet  
- Trebasert Innovasjonsprogram.  
 
 

 
Innovasjon Norge sin rolle er bedriftsrettet, det 
vil si kundekontakt i forbindelse med 
søknadsprosesser (virkemidler). I tillegg har IN 
hovedansvar for generell informasjon om 
innhold i, og søknadsprosedyrer for 
programmene.  
Fylkesmannen har hovedansvaret for å være 
pådriver for Lokalmatprogrammet. 
Fylkeskommunen har hovedansvaret for å være 
pådriver for Bioenergiprogrammet, samt 
Treprogrammet hvor FM har det faglige 
ansvaret. 
 

Midler til rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving 
Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving i landbruket. Ordningen skal 
tilpasses regionale utfordringer innen både 
tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.  

Tilgjengelige midler i 2012: kr 600.000,- 

 
 
Forvaltes av Vestfold fylkeskommune 
 

Utviklingsmidler til økologisk matproduksjon 
om matforbruk 
Midler som benyttes til å fremme produksjon, 
omsetning og forbruk av økologiske 
landbruksvarer. Ytterligere omtale og tiltak 
framgår av ”Handlingsplan for utvikling av 
økologisk produksjon og forbruk i Vestfold 2010- 
2015. 

Tilgjengelige midler i 2012: kr 425.000,- 

 
 
Forvaltes av Fylkesmannens landbruksavdeling 
 

 
Andre midler over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett skal også ses i sammenheng med 
det regionale næringsprogrammet. 
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2.7 Rammebetingelser for landbruket i Norge 

Landbruk blir ofte betegnet som en ”politisk” næring. Det betyr at man velger å bruke ulike 
virkemidler for å styre landbruket i en retning, som man mener ikke vil kunne oppnås dersom man 
ikke har en landbrukspolitikk. I de aller fleste land behandles landbruk forskjellig fra andre næringer. 
Dette kommer av at mat er et basisbehov for alle mennesker og det trengs langsiktige løsninger for å 
ivareta en tilfredsstillende matsikkerhet for befolkningen. Landbruket er en biologisk næring og 
produksjonen må foregå der arealene finnes.  
 
I tillegg til mat og treprodukter bidrar landbruket også med miljøverdier i form av kulturlandskap 
med kulturminner, opplevelsesverdier og biologisk mangfold. Landbrukspolitikk handler også om 
bosetting og sysselsetting i distriktene. Disse tilleggseffektene er oftest avhengig av løpende 
produksjon.  
 
I forhold til andre land i verden har vi noen særlige norske utfordringer knyttet til klima, geografi, 
topografi, og et særlig høyt lønns-/kostnadsnivå i en oljeøkonomi. For å handtere disse utfordringene 
har vi flere overordnede landbrukspolitiske virkemidler som bla.: 
 

 Importvern 
o Tollsatser 
o Importkvoter 

 Økonomiske virkemidler over statsbudsjettet 
o Tilskuddsordninger 
o Avgifter 
o Skatt 

 Markedsordninger 
o Målpris- og markedsreguleringssystemer 

 Juridiske virkemidler  
o Jordloven 
o Konsesjonsloven (regulering av eiendomsomsetning) 
o Regulering av melkekvoter 
o Konsesjonsgrenser i de kraftfòrbaserte produksjonene 
o Regler for hold av dyr og dyrevelferd 

 Forskning og utvikling (FoU), rådgiving, kommunikasjon 
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3 LANDBRUKET I VESTFOLD 
I arbeidet med det regionale næringsprogrammet er det gjennomført en situasjonsanalyse (SOFT-
analyse) som grunnlag for å beskrive Vestfoldlandbrukets sterke og svake sider, trusler og 
muligheter, jfr. tabellen nedenfor. 
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SOFT-analysen utgjør en del av bakgrunnsmaterialet for utvelgelsen av satsingsområdene i kapittel 
fire. Det er særlig verdt å merke seg at de naturgitte betingelsene gjør Vestfold til et av de beste 
dyrkningsområdene i landet, og at jordbrukets produksjonsarealer er utsatt for et betydelig 
utbyggingspress i vårt fylke. Et bynært landbruk er samtidig et regionalt fortrinn og små avstander 
mellom bygd og by tilsier at markedsnærheten bør kunne utnyttes enda bedre enn i dag. Det er også 
grunn til å framheve behovet for økt fokus på god agronomi for å øke arealproduktiviteten.  
 

3.1 Primærproduksjon 

Landbruket i Vestfold kjennetegnes av volumproduksjon av råvarer med høy kvalitet fra jord og skog 
til en omfattende og kompetent foredlingsindustri og trebearbeidende industri.  
 
Den dominerende veksten i fylket er korn som dekker nesten ¾ av dyrka marka. Målt i 
produksjonsareal (dekar) er Vestfold landets største produsent av grønnsaker, nest største produsent 
av poteter og bær, samt landets femte største produsent av frukt. Selv om vi med rette kan si at 
Vestfold er et «grønt» fylke har vi også en betydelig husdyrproduksjon. Fylket har blant annet en 
forholdsvis stor andel av landets produksjon av svin og slaktekyllinger. Figuren nedenfor viser 
førstehåndsverdien (verdiene av produktene levert fra bonden/skogbruk/veksthus til varemottaker) 
av husdyr- og planteproduksjonen i Vestfold i 2011 (millioner kroner). 
 

 
Figur: Førstehåndsverdi (millioner kroner) av husdyr- og planteproduksjonen i Vestfold i 2011. 

 
 
Over halvparten av landarealet i Vestfold er produktiv skog. Det avvirkes årlig ca 300.000 m3, og i 
2010 ble det solgt tømmer og energivirke til en verdi av 124 mill. kroner.  
 
En konkurransedyktig næringsmiddel- og skogindustri er en forutsetning for jord- og skogbruket. 
Industrien sikrer avsetning for størsteparten av råvarene og står dermed for en stor og viktig andel av 
inntektene i primærnæringene. Samtidig er volumproduksjon i primærnæringene en forutsetning for 
å sikre tilgang på råvarer til næringsmiddel- og skogindustrien.  
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3.2 Næringsmiddelindustrien 

I forbindelse med utarbeidelsen av det regionale næringsprogrammet har partnerskapet bestilt en 
oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold. Utredningene fra Telemarkforskning og 
Landbrukets utredningskontor viser at matindustrien er en meget viktig del av en komplett 
verdikjede for produksjon av mat i fylket. Om en ser bort fra fisk og drikke er Vestfold femte største 
fylke i landet på næringsmiddelindustri med ca 2.400 arbeidsplasser og en omsetning på ca. 13 
milliarder kroner.  
 
Vestfold har nesten en tredjedel av arbeidsplassene i Norge når det gjelder bearbeiding av frukt og 
grønnsaker. De som kun har en lav foredlingsgrad i form av vasking og pakking som skjer på gården, 
på fellespakkerier el. inngår ikke i denne statistikken. 
 
En fjerdedel av den norske produksjonen av kjøtt fra svin, storfe og sau omsettes fra Vestfold. 
 
I verdikjeden har vi også store aktører på grossist og distribusjonssiden, som ikke er med i 
utredningene, hvor produktene fra industrien og pakkeriene utgjør en betydelig verdiskaping. 
 
I årene 2008-2010 hadde Vestfold en økning i arbeidsplasser på 1,8 prosent mot en nedgang på 5 
prosent på landsbasis i næringsmiddelindustrien. Det er fire kommuner som utmerker seg med 
denne type virksomhet i Vestfold. Tønsberg er tre ganger større enn Larvik. Videre følger Stokke og 
Sandefjord.  
 
