
Jordbruket i Vestfold 
har lagt grunnlaget 
for en utstrakt 
næringsmiddelindustri 
med noen av landets 
største aktører. 
Næringsmiddelindustrien 
omfatter en rekke ulike 
næringsområder, med 
alt fra produksjon av 
meierivarer, kornvarer og 

Der det lokale møter det nasjonale
drikkevarer, til bearbeiding 
og konservering av kjøtt, fisk 
og grønnsaker. Den er også 
en del av en verdikjede som 
strekker seg fra bøndene 
som råvareleverandører til 
utsalget i dagligvarekjedene. 

At det er en industri som 
kjennetegnes av mangfold, 
gjenspeiles også når vi 
kikker på noen av de 
lokale aktørene: Pålegg- og 

dressingprodusenten Bjerke 
i Larvik, bakervarer fra lokale 
bakerier, gourmetpoteter 
fra Sandholt & Eftedal, 
kylling fra Stange kylling eller 
sjokolade og marsipan fra 
Hval sjokolade er noen få 
eksempler på dette. 

Store nasjonale aktører 

I tillegg til de lokale aktørene 
har flere store nasjonale 
aktører avdelinger i Vestfold.



En av disse er 
kjøttprodusenten Fatland. 
Fatland Sandefjord AS, 
som foredler 5.500 tonn 
kjøtt årlig, hadde i 2014 
driftsinntekter på nærmere 
392 millioner kroner. 

Selskapet eier i tillegg 
Skjeggerød AS som holder til i 
Sandefjord. Skjeggerød er en 
felles salgsbedrift for Fatland 
og Skjeggerødgruppens 
industribedrifter. Selskapet 
hadde i fjor driftsinntekter på 
3,7 milliarder kroner. 

Samtidig finner vi 
store aktører som 
grønnsakprodusenten Findus 
og kjøtt- og eggprodusenten 
Nortura med avdelinger i 
Tønsberg og på Revetal

Nortura i Tønsberg er den 
desidert største aktøren 
i fylket målt etter antall 
årsverk, med 500. 

Stort mangfold av 
aktører 

Tall fra Kommuneprofilen.

no, som lager regionale 
analyser basert på tall fra 
Statistisk sentralbyrå, viser 
at det per 1. januar 2015 
var 136 bedrifter i Vestfold 
innen næringsmiddel- og 
drikkevareindustrien. 
123 av disse var innen 
næringsmiddelindustrien.

I 2014 var det 2.664 ansatte 
innen denne industrien i 
Vestfold. Det tilsvarte 2,5 
prosent av fylkets sysselsatte. 

I 2014 var det 1.423 

sysselsatte innen fylkets 
jordbruk, tilsvarende 1,33 
prosent av fylkets sysselsatte. 

I rapporten «Verdiskaping fra 
jord til bord» fra AgriAnalyse 
blir førstehåndsverdien i 
Vestfolds jordproduksjon 
i 2013 beregnet til 1, 3 
milliarder. 

Rundt halvparten 
av de sysselsatte i 
næringsindustrien i 
Vestfold jobber i foretak 
med hovedkontor utenfor 

fylket. Av den grunn er det 
også vanskelig å nøyaktig 
beregne denne industriens 
omsetningstall i Vestfold. 

Ved å dele antall totalt 
sysselsatte i næringen 
på landsbasis med den 
totale omsetningen blir 
omsetningen for 2013 i 
Vestfold estimert til å være 
mellom 9 og 10 milliarder 
kroner.
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