
Markedssjef Pernille Bruun-Lie (venstre), råvaresjef Torbjørn Landsrød og bonde Bernt 
Freberg i produksjonslokalene hos Findus i Tønsberg. Foto: Magnus nilsen

VESTFOLD: Rapporten Fra jord til bord utført av AgriAnalyse viser at: ”Det er 
ikke bare omdisponering av jord som gjør at arealer går ut av produksjon. I hele 
Vestfold er det om lag 30 prosent av dyrket jord som går ut av drift som har blitt 
omdisponert til andre formål enn jordbruk siden 2005.”  ”Jordbruksarealene har 
hatt en nedgang på 6 prosent siden årtusenskiftet, som er om lag det samme som 
hele landet…”  ( Dette avsnittet er korrigert i forhold til avisoppslaget)

Landbruket og næringsmiddelindustrien:

Avhengighet som skaper innovasjon
Samarbeid mellom bønder og næringsmiddel-gigant skaper nye produkter og teknologiske fremskritt. 

Tønsbergs blad,  Magnus Nilsen Publisert 25.02.2015

Det er en problematikk rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag mener må bli tatt på 
alvor.

- Dette er et samfunnsansvar. Vi har et fortrinn i fylket med tanke på klimaet her. 
Hver kvadratmeter teller. Den store verdiskapingen i næringsmiddelindustrien 
henger sammen med jordbruket i fylket. Det sier næringsmiddelindustrien 
selv. Hadde det ikke vært for den store grønnsaksproduksjonen i fylket ville 
sannsynligvis ikke Findus etablert seg her, sier Kind.

Kommunene med høyest omdisponering av dyrket jord i perioden er Sandefjord, 
Larvik, Tønsberg og Horten.

Findus har lange tradisjoner i Vestfold, og har holdt til i Tønsberg siden 1950-tallet. I 
tillegg til fabrikken i Tønsberg har de også produksjonsanlegg i Larvik.

De bekrefter at Vestfolds store landbruk er en viktig grunn til at deres 
grønnsaksproduksjon er lagt til fylket.

- Det er en fordel for Findus. Det blir bedre kvalitet når grønnsakene kommer rett inn 
og blir fryst kort tid etter høsting, sier markedssjef Pernille Bruun-Lie hos Findus.

Samtidig gir det lavere transportkostnader.

Viktig for å lykkes
Larviksbaserte Norrek dypfryst AS som bearbeider og konserverer grønnsaker 
hadde i driftsinntekter på 243, 9 millioner, og er den største aktøren innen bransjen 
med hovedsete i Vestfold.

- Av våre norske råvarer kommer cirka 70 prosent av våre råvarer fra Vestfold, 
forteller daglig leder Trond Manvik.



Norrek leverer halvparten av sine produkter til dagligvare og halvparten til 
storhusholdning.

Også de har en tett dialog med leverandørene deres, og ser på landbruket i Vestfold 
som viktig for deres suksess.

- Vi er et familiefirma som i utgangspunktet ble lokalisert her på grunn av vår 
tilhørighet, men grunnen til at vi har lykkes så godt har nok med det å gjøre, sier 
daglig leder Trond Manvik.

Gir god produktutvikling
En viktig fordel med nærheten mellom næringene er mulighet for direkte 
kommunikasjon og et tett samarbeid når det kommer til produktutvikling.

- Vi har gjennom flere år bygd opp ekspertise på produkter. Samarbeidet er en fordel 
for markedsavdelingen, som har mulighet til å utvikle nye produkter, sier råvaresjef 
Torbjørn Landsrød hos Findus.

Bruun-Lie følger opp:

- Hvert år ser vi på nye konsepter. Innovasjon er en viktig bit for oss. Vi er alltid på 
utkikk etter hva forbrukerne vil ha.

Begynte å dyrke ny grønnsak
Et av de nye produktene er rotveksten pastinakk, som utseendemessig ligner 
persilleroten.

- Vi så det var et lite forbruk i Norge som ble importert. Vi kontaktet bonden, og 
sammen startet vi med blanke ark, forteller Landsrød.

Bonden som ble kontaktet var Bernt 
Freberg. Han forteller at den nye 
grønnsaken skapte utfordringer.

Som del av samarbeidet med Findus dro 
Freberg og Landsrød da sammen til et 
produksjonsanlegg i Sverige for å få tips 
og råd om dyrkingen.

- En utfordring var at pastinakken gror 
langt ned i jorden, forteller han.

Nå har produksjonen av pastinakken 
vokst til 200 tonn i året. Og Freberg har 
anskaffet en avansert lukerobot som 
filmer plantene før den hakker dem 
opp. Roboten gjør arbeid som ville ha 
krevd 13 personer om den skulle ha blitt 
utført manuelt.

Ny teknologi
I 2013 fikk Findus ny teknologi på plass 
som erstattet den tradisjonelle kokingen 
av grønnsakene med dampblansjering; 
en metode der grønnsakene behandles i 
et kammer med damp.

- Vi ønsket å benytte den nye teknologien 
på alle produkter. Det gir bedre smak og 
konsistens, og bevarer næringen bedre. 
Vi var den andre fabrikken i verden som 
tok i bruk dette, sier Landsrød.

Mens Findus på midten av 1990-tallet hadde 300 leverandører, er antallet nå 
redusert til rundt 100. Samtidig har produksjonsvolumet økt, forteller de hos 
Findus.

Totalt omsetter Findus for 1, 3 milliarder i året. Cirka halvparten av omsetningen 
kommer fra deres potet- og grønnsaksprodukter.

Av de cirka 12 000 tonnene med grønnsaker Findus selger hvert år, kommer 7 000 
av disse fra Vestfold. Neste fylke på listen er Buskerud med i overkant av 2 000 
tonn.  3 000 av tonnene med grønnsaker fra Vestfold er erter, og den viktigste 
grønnsaken fra fylket.

Findus er likevel aller størst på 
produksjon av pommes frites, og 
Vestfold-bøndene leverer i overkant 
av 14 000 tonn poteter til denne 
varegruppen hvert år. 

(Bildene på denne siden var ikke brukt i 
Tønsbergs Blad)


