
Vestfold er Norges minste fylke

Areal 2 224 km²

Luftlinje nord-sør 80 km

Luftlinje øst-vest 44 km

De fem største fylkene:

(Størrelse i flatemål, luftlinje nord-sør og øst-vest, X ganger så stort som 
Vestfold)

1. Finnmark: 48 631 km², n/s: 295 km, ø/v: 380 km, 22 x

2. Nordland: 38 481 km², n/s: 445 km, ø/v: 120 km, 17 x

3. Hedmark: 27 398 km², n/s: 320 km, ø/v: 120 km, 12,5 x

4. Troms: 25 863 km², n/s: 215 km, ø/v: 240 km, 11,6 x

5. Oppland: 25 192 km², n/s: 250 km, ø/v: 145 km, 11,5 x

Nabofylkene:

10. Telemark: 15 299 km², n/s: 170 km, ø/v: 110 km, 6,9 x

11. Buskerud: 14 911 km², n/s: 180 km, ø/v: 80 km, 6,7 x

(Tallene hentet fra Wikipedia)

Kjøretider og kjørelengde
(fra NAFs kjøre planlegger):

Vestfold nord/sør: 

Skoger til Larvik: 1 t 6 min./ 83,4 km

Telemark sør/nord: 

Kragerø til Vågsli eller Austbygdi begge ca. 3 ½ t, 206 km

Buskerud sør/nord: 

Svelvik til Hemsedal: 3 t 20 min. / 221 km

Hedmark fylke sør/nord:

Magnor- Kvikne: 3t 52 min, 278 km

Magnor - Os i Østerdalen: 4t 56 min, 559 km

Oppland fylke sør/nord:

Harestua – Hjerkinn 4t 16 min / 290 km

Harestua – Bjorli 4 t 37 min, 332 km

NASJONAL OPPGAVE FOR VESTFOLD Å PRODUSERE MAT
Vestfolds nabofylker Telemark og Buskerud er nær 7 ganger så store i flatemål og over dobbelt så lange i lengde utstrekning. Kjøretiden gjennom disse to fyl-
kene er nær 4 ganger så lang. Sammenligner vi med de to største fylkene i sør-Norge, Hedmark og Oppland er disse 12 ganger så store og det tar 4 - 5 ganger så 
lang tid å kjøre fra sør til nord. De to største fylkene i nord er rundt 20 ganger så store som Vestfold. De største klima gjevinstene nasjonalt, henter vi åpenbart i 
disse største fylkene, med de lengste avstandene og relativt store avstander til stasjonsknutepunktene og til jernbanen. Det betyr ikke at vårt lille fylke ikke skal 
bidra i å redusere klimautslippene.  Vårt solrike fylke med meget gode vekstforhold og gode jordsmonn for matkorn og grønnsaker bør ha hovedfokus på denne 
viktige nasjonale oppgaven å produsere mat for en sterkt økende nasjonal og global befolkningsvekst.


