Landbruket i
Vestfold og Telemark
Stor verdiskaping og mangfold

Fakta
• 715 000 dekar dyrka mark (4,1 %)

• God jord og godt klima

• Vi blir færre, men større

 93% av dyrka mark er gras og korn

 7 % av landets dyrka mark

 2500 jordbruksforetak

 Men… de 7 % det dyrkes potet,

 25 % av landets matkorn

 260 dekar i drift per foretak

 25 % av landets grønnsaker

 Hver 15 innbygger i Vestfold og

grønnsaker, frukt og bær på, står for
53 % av førstehåndsverdien i fylkets
planteproduksjon!

 20 % av landets frukt

Telemark bor på landbrukseiendom

Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-2022:
• Landbruket i Vestfold og Telemark skal utvikles ved å ta i bruk alle gårdens ressurser og bidra til verdiskaping og beredskap i
hele verdikjeden.
• Landbruket skal være framtidsrettet og bærekraftig, med reduserte utslipp av klimagasser og økt binding av karbon, uten at
det reduserer matproduksjonen.
• Matproduksjonen i Vestfold og Telemark skal økes ved videre utvikling og aktiv drift av de matproduserende arealene.
• Landbrukets produksjon av mat, tre og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet og klimavennlig og bidra med
fellesgoder til befolkningen.

Landbruket bidrar til stor verdiskaping!

Planteproduksjon 61%

Husdyrproduksjon 39%

+ verdiskaping i industri
AgriAnalyse (tall fra 2016, Vestfold)

Gjensidig
avhengighet!

• Årlig omsetning i næringsmiddelindustrien i Vestfold estimert til

11 milliarder!
• 24 % av sysselsatte i industrien i V
var sysselsatt i næringsmiddelindustrien

Førstehåndsverdien fra jordbruket i vårt fylke er totalt: 2.345 millioner!

+ det drypper på lokale
snekkere, elektrikere osv.

Kvaliteten på matjorda
Jordkvalitet
Svært god
God
Mindre god
Total sum

Dekar
410370
113639
14229
538238

Ny verdiskapingsrapport vil gi tall for V&T

%
76,2
21,1
2,6
100

SSB tall lfra 2016 (Østlandet):

• 34 % av bøndene investerte i maskiner
og redskap (gj.sn kr 204.000,-)

• 16% av bøndene investerte i
driftsbygninger (gj.sn kr 532.000,-)

Vi har i tilleggg et godt klima og derfor et
særlig ansvar for å produsere mat i V&T og å
ta vare på den verdifulle matjorda vår!

• Vedlikeholdsarbeid hos 75% av
bøndene (gj.sn kr 64.000,-)

Vestfold og Telemark har et omfattende skogsbilveinett på 6 100 km
utbygd fra 1950- tallet og utover.
Tilsvarer:
Lindesnes – Nordkapp – Lindesnes –
Namsskogan (nesten Nordland)

Landbrukets Klimaplan for
2021-2030
I juni 2019 inngikk Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag en klimaavtale med
regjeringa:
• Tiltak for utslippskutt uten reduksjon i
matproduksjon
• Økt opptak av karbon i jordbruket
• Redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med
5 millioner tonn CO2-ekv fra 2021-2030

Statsministeren fikk god orientering
om Greve Biogass, biogjødsel og
landbrukets rolle ved åpning av
Den Magiske Fabrikken.

