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Jordbruksareal som kan 
være ute av drift.
I Vestfold og Telemark



• Lite jordbruksareal i Norge sammenlignet med andre land.
• 3 % (10 millioner dekar) av Norges landareal.
• 30 % av areal er egnet til dyrking av matkorn.
• 90 % blir i praksis brukt til å dyrke dyrefor.
• 4 % av Norges landareal kan konverteres til fulldyrka jordbruksareal i fremtiden.

• 830 000 dekar (9 %) av Norges jordbruksareal inngikk ikke i søknad om 
produksjonstilskudd (PT) i 2018.

• I tillegg er det en del areal utenfor landbrukseiendom.
• I sum så kan omtrent 13 % av Norges jordbruksareal være ute av drift og 9 % av 

maskinelt høstbare jordbruksareal (Fulldyrka og overflatedyrka areal).
Kilde: NIBIO rapport, vol. 5, nr. 81 2019

Innledning
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• Det er flere grunner til at jordbruksareal ikke inngår i søknad om produksjonstilskudd 
bortsett fra å ikke være i bruk. Det kan blant annet være areal som brukes til produksjon 
av ferdigplen eller brukes som beitehager og sportsanlegg for hest.  

• Jordbruksareal utenfor landbrukseiendom er gjerne brukt eller planlagt til andre formål.
• Noe jordbruksareal kan også være midlertidig ute av drift.

Datakilder:
• AR5
• Landbruksregisteret
• Produksjonstilskuddregisteret
• Matrikkelen med eiendomsgrenser

Merknader
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Fylke Totalt 
jordbruksareal

Maskinelt høstbart areal Innmarksbeite

Dekar Dekar Andel Dekar Andel
Vestfold 429 000 415 000 96,8 % 14 000 3,2 %
Telemark 294 000 251 000 85,5 % 42 000 14,5 %

Jordbruksareal i Vestfold og Telemark. 

23.08.2019

Tabell 1: Jordbruksareal etter maskinelt høstbart areal (fulldyrket- og overflatedyrket jord) og 
innmarksbeite



• Nibio har produsert et kartlag over jordbruksareal som kan være ute av drift. Dette 
finner man i kartløsningen «Kilden». 

• Sammen med data for AR5 kan dette gi landbruksforvaltningen god oversikt over arealer 
som kanskje kan utnyttes bedre. 

• Det anbefales å bruke kartlagene sammen med kart over eiendomsgrenser og gårds- og 
bruksnummer tilgjengelig på samme nettsted. 

Kart over jordbruksareal som kan være ute av 
drift.
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I kartet er det også areal hvor det bare delvis har blitt søkt 
om produksjonstilskudd 

LENKE TIL KART

http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=bc4076a87cd6469d8cfe49ce2a559773


Eksempel fra kart
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• Store arealer i Porsgrunn som 
kan være ute av drift, men hvor 
det i realiteten produseres 
ferdigplen. 

• Dette er areal som det ikke til 
produksjonstilskudd til og vil 
derfor havne under 
jordbruksareal som kan være 
ute av drift. 

• Det er verdt og merke seg at 
dette er areal som kan brukes til 
annen produksjon dersom det 
f.eks. er mangel på dyrefor (som 
i 2018).  

Eksempel fra kart
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Statistikk – totalt jordbruksareal
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Fylke AR5 Areal i 
søknad om 
PT

Midlertidi
g ute av 
drift*

Ikke 
utbetalt 
PT

Utenfor 
landbruk
seiendom

Sum 
mulig ute 
av drift

Andel 
mulig ute 
av drift

Vestfold 428 699 399 875 1721 24 559 4 265 30 545 7,1 %
Telemark 293 878 246 246 1306 40 494 7 138 48 938 16,7 %

Tabell 2: Totalt jordbruksareal som kan være ute av drift 2018. *Midlertidig areal som er meldt 
inn gjennom søknader om PT.



Totalt jordbruksareal – kommuner i Vestfold
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Totalt jordbruksareal – kommuner i Telemark
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Statistikk – maskinelt høstbart jordbruksareal
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Fylke AR5 Areal i 
søknad om 
PT

Midlertidi
g ute av 
drift*

Ikke 
utbetalt 
PT

Utenfor 
landbruk
seiendom

Sum 
mulig ute 
av drift

Andel 
mulig ute 
av drift

Vestfold 415 089 391 131 1 252 20 194 3 764 25 210 6,1 %
Telemark 251 391 219 131 740 27 127 5 133 33 000 13,1 %

Tabell 3: Maskinelt høstbart jordbruksareal som kan være ute av drift 2018 (fulldyrket- og 
overflatedyrket jordbruksareal).



Maskinelt høstbart jordbruksareal – kommuner 
i Vestfold
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Maskinelt høstbart jordbruksareal – kommuner 
i Telemark
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• Når man sammenlikner disse datakildene ser vi at hele 13 prosent av Norges 
jordbruksareal kan være ute av drift. Ser vi bort fra innmarksbeite kan 9,5 prosent av 
Norges maskinelt høstbare jordbruksareal være ute av drift. Dette utgjør et areal mer 
enn to ganger større enn Mjøsas overflate. 

• Resultatene som NIBIO presenterer er basert på tilgjengelige nasjonale kilder. Det riktige 
tallet for jordbruksareal ute av drift kan være noe lavere. Landbruksforvaltningen og de 
næringsdrivende i jordbruket bør bruke arealtallene og kartene over jordbruksareal som 
et utgangspunkt for videre analyser og vurderinger, sammen med sin kunnskap om 
lokale forhold. 

* Kilde: NIBIO Rapport;5(81) 2019 Henrik F. Mathiesen

Konklusjon*
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