De store aktørene har behov for tilførsler langt ut over det som produseres i Vestfold. Det er positivt 
for primærprodusenten i Vestfold å ha kort vei til industrien, og industrien har kort vei til markedet 
og tilgang på arbeidskraft, og de ligger sentralt i forhold til tilførsler ut over Vestfold. 
 

3.3 Skogindustrien 

En undersøkelse utført av fylkesmannen i 2004/2005 viser at råstoffet fra skogen har stor betydning 
for skogbruksbasert virksomhet i fylket og at industri knyttet til videreforedling av trevirke 
representerer en betydelig verdiskaping. Det er behov for å oppdatere kildematerialet, men dette 
har ikke vært en prioritert oppgave i arbeidet med det regionale næringsprogrammet. 
 
Skogsektoren konkurrerer i et internasjonalt marked og er avhengig av rammebetingelser som gjør 
den i stand til å konkurrere med tømmer og treprodukter fra utlandet.  
 

3.4 Veksthusnæringen 

Veksthusnæringen står for en betydelig verdiskaping og utgjør et viktig regionalt fagmiljø. Næringen 
opplever kraftig rasjonalisering og stor konkurranse fra utlandet. Internasjonal konkurranse og 
norske driftskostnader gir usikkerhet om fremtidig lønnsomhet.  
 

Mer utdypende informasjon om landbruket i Vestfold framgår av del 2 – Status og utviklingstrekk. 
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4 OVERORDNEDE MÅL FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 
Landbrukets viktigste oppgave er å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet. For å kunne 
øke matproduksjonen i takt med en økende befolkning vil det være avgjørende viktig å opprettholde 
jordbrukets produksjonsarealer. Dette ansvaret er særlig stort i vårt område hvor forholdene ligger til 
rette for dyrking av matvekster. I store deler av landet for øvrig er det lavere arealproduktivitet. Cirka 
2/3 av jordbruksarealet i Norge er grasarealer hvor produksjonen må foredles gjennom husdyr. 
Jordbruksarealene i vårt fylke er således svært verdifulle for norsk matproduksjon. 
 
I tillegg til å ta vare på produksjonsarealene er vi også avhengig av å øke arealproduktiviteten for å 
kunne produsere mer mat. Utfordringer i denne sammenhengen er blant annet manglende grøfting 
og kalking, krav til balansert gjødsling, jordpakking og mer ekstreme værforhold. God agronomisk 
kompetanse vil være en forutsetning for å kunne øke arealproduktiviteten. På litt lengre sikt vil det 
også være nødvendig å dyrke ny jord for å kunne produsere mat i takt med befolkningsøkningen. 
 
Konkurransedyktighet, markedsorientering og innovasjon skal prege produksjonene av varer og 
tjenester i de ulike verdikjedene. Produksjonene skal samtidig skje på en miljømessig forsvarlig måte 
ved å forholde seg til gjeldende miljøstandarder. Samfunnets behov for fellesgoder knyttet til miljø-, 
kultur- og landskapskvaliteter skal ivaretas til beste for befolkningen. De samme kvalitetene skal også 
kunne være basis for utvikling av produkter for opplevelser, rekreasjon m.m. 
 
Overordnet mål: 

 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. 

 
 

5 SATSINGSOMRÅDER, MÅL OG STRATEGIER 

5.1 Prioriterte satsingsområder 

Med bakgrunn i landbruksmeldingen «Velkommen til bords», Landbruks- og matdepartementets 
strategi for næringsutvikling «Ta landet i bruk», utarbeidet faktagrunnlag og innspill i prosessen er 
det utpekt følgende satsingsområder for landbruket i Vestfold: 
 

 Matproduksjon  

 Skog og treprodukter 

 Bygdenæringer  

 Kompetanse og rekruttering 

 Omdømmebygging 
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5.2 Gjennomgående vurderingskriterier for tiltak 

Uavhengig av satsingsområdene er en del vurderingskriterier valgt som gjennomgående. Dette er 
vurderingskriterier som legges til grunn for og danner et bakteppe for vurderingen av alle tiltak og 
bruk av virkemidler. 
 

 Markedsorientering 
Kunnskap om marked og næringsutvikling hos aktørene vil være et viktig grunnlag for lønnsom 
og innovativ verdiskaping. Virkemiddelapparatet skal være med på å legge til rette for at 
aktørene i landbruket kan utvikle seg på en slik måte at de utnytter markedsmulighetene der de 
har konkurransefortrinn. 
 

 Lønnsomhet 
Lønnsomhet skal både vurderes i et samfunnsøkonomisk- og i et bedriftsøkonomisk perspektiv. 
Dette innebærer at bedriftsoverskridende prosjekter som kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst 
kan være bistandsverdig selv om de på kort sikt ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. 
Bedriftsretta prosjekter forutsettes å være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk 
lønnsomme.   

 

 Miljø og klima 
Bærekraftig bruk og forvaltning av økosystemer, og verdier knyttet til naturmiljø, kulturmiljø og 
klimaeffekt må ligge til grunn ved vurdering av tiltak. Tiltak bør derfor vurderes opp mot 
naturens tåleevne. Landbruket må ta sin del av ansvaret for å redusere egen forurensing og 
klimautslipp, og stoppe tapet av natur- og kulturmangfold. Samtidig må produksjonspotensialet i 
hele landbruket ivaretas og videreutvikles. 
 

 Samfunnsnytte 
Begrepet samfunnsnytte omfatter viktige fellesgoder som landbruket produserer for samfunnet. 
Matsikkerhet, kulturlandskap, bevaring av biologisk mangfold og videreføring av tradisjonell 
kunnskap og kultur er eksempler på slike fellesgoder. Tiltak med et folkehelseperspektiv kan 
være et annet eksempel. 
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5.3 Matproduksjon 

Verdikjedene knyttet til foredlings- og bearbeidingsindustrien er viktig for utvikling av jordbruket og 
for hele Vestfold-samfunnet. Da det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom industrien og 
volumproduksjonen i primærnæringene, vil alle ledd i verdikjeden være tjent med at tilgangen på 
råvarer styrkes. En solid og bærekraftig volumproduksjon av mat er i stor grad også en forutsetning 
for utvikling og produksjon av andre varer og tjenester i landbruket. Innovasjon og næringsutvikling 
knyttet til produksjon av matspesialiteter, mat med lokal identitet og økologiske produkter vil bidra 
til et større mangfold av produkter på markedet. Til forskjell fra foretak som leverer sine råvarer til 
næringsmiddelindustrien (volumproduksjon), står produsenter av spesialiteter ofte selv både for 
produksjon og foredling av råvarene.   
 
Satsingsområdet matproduksjon omfatter volumproduksjon, matspesialiteter og økologisk 
produksjon. 
 

5.3.1 Volumproduksjon  

Med bakgrunn i det naturgitte grunnlaget har landbruket i Vestfold forutsetninger for å øke 
produksjonen av energirike matvekster.   
 
Mål: 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategier: 

 Begrense omdisponeringen av jordbrukets næringsarealer til et absolutt minimum  

 Økt fokus på agronomi (grøfting, kalking, jordpakking, vekstskifte) for å øke produktiviteten per 
dekar 

 Bidra til økt grøfteaktivitet. Omfattende renovering av grøfter bør prioriteres med rentestøtte. 

