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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 


