
 

Hovedtrekk fra rapporten: 

Vestfolds grønne    

næringsliv– 

verdiskaping i landbruket 
og matindustrien  

· 1 376 aktive jordbruksforetak  (3,4 % av hele landet) 
· 4,1 % av landets dyrkede jord 
· Gjennomsnittlig størrelse på jordbruksforetak er 286 

dekar 
· 19 % av Vestfolds landareal er jordbruksareal, største 

andel i landet. 
· 9 % av landets kornareal og 22 % av matkornproduk-

sjon (2015) 
· 22 % av grønnsakarealet i landet 

· Gjennomsnittsalderen blant bønder i Vestfold  er 51 år 

· Førstehåndsverdien av husdyr-og planteproduksjon i 
Vestfold var 1,7 milliarder kroner i 2016 (estimat) 

· 58 % av førstehåndsverdien til jordbruksproduksjonen 
kommer direkte fra planteproduksjon 

· 1 066 av Vestfolds 1 376 aktive bønder dyrker korn 

· Arealene med kornproduksjon er redusert med 16 % 
siden 2000, men økte fra 2015 til 2016  

· Arealene med grønnsaksproduksjon har økt med 42 % 
siden 2000. 

· Slaktegrisproduksjon utgjør 59 % av førstehåndsver-
dien blant husdyrproduksjonene 

· 7 % av landets svinekjøtt produsert i Vestfold 

· 6 % av fylkets jordbruksareal brukes til økologisk pro-
duksjon 

· 126 bedrifter innen næringsmiddelindustri (2015) 

· 30 % av sysselsatte i Vestfolds industri er sysselsatt in-
nen næringsmiddel-, tre– og papirindustri 

· Siden 1999 har antall sysselsatte i næringsmiddelindu-
strien økt med 9 % (til 2015) 

· Estimert årlig omsetning i næringsmiddelindustrien er 
rundt 11 milliarder kroner. 

Kilde:  Utdrag fra rapport 9 - 2017, AgriAnalyse.  Vestfolds 
grønne næringsliv– verdiskaping i landbruket og matindu-
strien. Tallene er fra 2016 dersom ikke annet er oppgitt. 

Foto: Forsidebilde: Melsom vid. Skole/Fylkesmannen i Vest-
fold, øverst på side 2: Amund Kind, nederst side 2: Trude 
Viola Antonsen. øverst side 3: NLR Viken, nederst side 3: 
Nortura. 

  

Nøkkeltall for Vestfold 



Jordbruksproduksjon i Vestfold  

· 1 398 sysselsatt i jordbruk og tilhørende tjenester 

· 233 sysselsatt i skogbruk 

· 2 694 sysselsatt i næringsmiddelindustrien 

· 722 sysselsatt i trelast, trevare og papirindustrien  

1 375 aktive jordbruksforetak  har produksjoner innen alle de viktigste 
jordbruksproduktene i Norge. Dette utgjør 3,4 % av aktive jordbruksfo-
retak i landet, men andelen jordbruksprodukter produsert her er langt 
større.  

Sysselsatte i Vestfold 

Verdiskaping i Vestfold 

· Totalt utgjorde førstehåndsverdien i Vestfolds jordbruksproduksjon 1,7 milliarder kroner i 2016 
(estimat). 

· I næringsmiddelindustrien er årlig omsetning estimert til over 11 milliarder kroner.  

Grønnsaker, poteter, frukt og 
bær produseres på  8,7  % av 
arealet men utgjør 57 % av 
førstehåndsverdien til plante-
produksjonen i fylket. 

 

· Et av landets viktigste kornfylker, med 9 % av 
kornarealet og 22 % av matkornproduksjonen  
nasjonalt (2015) 

· Vestfold har 7 % av landets svinekjøttproduksjon 

· Av total grønnsaksproduksjon på friland i landet, 
utgjør Vestfolds grønnsaksproduksjon 17 % (i 
antall tonn) 

· Potetproduksjonen i Vestfold utgjør 14,5 % av 
landets potetproduksjon 

Mens antall aktive bønder har hatt en sterk ned-
gang siden 2000,(37 %) har jordbruksarealet gått 
ned med 5,6 %.   

Det gjennomsnittlige foretaket i Vestfold hadde 
286 dekar  med dyrka jord i 2016. 

· Mens sysselsatte i industrien i 
Vestfold har falt med  26 % siden 
1999, har sysselsatte i nærings-
middelindustrien økt med 9 % 

·  24 % av sysselsatte i industrien 
var sysselsatt i næringsmiddel-
industrien i 2016 

· 126 bedrifter (i 2014) innen næringsmiddelindustrien, der Nortura, Matbørsen, Tine, Fatland og 
Findus utgjør de største, alle med over 100 sysselsatte hver 

· I tillegg til de store bedriftene finner vi mange små og mellomstore bedrifter i næringsmiddelindu-
strien. 5 bedrifter har mellom 50 og 100 sysselsatte, mens de aller fleste har under 50 sysselsatte 

· Norsk næringsmiddelindustri  er i stor grad basert på  innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon. 
Uten dette er det liten  grunn til å regne med at norsk matindustri vil bestå. Det er en gjensidig av-
hengighet mellom næringene.  

Produksjon Vestfold Hele landet Vestfolds 
andel 

(prosent) 

Kumelk (mill. 
liter) 

17           1 523 1,1 % 

Svinekjøtt 
(tonn) 

9 651 137 716 7,0 % 

Fjørfekjøtt 
(tonn) 

             4 924            98 323 5,0 % 

Egg (tonn)              1 929            67 870 2,8 % 

Storfe- og kal-
vekjøtt (tonn) 

1 261 81 676 1,5 % 

Sau- og lam-
mekjøtt (tonn) 

133 25 987 0,5 % 

Korn (tonn) 

(2015) 
120 000      1 358 000 8,9 % 

Potet (tonn) 53 000 363 000 14,5 % 

Grønnsaker 
på friland 
(tonn) 

29 023 169 678 17,1 % 