 Prioritere tiltak som gjør produksjon av råvarer med høy kvalitet mindre sårbar for 
klimaendringer (korntørke, lagringskapasitet m.m) 

 Motivere/stimulere til dyrking av ny jord for å øke produksjonsarealene i fylket  

 Støtte opp under aktive gårdsbruk ved å bidra til oppgradering og fornyelse av driftsapparat for å 
oppnå kostnadsreduksjoner i volumproduksjon 

 Utnytte beiteressursene for å opprettholde attraktive kulturlandskap 

 Bidra til at prinsipper rundt økologisk produksjon kan tas i bruk i konvensjonell produksjon 

 Støtte opp under produksjonsmiljøene for de ulike husdyrslagene 

 
 

 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 
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5.3.2 Matspesialiteter 

I verdikjeden for matproduksjon skjer det kontinuerlig innovasjoner. Vestfold er på sin måte god til 
dette. Produkter og konsepter utvikles og nye samarbeidsformer og markedskanaler etableres.  
Lokalmatprogrammet skal bidra til at matspesialiteter med utgangspunkt i innovasjoner, særpreg 
eller historiske, kulturelle eller naturgitte forhold utvikles. 

 
Mål: 

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

 
Strategier: 

 Bidra til produktutvikling og FoU 

 Bidra til profilering av lokale og regionale matspesialiteter 

 Bidra til å videreutvikle bedrifter som ønsker å satse på de offentlige merkeordningene som en 
del av sin strategi 

 Bistå til å framskaffe dokumentasjon om naturgitte, kulturelle og teknologiske kvaliteter, slik at 
næringene kan ta disse aktivt i bruk som basis for nye produkter 

 

5.3.3 Økologisk produksjon  

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være 
økologisk. I Vestfold har et bredt partnerskap utarbeidet «Handlingsplan for utvikling av økologiske 
produksjon og forbruk i Vestfold 2010-2015». Denne planen, samt plan for Foregangsfylke økologisk 
grønnsaksproduksjon, legges til grunn for arbeidet i Vestfold. I gjeldende handlingsplan er det nedfelt 
følgende mål og strategier: 
 
Mål: 

 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 

 
Strategier: 

 Satsing på grønnsaker og korn 

 Motivering av nye produsenter gjennom grendemøter 

 Tett oppfølging av nye produsenter 

 Samarbeid mellom Vikenfylkene 

 Informasjon til forbrukerne 

 Stimulere til offentlig forbruk 

 Samordne offentlige aktører 
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5.4 Skog og trebruk 

Økt bruk av tre har stor betydning som bidrag til å redusere klimautfordringene. Skogen i Vestfold 
binder cirka halvparten av fylkets utslipp av klimagassen CO2. Økt trebruk vil bidra til en ytterligere 
lagring/konservering av karbonet. Foruten å sørge for virke til industrien bør tiltak for anvendelse av 
tre på nye måter og tiltak som fremmer miljøvennlig og kostnadseffektive byggemetoder stimuleres. 
Tiltak som løper ut fra «Bygg i tre-prosjektet» (BIT) bør prioriteres. 
 
 
Mål: 

 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 

 
Strategier: 

 Bidra til at skogen forynges tilfredsstillende etter avvirkning for å opprettholde 
produksjonspotensialet på lang sikt 

 Øke ungskogpleiearealet for å legge grunnlag for god vekst og en robust framtidsskog (ca 20.000 
daa per år) 

 Bidra gjennom prosjektet «Bygge i tre» (BIT) til økt andel tre i byggeri  

 Arbeide for økt satsing på opprusting av skogbilvegnettet 

 Økt fokus på eiere av mindre skogeiendommer / stimulere til samarbeid 

 Økt fokus på skogen som arena for opplevelser og rekreasjon 

 

5.5 Bygdenæringer 

Begrepet «bygdenæringer» omfatter et mangfold av produkter og et bredt spekter av tjenester til 
enkeltpersoner og samfunnet. Leiekjøring, energiproduksjon, servering på gården, barnehager og 
skolerelaterte tjenester er noen eksempler på bygdenæringer.  
 
Med bakgrunn i de store menneskelige og materielle ressursene og naturresursene som landbruket 
forvalter, har landbruket et godt utgangspunkt for å styrke inntektsgrunnlaget ved å utvikle vare- og 
tjenesteproduksjon for et betalingsvillig marked. Markedsnærheten i Vestfold er et regionalt fortrinn 
og befolkningsgrunnlaget tilsier at vekstpotensialet for bygdenæringer bør være til stede. I tillegg har 
mange bønder kompetanse også på andre fagområder enn agronomi som kan utnyttes. Utvikling av 
bygdenæringer er imidlertid krevende. Verdikjeden består av få ledd, da virksomheten selv ofte står 
for både produksjon, markedsføring og salg. Dette stiller andre krav til kunnskap enn i råvarebaserte 
virksomheter. Mye entusiasme er en forutsetning for dem som velger å satse. Gode muligheter for 
arbeid utenfor gårdene er nok en avgjørende faktor for at mange velger bort en satsing på 
bygdenæringer i vårt fylke. 
 
Satsingsområdet bygdenæringer omfatter landbruksbaserte opplevelser og reiseliv, Inn på tunet og 
bioenergi. 
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5.5.1 Landbruksbaserte opplevelser og reiseliv 

Interessen for aktivitets- og opplevelsesturisme synes å være økende. Det er også et potensial for økt 
verdiskaping i koplingen mellom reiselivsopplevelser og matopplevelser. For å få utløst dette 
potensiale er det nødvendig med økt samarbeid mellom opplevelsesaktører og mataktører. Ved å 
etablere et tettere samarbeid mellom de tradisjonelle reiselivsaktørene og de mindre aktørene vil 
reiselivsnæringen kunne tilby bedre produktpakker etter markedets ønsker.   
 
Mål: 

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

 Gjøre landbruk til en integrert del av Vestfolds reiselivsstrategi 

 
Strategier: 

 Øke profesjonaliteten i produktene gjennom kompetanseheving hos tilbyderne både hva gjelder 
markedskompetanse, vertskapsrolle, språk, bedriftsledelse og produktutvikling 

 Stimulere til bruk av lokalmat som et markedsmessig fortrinn hos serveringsbedrifter og 
opplevelsestilbydere 

 Bidra til økt samarbeid mellom bygdebasert reiseliv og øvrig reiseliv for å realisere 
synergieffekter 

 Støtte opp om bedriftsnettverk i tilknytning til mat og opplevelser 

 

5.5.2 Inn på tunet (IPT) 

I Landbruks- og matdepartementet sin nasjonale strategi for Inn på tunet er det fastsatt følgende 
mål: 
 

«Å utvikle kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena.» 
 
Grunnlaget for å utvikle gården som arena er at gårdsressursene styrker håndteringen av samfunnets 
velferdsoppgaver enten ved at:  
 

- tjenestene tilfredsstiller gjeldende kvalitetsstandarder med økt mulighet for individ- og 
brukertilpasning eller at 

- gitt kvalitet kan framskaffes på en mer effektiv måte   
 
Mål: 

 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 
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Strategier: 

 Bidra til økt kunnskap om dokumenterte positive effekter av IPT blant beslutningstakere på 
kjøpersiden. Tjenesteområder som er vurdert til å ha størst potensiale gis høyest prioritet når det 
gjelder mobilisering mot kjøpergruppene 

 Bidra til konstruktivt dialog mellom kjøpere og tilbydere hvor det fokuseres konkret på hvilken 
samfunnsnytte man ønsker å oppnå (bestillerkompetanse). 

 Støtte opp om samarbeidsløsninger som kan gi synergieffekter for tilbyderne  

 Bidra til større økonomisk forutsigbarhet for tilbyderne 

 Tilrettelegge for læring og erfaringsoverføring gjennom lokale / regionale kurs og 
nettverksgrupper. «Grønt arbeid» og tilbud rettet mot «aldring og helse» er prioriterte 
tjenesteområder når det gjelder tilrettelegging for nettverksgrupper. 

 Bidra til at skogen / utmarka får større fokus som ressurs i IPT-sammenheng 

 

5.5.3 Bioenergi 

Bioenergi er et omfattende fagfelt og omfattes av stor interesse, både til bruk i stasjonære anlegg og 
som innblanding i drivstoff. Biomasse og biogass fra landbruket bør få økt betydning i 
klimaregnskapet både lokalt og regionalt til erstatning for bruk av vannkraftbasert strøm og fossil 
energi. Dette gir bioenergisatsingen store muligheter. Vestfold har et fortrinn med korte avstander 
fra ressursene til store brukergrupper. Hvis landbruket kan bruke bioresten fra biogassanlegg som en 
gjødselvare, vil en oppnå en ytterligere klimagassreduksjon. Økt utnyttelse av egnet skogvirke til 
bioenergi er et meget viktig element i klimautfordringen, som erstatning for fossilt karbon. 
 
Mål: 

 Større andel av energiforsyningen i Vestfold skal komme fra bioenergi 

 
Strategier: 

 Arbeide for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som skal gi grunnlag for langsiktig 
satsing 

 Bidra til fortsatt satsing på utbygging av fjernvarmeanlegg og til økt satsing på utbygging av lokale 
varmesentraler som nærvarmeanlegg basert på bioenergi 

 Bidra til at profesjonelle landbruksaktører følger verdikjeden fram til salg av varme 

 Benytte aktivt den arenaen og nettverket som Vestfold Klima- og Energiforum representerer 

 Bidra til et aktivt bioenergifokus i arealplaner, utbyggingsprosjekter og handlingsprogram 

 Bidra til at landbruket organiserer arbeidet med leveranse og mottak av gjødsel / biorest i 
biogassproduksjon 
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5.6 Kompetanse og rekruttering 

Landbruk er en kompetansekrevende næring. Framtidsbonden trenger god agronomisk 
grunnkompetanse, kompetanse som bedriftsleder og målrettet etter- og videreutdanning. I tilegg 
stiller bonden og landbruket høye krav til kompetanse hos arbeidskraft, rådgivingsapparat, service, 
forsking og forvaltning. Næringsmiddelindustrien har et gjensidig avhengighetsforhold til 
primærproduksjon, og stiller høye krav til kompetent arbeidskraft på ulike nivå.  
 
God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende 
betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. 
 
Mål: 

 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 

 
Strategier: 

 Synliggjøre yrkes- og utdanningsveier innen landbruks- og matområdet for elever i grunnskolen 

 I samarbeid med andre fylker skal næringa og det offentlige jobbe for et best mulig 
utdanningstilbud på alle nivåer 

 Kommunisere behov for lovtekniske og økonomiske virkemidler, til sentrale myndigheter 

 Stille krav til sentrale myndigheter om at ansvar for fagskoleutdanning må følges av penger og at 
fagskole og fagskolestudenter får samme rammevilkår som annen høyere utdanning 

 Fokus på bonden som bedriftsleder 

 Støtte opp under Grønt fagsenter på Gjennestad som faglig kompetansesenter  
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5.7 Omdømmebygging 

Omdømme kan defineres som summen av forventningene omgivelsene har til landbruket. Sagt på en 
annen måte handler omdømme om hva andre sier og tenker om landbruket. Landbruket har en 
kontrakt med samfunnet, der landbruket leverer fellesgoder som matsikkerhet, bosetting, 
kulturlandskap og verdiskaping. Samfunnet betaler næringen for dette gjennom statsbudsjettet. Det 
er således viktig for landbruket at omverdenen forstår næringas betydning for de nevnte 
fellesgodene. Et godt omdømme er viktig for å sikre politisk og samfunnsmessig aksept, og ikke minst 
for å sikre rekruttering til næringa. 
 
En MMI-måling utført på vegne av Norges Bondelag i 2012 viser at 90 prosent av folket er for å 
opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag. Dette er det høyeste 
resultatet siden målingene startet i 1979.  
 
Mål: 

 Opprettholde landbrukets omdømme på 2012 nivå  

 
Strategier: 

 Bidra til at befolkningen og beslutningstakere får økt kunnskap om betydningen av å ta vare på 
jordbrukets produksjonsarealer for framtidige generasjoner 

 Bedre informasjon og kommunikasjon om landbrukets rolle og bidrag til samfunnet  

 Allianse- og nettverksbygging 

 Holdningsskapende aktiviteter (gårdsbesøk, åpen gård, bygdedager) 

 Mer samarbeid med landbruksnæringen for tilrettelegging av økt tilgjengeligheten for 
allmennheten 

 Øke den visuelle opplevelsen av landbruket 
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Innledning 
Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt 
næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens 
Landbruksforvaltning (SLF), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning (NILF).  
 
Nøkkeltall for landbruket i Vestfold: 

 4,1 prosent av landets jordbruksarealer (ca. 430.000 daa dyrket mark) 

 27 prosent av landets grønnsaksarealer (inkl. erter og bønner til konserves) 

 19 prosent av landets matkornareal 

 1529 aktive jordbruksforetak  

 Gjennomsnittlig areal per foretak: 257 dekar  

 1,8 dekar dyrka mark per innbygger  

 3,5 prosent av landets produktive skogareal (1,23 mill. dekar) 

 2 av 3 jordbruksforetak har næringsinntekt fra tilleggsnæringer  

 Samlet førstehåndsverdi1 av landbruksprodukter er ca. 1.390 millioner kroner 
(tjenesteproduksjon og tilleggsnæringer er ikke inkludert).  

 
20 prosent av landarealet i Vestfold er dyret mark og 55 prosent er produktiv skog. Landbruket i 
fylket kjennetegnes i stor grad av volumproduksjon, hvor råvarene fra jord og skog foredles i en 
omfattende og kompetent foredlingsindustri og trebearbeidende industri. Arbeidsmarkedet utenom 
jordbruket er godt, og det er mange deltidsbønder i Vestfold.   
 
Strukturendringene innen 
landbruket har over lang tid vært 
omfattende. I løpet av 40 år er 
antall jordbruksforetak redusert 
med 60 prosent. Reduksjonen i 
antall foretak skjer både i husdyr- 
og planteproduksjoner. I 2011 var 
det 1.529 jordbruksforetak i 
Vestfold som søkte om 
produksjonstilskudd2.   
 
På kartet på neste side er frafallet 
av jordbruksforetak som søkte 
om produksjonstilskudd i 
perioden 2000 til 2010 illustrert.  

                                                           
1
 Verdien av produktene levert fra bonden/skogbruk/veksthus til varemottaker. Kilde: Statens landbruksforvaltning 

Produksjonstilskudd 2010 – NILF dekningsbidragskalkyler (bearbeidet av Fylkesmannen) – GAFA (verdiskaping i veksthus) – 
Skogfondregnskapet. 
2
 En fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruk kan søke på (SLF) 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
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Kilde: Norsk institutt for skog og landskap 
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Figurene nedenfor viser prosentvis endring av foretak, areal og dyr innenfor ulike produksjoner i 
løpet av de siste ti årene. 
 

 
Strukturrasjonaliseringen har vært omfattende og jordbruket har gjennomgått en rask utvikling mot 
færre og mer effektive jordbruksforetak. Effektiviseringen handler først og fremst om utvikling innen 
teknologi og rammevilkår (økonomiske og juridiske). 
 
 
Arbeidsinnsats 
I perioden 1999 til 2010 har antall arbeidstimer 
(arbeidsinnsatsen) innen landbruket i Vestfold 
gått ned med ca. 30 prosent. Den prosentvise 
andelen av arbeidsinnsatsen innen jord- og 
hagebruk er uendret gjennom perioden og 
utgjør 86 prosent av total arbeidsinnsats i 
landbruket. Skogbrukets andel av 
arbeidsinnsatsen har gått ned fra 6 til 4 prosent, 
og andre næringer har gått opp fra 8 til 10 
prosent. 
 
I 1999 stod brukeren og ektefelle/samboer for 
vel 2/3 av arbeidsinnsatsen innen jord- og 
hagebruksnæringen. Denne andelen er redusert 
til litt over halvparten i 2010. Arbeid utført av 
annen fast og tilfeldig hjelp har økt fra 26 til 41 
prosent i perioden.   
 
 
Gjennomsnittsalder 
Gjennomsnittsalderen til brukerne i Vestfold 
økte fra 48 til 50 år i perioden 1999 til 2010. 10 
prosent av brukerne er kvinner, og gjennomsnittsalderen blant kvinnene har økt fra 45 til 47 år i 
perioden.   
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Eiendomsstruktur 
Det er 5373 landbrukseiendommer i Vestfold. Nesten 70 prosent av eiendommene med 
jordbruksareal er under 100 dekar, og en fjerdedel av jordbruksarealet tilligger disse eiendommene. 
Nesten 60 prosent av jordbruksarealet er fordelt på ca. 1.550 eiendommer som har en størrelse på 
mellom 100 og 300 dekar. 
 

 
 
Når det gjelder landbrukseiendommer med produktivt skogareal er nesten 60 prosent av 
eiendommene under 100 dekar. Det produktive skogarealet disse eiendommene representerer 
utgjør kun ca. 7 prosent av skogbruksarealet. 
 
 
Jordbruksareal i drift 
I perioden 1969 til 1989 var det en god del nydyrking, og i 1989 var det vel fem prosent mer 
jordbruksareal i Vestfold enn det var 20 år tidligere. I løpet av perioden 1989 til 1999 ble 
jordbruksarealet noe redusert, og i påfølgende 
10-årsperiode har det vært en markert nedgang. 
Fylkets totale jordbruksareal i drift er i dag ca. 
413.000 dekar. Det er altså mindre dyrka mark i 
drift i Vestfold i dag enn det var i 1969. Årsaken 
til dette er at det i siste 10-årsperiode har blitt 
omdisponert ca. 13.000 dekar dyrka jord, og at 
noen arealer har gått ut av produksjon. Det er 
også grunn til å nevne at kartgrunnlaget for 
beregning av arealene har blitt mer nøyaktige 
med årene, slik at noe av nedgangen i arealene 
også kan forklares med tekniske endringer.  
 
Antall innbyggere i Vestfold har økt fra ca. 172.000 innbyggere i 1969 til ca. 234.000 i dag. Dette 
betyr at antall dekar dyrket mark per innbygger er redusert med neste 30 prosent i løpet av de siste 
40 årene. Det er i dag ca. 1,8 dekar dyrka mark per innbygger i fylket. 
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Leie av jordbruksareal 
Gjennomsnittsstørrelsen på jordbruksforetakene har økt fra 195 til 257 dekar per foretak i løpet av 
de siste ti årene. Årsaken til dette er at andelen leid jord har økt. Hele 48 prosent av jordbruksarealet 
i drift ble leid ut i 2010, og 55 prosent av 
jordbruksforetakene leide jord. På landsbasis 
var det samme år 42 prosent leiejord, og 65 
prosent av jordbruksforetakene leide jord.  
 
Figuren til høyre viser antall foretak som 
leier jord i Vestfold (2010), gruppert etter 
hvor stor andel jord som leies. 17 prosent av 
jordbruksforetakene leide hele 
jordbruksarealet. En fjerdedel (26 %) av 
foretakene hadde fem eller flere leieforhold. 
 
 
Omdisponering av jordbruksareal 
Det er størst press på de beste 
jordbruksarealene ut mot kysten, i nærheten av 
byene. Etablering av store samferdselstiltak som 
E18 og jernbane har også medført 
omdisponering av store arealer. I perioden 1994 
til 2003 har det i gjennomsnitt blitt omdisponert 
ca. 700 dekar per år, mens det i perioden 2004 til 
2010 ble omdisponert ca. 430 dekar i 
gjennomsnitt. Utviklingen de senere år er 
således positiv. Den nasjonale målsetningen om 
å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka 
jord innen 2010 ble nådd i Vestfold.  
 
Ivaretakelse av produksjonsarealene vil være avgjørende viktig for å kunne opprettholde / øke 
matproduksjonen i framtiden. 
 
 
Økologisk landbruk 
Figuren til høyre viser hvor mye det samlede 
økologiske arealet utgjør av dyrket areal i drift i 
perioden 2002 til 2011. Seks fylker har større 
andel økologisk areal enn Vestfold i 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 29 

 

Utviklingstrekk innen økologisk produksjon er 
innarbeidet i enkelte kapitler i denne 
faktadelen. For ytterligere statistikk 
vedrørende økologisk produksjon i fylket 
vises det til ”Handlingsplan for utvikling av 
økologisk produksjon og forbruk i Vestfold 
2010-2015”.  
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6 Jordbrukets produksjonsarealer 
Godt jordsmonn og gunstig klima gjør at Vestfold er blant de beste dyrkningsområdene i landet. 60 
prosent av jorda innenfor raet er havavsetninger med leirjord som dominerende jordtype. Dette er 
tørkesterk jord med stort grøftebehov. Den beste grønnsaks- og potetjorda finner vi på sandjord, 
som i stor grad er strand- og elveavsetninger utenfor raet og langs Lågen. Mye av denne jorda er 
tørkesvak og krever vanning. 
 
Produksjon av grønnsaker, korn og poteter krever bedre jordkvalitet enn produksjon av gras, og disse 
produksjonene er betydelige i vårt område; 27 prosent av landets grønnsaksarealer, 19 prosent av 
landets matkornarealer og 12 prosent av landets potetarealer ligger i Vestfold. Nesten alt av 
åkerbønner og nesten halvparten av landets engfrø produseres i vårt fylke. Vestfolds andel av arealer 
som benyttes til dyrking av frukt og bær utgjør henholdsvis 6,9 og 9,9 prosent.  
 
Hele 70 prosent av den dyrkede marka i vårt fylke er arealer som er klassifisert som høyproduktiv 
jord (godt eller svært godt egnet til dyrking av korn uten vanning og/eller poteter - Kilde: 
verdiklassekart, VFK). Da kun 1 prosent av den dyrkede marka er klassifisert som ”mindre produktive 
jordbruksarealer” kan vi trygt si at jordbruksarealene i Vestfold er svært verdifulle for norsk 
matproduksjon.  
 
Nesten 100.000 dekar av utmarksarealene i fylket er klassifisert som dyrkbar skog og myr. Det aller 
meste av dette arealet er klassifisert som lettbrukt jord etter oppdyrking med moderate 
oppdyrkingskostnader. De dyrkbare arealene representerer således en betydelig ressurs med tanke 
på framtidig matproduksjon. 
 
Grøftebehov 
Grøftebehovet er noe uklart, men mange grøfter 
begynner etter hvert å bli gamle. I 
landbrukstellingen 2010 svarte Vestfoldbøndene 
at det er stort grøftebehov på ca. 60.000 dekar. 
Mer nedbør (endret klima) og tyngre maskiner 
fører i tillegg til et behov for mindre 
grøfteavstand enn det vi har på store arealer i 
dag. Det er således også behov for å grøfte på 
nytt / grøfte mellom eksisterende grøfter. 
Figuren nedenfor viser hvor store arealer som 

har vært grøftet årlig siden 
1920-tallet. Dersom det grøftes 
2.000 dekar per år i tiden 
framover vil det ta 30 år før 
dagens grøftebehov er dekket 
opp. I mellomtiden vil imidlertid 
eksisterende grøfter bli 
dårligere, slik at grøftebehovet 
antagelig vil være like stort. For 
å opprettholde / øke 
produksjonsvolumet er det 
behov for å øke 
grøfteaktiviteten. Kilde: SSB, Fylkesmannen 
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7 Kompetanse og rekruttering 
Vestfoldbonden oppfattes som allsidig med solid realkompetanse og god teft for gårdsdrift, men 
strukturrasjonalisering og profesjonalisering har gjort at gårdsdrift har blitt mer og mer krevende. 
Større driftsenheter, ny teknologi og økt økonomisk press krever mer av dagens bonde. Dette gir økt 
behov for kompetanse som dekker flere sider av gårdsdrifta. 
 
Det er ingen spesielle krav til hvilken kompetanse som kreves for å bli gårdbruker. De fleste av de 
som overtar gård har noe kunnskap om landbruk. Mange har vokst opp på gården og deltatt i 
arbeidet. Når det gjelder formell utdanning har mange nye bønder god utdanning fordelt på alle 
mulige fagområder som ikke er relatert til landbruk. Bare 40 prosent har formell landbruksutdanning 
på videregående nivå og 10 prosent på høyere nivå. Mange bønder har deltatt på korte 
landbruksfaglige kurs som ikke gir formel kompetanse (Kilde: Landbrukets utredningskontor). 
 
Blant yrkesveiledere i ungdomsskolen er det lite fokus på naturbruksutdannelse, og kunnskapen om 
mulighetene/løpene i videregående skole, fagskole, bachelor og master frem til ferdig utdanning er 
begrenset. 
 
VGS naturbruk 
De par siste årene er det nedgang i elever 
som velger vg3 naturbruk både på 
yrkesutdanning og studiekompetanse. 
Rekrutteringen til vg1 derimot har økt 
kraftig siste år. Det blir interessant å se 
om denne økningen fortsetter på vg2 og 3 
fremover. 
 
Fra 2012 tilbyr Melsom videregående 
skole, i samarbeid med Bygdefolkets 
studieforbund i Vestfold, nettbasert 
agronomutdanning for voksne. 
Opplæringstilbudet inneholder alle programfagene til Vg3 Landbruk og kompetansemålene er 
identiske. Utdanningen går over tre semestre og undervisningen er en kombinasjon av 
helgesamlinger og selvstudium. Ved første opptak har 25 personer fått plass. Dette indikerer et 
behov for denne typen tilbud. 
 
VGS matfag 
Vestfold har ca. 2500 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Innen de ulike fagområdene på 
utdanningsprogram for matfag er det imidlertid bare et tyvetalls personer som avlegger fagprøve 
hvert år. 
 
Fagskole 
Vestfold har ingen fagskole innen landbruksområdet. Generelt er det få tilrettelagte fagskoler som er 
landbruksrealterte.  Flere fylker er i gang med utredningsarbeid på området. 
 
Høyere utdanning 
Fra næringen og næringens organisasjoner er det uttalt at det begynner å bli vanskelig å få tak i 
kvalifiserte personer med utdanning på høyskole nivå eller høyere. Det er generelt få som utdannes 
innen de tradisjonelle fagene på UMB. Det er høy alder på de som i dag arbeider i flere 
organisasjoner som normalt rekrutterer ansatte med høyere utdanning.  
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8 Økonomiske utviklingstrekk 
 
Inntektsutviklingen i jordbruket 

 
Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) 

 
Kilde: Totalkalkylen i jordbruket – ”Normalisert regnskap” og Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene – ”inntektsutvikling for alle grupper.  

 
Figuren ovenfor viser at lønnsveksten i jordbruket i perioden 2006 til 2010 har vært større enn for 
andre grupper. I forhold til andre grupper var lønnsnivået i jordbruket på samme nivå i 2010 som det 
var i 2000.  
 
Inntekter og lønnsomhet 
I 2010 var nettoinntekten for gjennomsnittsbruket på flatbygdene på Østlandet på vel 800.000 
kroner, og driftsoverskuddet fra jordbruket utgjorde en tredjedel av inntekten. Brukene på 
flatbygdene på Østlandet har lavere andel av inntekten fra jordbruket enn de andre områdene det er 
sammenliknet med i figuren nedenfor.  
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Neste figur viser den relative betydningen av ulike inntektstyper for alle bruk på flatbygdene på 
Østlandet i perioden 2002 til 2010. Lavt driftsoverskudd i jordbruket i 2009 har sammenheng med 
dårlige kornavlinger dette året. 
 

 
 
I løpet av tiårsperioden har jordbrukets andel av samlet inntekt på brukene blitt mindre. Det er 
imidlertid stor variasjon mellom de ulike driftsformene. Driftsoverskuddet fra jordbruk er lavest på 
bruk med korn, og i 2010 utgjorde jordbrukets andel kun 15 prosent av den samlede inntekten på 
kornbrukene. Samme år representerte jordbruket vel halvparten (52 prosent) av inntekten på bruk 
med korn og gris, og 47 prosent på bruk med melk. Figuren til venstre nedenfor viser jordbrukets 
andel (etter driftsform) av brukerfamiliens inntekt i perioden 2002-2010.  
 

 
Lønnsinntekter (arbeid utenfor bruket) har stor betydning for brukerfamiliens nettoinntekt. For alle 
bruk på flatbygdene på Østlandet utgjorde lønnsinntektene 49 prosent av nettoinntekten i 2010. 
Dette er en økning på 8 prosent fra 2002.  
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Skogbrukets bidrag til nettoinntekten er forholdsvis lite (ca. 25.000 kroner per år). Skogen drives i 
dag hovedsakelig av entreprenører med stort og moderne utstyr, og skogeieren får ikke så mye ut av 
sitt eierskap dersom han ikke bidrar aktivt i skogen selv. Overskuddet fra tilleggsnæringer 
(bygdenæringer) og andre næringer utgjør i gjennomsnitt de siste ti årene henholdsvis ca. 57.000 og 
ca. 37.000 kroner (alle bruk på flatbygdene på Østlandet).  
 
I perioden 2002–2010 har variable og faste kostnader for alle bruk på flatbygdene på Østlandet økt 
med henholdsvis 20 og 29 prosent. Hovedårsaken til økningen av de variable kostnadene kan 
tilskrives prisstigningen på innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og kalk, samt andre forbruksartikler.  
 

 
Økningen av de faste kostnadene kommer blant annet fra leid arbeid, drivstoff, maskinleie og andre 
faste kostnader.  
 
Vederlaget til familiens arbeid og egenkapital per 
årsverk regnes som et viktig uttrykk for hva 
brukerne får igjen for innsatsen av arbeid og 
egenkapital i jordbruket. Fra 2005 til 2006 falt 
vederlaget på brukene (alle driftsformer) i Vestfold 
med 40.000 kroner, mens det har vært en stigning 
i 2007 og 2008. For 2009 er vederlaget i underkant 
av 200.000 kroner, noe som tilsvarer en reduksjon 
på 21 prosent i forhold til 2005-nivå. 
 
Figuren til høyre viser vederlag til familiens arbeid 
og egenkapital per årsverk i ulike driftsformer for 
bruk på flatbygdene på Østlandet. 
 
Sammenliknet med andre bransjer og sektorer er lønnsnivået i jordbruket lavt. I 2007 utgjorde 
vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket 61 prosent av gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn (NILF). 
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Investeringer 
Arbeidsmarkedet i Vestfold gjør at jordbrukerne har gode muligheter til å velge mellom flere 
inntektskilder. Denne muligheten til å skaffe seg arbeid utenfor jordbruket er nok en viktig 
vurderingsfaktor når den enkelte bruker skal foreta valg for framtiden. Tallene for nettoinvesteringer 
gir et inntrykk av satsingsviljen i jordbruket. Figurene nedenfor viser gjennomsnittlige 
nettoinvesteringer etter driftsform på alle brukene på flatbygdene på Østlandet.  
 

 
 

 

 
 

Bruk med kombinert korn- og melkeproduksjon investerte mest i driftsbygninger i 2005. På bruk med 
melkeproduksjon, kornproduksjon og kombinert korn- og svineproduksjon har det vært en betydelig 
satsing på driftsbygninger i 2008 og 2009. Maskininvesteringene viser en tydelig økning i 2009. 
Figurene viser også at kjøp av melkekvoter og investering i jord og grøfter utgjør forholdsvis 
beskjedne beløp. I forhold til 2008 er det totalt for alle driftsformene en økt satsing på jord og grøfter 
i 2009. 
 
Hvorvidt brukerne vil velge å investere vil også være påvirket av forholdene omkring gjeld og 
egenkapital. Figuren viser hvordan disse faktorene har endret seg for bruk på flatbygdene på 
Østlandet fra 2002 til 2010. 
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Både gjeld og egenkapital har økt i perioden; gjelda har steget med 48 prosent, mens egenkapitalen 
har vokst med 42 prosent.  
 
Lønnsomhet i produksjonen er avgjørende for å kunne fornye driftsapparatet i landbruket. I figuren 
nedenfor er vederlag til familiens arbeid og egenkapital per årsverk sammenholdt med 
nettoinvesteringer for tre driftsformer på flatbygdene på Østlandet. 
 

 
 
 
Dersom driftsapparatet skal kunne opprettholdes, er det en betydelig utfordring å sikre kapital til 
nødvendige investeringer. Figuren nedenfor viser prisutviklingen for noen viktige kostnadsposter i 
perioden 1959 til 2011. 
 
 

 

 
 

Kilde: Budsjettnemda for jordbruket 
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9 Planteproduksjon – grovfôr og korn m.m. 
 
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, 
Akershus3 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. 
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10 Hagebruk  
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 årsverk4 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 
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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.  
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11 Husdyr 
 
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 miljøinnredning5 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 
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 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. 
 
Ytelse6 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 
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Vestfold. Som nevnt tidligere har produksjonen av storfekjøtt i Vestfold gått ned med nesten seks 
prosent i løpet av de siste ti årene. 
 
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. 
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12 Skogbruk 
 
Nøkkeltall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skogbruksarealet i Vestfold er på 1,23 mill. dekar 
og utgjør omtrent 55 prosent av fylkets landareal. 
Vestfoldskogbruket preges av mange små 
eiendommer. Ca. 85 prosent av 
skogeiendommene er under 500 dekar. Nesten 
halvparten av det produktive skogarealet ligger 
på eiendommer under 1000 dekar, og mer enn 60 
prosent av tømmervolumet avvirkes på disse 
eiendommene. Fire store skogeiendommer 
(Fritzøe Skoger, Selvik bruk, Eidsfos verk og Sande 
kommuneskog) utgjør 23 prosent av skogarealet.   Figur: Avvirkningsvolum fordelt på  

eiendomsstørrelse (kilde: SSB) 

 
Det dominerende treslaget er gran som utgjør vel 
halvparten av stående volum. Lauvskog utgjør ca. 
35 prosent, mens furuskog utgjør ca. 15 prosent 
av volumet. Siden Landsskogtaksteringen begynte 
sine registreringer i 1922 har skogressursene i 
fylket økt betydelig. I 1922 stod det i 
gjennomsnitt 6,2 m3 tømmer uten bark per dekar. 
I dag er gjennomsnittlig tømmervolumet pr dekar 
10,8 m3. Landsskogtaksteringen i 2000-2004 viser 
at den yngre produksjonsskogen av gran vokser 
raskere enn tidligere erfaringsmodeller skulle tilsi. Det gunstige jordsmonnet i store deler av fylket, 
kombinert med lengre og varmere vekstsesonger kan være noe av forklaringen på en slik utvikling.  
 
Siden 1950–tallet har den årlige avvirkning i fylket ligget relativt stabilt rundt 300.000 m3. Et unntak 
var uttak av mye gammelskog i forbindelse med store angrep av granbarkbille på begynnelsen av 80-
tallet. Fra 1990 – 2003 var skogbruket inne i en periode med lave tømmerpriser, tilpasning til 
strengere miljøkrav og nedleggelse av treforedlingsbedrifter, som ga utslag i mindre aktivitet i 
skogen, også i Vestfold. Fra 2004 har trenden snudd, og i de siste fem årene har den gjennomsnittlige 
årlige avvirkningen vært på nesten 340.000 m3. 
 

 1,23 mill. daa produktivt skogareal 

 13,7 mill. m3 stående volum  

 792.000 m3 årlig tilvekst 

 3.500 skogeiendommer (gjennomsnittlig skogeiendom 300 daa) 

 Gjennomsnittstall for de siste 10 år: 
- Samlet avvirkning 292.500 m3 pr år 
- Tilplantet 5.300 daa pr år 
- Utført ungskogpleie på 16.800 daa pr år 

 I 2010 ble det solgt tømmer og ved til en verdi av 124 mill. kroner 

 Samlet representerer industri knyttet til videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 
milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter (2005) 

Prosentvis fordeling av treslag på skogsmark i 

Vestfold

Gran

Furu

Lauv

Myr
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I perioden 2007-2011 har det vært hugget hardt i 
kulturbestand på høye granboniteter der tilvekst 
og volum i sluttavvirkning er langt høyere enn i 
naturskog. Den årlige avvirkningen ligger nå tett 
oppunder balansekvantum i flere kommuner. I 
takt med avvirkningen plantes det gran i hele 
fylket. I 2010 ble avvirket tømmer erstattet med 
ca. 1 million utsatte planter (2,7 planter pr. m3 
tømmer). I forhold til avviklet areal, framtidig 
arealdisponering og områder der forholdene 
ligger til rette for naturlig foryngelse er det et   Figur: Treslagsfordeling av avvirket tømmer 
godt grunnlag for ny skogproduksjon. Størrelsen  til industriformål (Kilde: skogfondregnskapet) 

på arealet hvor det utføres ungskogpleie samsvarer  
imidlertid ikke med foryngelsesarealet. Beregninger som bygger på avvirkningene i en 10-årsperiode 
tilsier at det er behov for ungskogpleie på vel 20.000 dekar hvert år. I 2010 ble det utført 
ungskogpleie (inkl. ugrassprøyting) på ca. 16.000 dekar.  
 

 
Figur til venstre: Forholdet mellom volum avvirket og 
investeringsnivå fra 1995 fram til i dag (Kilde: 
Skogfondregnskapet) 

 
 
For å kunne utnytte skogressursene på beste måte er det nødvendig å ha et godt skogsveinett. 
Sammenliknet med landet for øvrig er skogsveinettet i Vestfold relativt godt utbygget. I alt er det 
registrert 1.225 km skogsbilveier i fylket. Dette tilsvarer en tetthet på 10,3 meter vei per hektar. 
Dersom en tar med det offentlige veinettet som går igjennom skogen og som har direkte betydning 
for skogsdriften, blir veitettheten 14,8 meter per hektar. Behovet for utbedringstiltak med tanke på 
at veiene skal kunne brukes til uttransport av tømmer med moderne tømmerbiler er derimot stort. I 
2008 ble det utført en tilstandsregistrering av skogsbilveier i Andebu kommune. Registreringen viser 
at 35 prosent av veianleggene ikke tilfredsstiller dagens krav til tømmertransport. Dette gir 
indikasjoner hvor stort oppgraderingsbehovet er i fylket.  
 
Råstoffet fra skogen har stor betydning for skogbruksbasert virksomhet i fylket. Bedrifter innen 
trelast, trevare og treforedling er avhengig av råstoff fra skogbruket. I perioden 2004-2005 
gjennomførte fylkesmannen bedriftsbesøk i alle kommunene for å framskaffe oversikt over den 
aktiviteten trebasert industri representerer. Resultatet av undersøkelsen er presentert i rapporten 
«Bedriftsundersøkelse i Vestfolds treindustri 2004/2005». Samlet representerer industri knyttet til 
videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 
725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter. Trebearbeidende industri og sagbrukene står for henholdsvis ca. 
60 og 20 prosent av verdiskapingen. Snekkerbedrifter, laftebedrifter, samt kunst og 
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håndverksbedrifter utgjør til sammen ca. 7 prosent. Det er behov for å ajourføre kildematerialet for å 
få en oppdatert oversikt over den trebaserte industrien i fylket.  
 
Skogen er en viktig binder av CO2. Mengden CO2 som blir tatt opp og bundet i skogtrærne tilsvarer 
50 prosent av samlet CO2 utslipp fra industri, transport og privat oppvarming i Vestfold. Trær i vekst 
opptar og binder betydelig større mengder CO2 enn gamle trær. Bruk og fornyelse av skogen bidrar 
således til økt utnyttelse av skogens potensiale til å binde CO2. Kulturskog med gran har størst 
tilvekst og er således også viktig av klimamessige årsaker. Buskerud, Telemark og Vestfold 
samarbeider om prosjektet ”Bygg i tre” som har som mål å fremme bruk av tre i bygg og samferdsel. 
Vestfoldskogbruket er en aktiv medspiller i dette prosjektet. 
 
I forhold til naturkvaliteter og biologisk mangfold er det også knyttet betydelige interesser til skogen. 
I løpet av de 10 årene som er brukt på å taksere miljøverdiene i Vestfoldskogene er 3 prosent av det 
produktive skogarealet blitt ut figurert som nøkkelbiotoper. Skogarealene ved byene har en spesiell 
viktig funksjon som arena for friluftsliv og rekreasjon. Da all skogsdrift skal skje med bakgrunn i 
Skogbrukets miljøstandard sikrer dette en god ivaretakelse av biologiske og rekreasjonsmessige 
verdier i skogene. 
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13 Bygdenæringer 
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 
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omsorg, grønt arbeid og grønn læring. I 2010 fikk 3K samarbeidet i Hof, Holmestrand og Re midler 
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 
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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 
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.  
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14 Landbruk og klima 
Det er beregnet at landbruket, inkludert utslipp av CO

2
 fra bruk av fossile energikilder, står for om lag 

ni prosent av Norges utslipp av klimagasser. Utslippene er særlig knyttet til husdyrhold, gjødsling og 
jordarbeiding. For å sikre legitimitet og utvikling må landbruket ta ansvar for å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Landbruket arbeider med grunnlag i naturmangfoldet og naturens produksjonsevne. 
Klimaendringene vil påvirke både det naturlige biologiske mangfoldet og det mangfoldet som er 
knyttet til matplantene. Dette mangfoldet er vår forsikring for framtida og må ivaretas og nyttes 
aktivt i arbeidet med å begrense klimaproblemet.  
 
Med sine biologiske produksjoner er alle landbruksnæringene gjennom fotosyntesen og 
karbonkretsløpet basert på naturens avanserte samspill mellom opptak og utslipp av CO

2 
og andre 

klimagasser. Store deler av landbruket er avhengig av og tilpasset de klimatiske forholdene og kan 
således bli mer påvirket av endringer i klimaet enn andre næringer.  
 
Netto CO

2
-opptak i norske skoger har de siste årene vært i størrelsesorden 25–32 millioner tonn årlig. 

Dette tilsvarer omtrent halvparten av de samlede, norske klimagassutslippene. Netto CO
2
-opptak 

varierer noe mellom år som følge av blant annet naturlige variasjoner i vekstbetingelser, 
klimaendringer, skogskjøtsel og hogst. I Norge tar skogen årlig opp vel halvparten av de 
menneskeskapte klimagassutslippene.  
 
Trevirke i konstruksjoner bør i økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer, og trevirke til 
energiformål bør erstatte kull, olje og gass. 
 
Det er et sterkt behov for mer kunnskap om karbonbinding i jord, lystgasstap og utslipp fra 
husdyrproduksjonen.  Landbruksproduksjon kan ikke foregå uten utslipp av metan og lystgass. 
Kunnskapen om en del av disse utslippene, spesielt lystgass, er fortsatt svak. Forskningen har så langt 
ikke kommet fram til tiltak som reduserer utslippene av lystgass vesentlig uten at det fører til en 
betydelig reduksjon i matproduksjonen. 
 
Regjeringen legger til grunn at landbruksrelaterte klimatiltak skal innpasses i en helhetlig landbruks-
og matpolitikk, der ett av målene er å opprettholde eller øke matproduksjonen. 
 
Regjeringen mener det bør være et mål å fase ut bruk av fossil energi til varmeformål i jordbruket 
innen 2020. Dette tiltaket vil få virkning for sektoren energi og transport i klimagassregnskapet og 
har et potensial for utslippsreduksjoner på om lag 50 000 tonn CO

2
-ekvivalenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 58 

 

 Kilder 
- Bedriftsundersøkelse i Vestfolds treindustri, Fylkesmannen i Vestfold (2004/2005) 
- Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Vestfold 2010-2015, 

Fylkesmannen i Vestfold 
- Hest i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold (2006) 
- Meld.St. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords» 
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
- Næringsmiddelindustri i Vestfold, Landbrukets Utredningskontor AS (2012) 
- Opplæringshefte landbrukspolitikk, Norges bondelag 
- St.meld.nr. 39 (2008-2009) «Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen» 
- Statens Landbruksforvaltning 
- Statistisk sentralbyrå 
- Ta landet i bruk (2007-2009), Landbruks- og matdepartementet 
- Vestfoldskogbruket, Kontaktutvalget for skogbruket i Vestfold (2011) 


