
Med fokus på

Landbruket
på Ringerike og Hole

- verdier, mål og utviklingstrekk

- status og rammebetingelser
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”Det Primære”



Forvirrende? 

Utfordrende? 

Den moderne bonden

Økologi

Forvaltning

Bedriftsledelse

Økonomi

JA!
©gb-06

Nei

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xx4a3dBdjUAYhk3PaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=142hrvr7a/**http:/www.fylkesmann.no/fmt_fagomrade.asp?g2176=x&g2189=x&g2191=x&g2294=x&g2284=x&g2175=x&gid=2224&tgid=2175


”En næring som                          

ikke er i utvikling,                         

vil tape i konkurransen”

Ressursutnytting

Tilpassing

Verdiskaping 

Omstilling 

Landbruket i perspektiv
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I regi av Norderhov Sogneselskap 

- Et samarbeid mellom Ådal Landbrukslag,

Hole Landbrukslag og skogbruksnæringen

© Ide og utforming  gb-06

En kort 

presentasjon av 

Landbruket på 

Ringerike og Hole



Med basis i miljøforsvarlig 

forvaltning og biologisk 

mangfold vil vi;

”Sikre produksjons-

arealer (dyrket og dyrk-

bar mark)

Visjon 

©gb-06

Utnytte naturressursene 

ved effektiv produksjon”



Mål for landbruket

Sikre produksjonsarealer

Håndheve bo- og driveplikt

Utnytte skogressursene

Miljø og klima

Kulturlandskap                                

Kvalitet

©gb-06



Nøkkeltall for jordbruk

Direkte – 299 driftseneheter

Indirekte – 449  sysselsetting/

årsverk

Førstehåndsverdi  265 mill

Inntektsskatt 26,5 mill

/inkl.produksjonstillegg

Herav til kommunen 26,5 mill

©gb-06

Ringerike



Arealoversikt

Jord: 71.840 dekar - ):  4,6%

Skog: 1.207 000 dekar - ): 77.7%

Vann 124 000 dekar                                                      

Myr 51 500 dekar                           

Annet 91 500 dekar 

Totalt areal: 1 553 000 dekar
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Ringerike



Jordbruksareal Ringerike 

Totalt jordbruksareal i drift

1949: 79 000

1979: 73 500

2007: 78 500

© gb-06

2018: 71 840

Totalt jordbruksareala i drift i 

Hole 2018: 20.744



Produksjon & verdiskaping

Hovedmål:

Levere 

kvalitetsprodukter ut 

fra markedets behov 

og eget 

produksjonsgrunnlag.
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Delmål:

Bærekraft i produksjon 

Utnytte Ringerikes   

fortrinn

Øke tjenesteytingen 

Videreutvikle 

kompetansemiljøer

Ivareta klima og miljø

Motivere til økt satsing

Produksjon & verdiskaping
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Nøkkeltall for skogbruk

Sysselsatte ca. 200 årsverk inkl.      

forvaltning og adm.

Sysselsatte med basis i tommerstokken:

Moelven Soknabruket. 82 ansatte

Viken Skog: 86 ansatte i adm. Disp. 150 

tømmbiler og 25 hugst-og lastebærere
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Ringerike

Skogen er en effektiv CO-2 

renser og har en god 

miljøpositiv effekt når det 

gjelder å bremse den globale 

oppvarming.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwyefKotThAhUPl4sKHaD0DDIQjRx6BAgBEAU&url=http://treindustrien.no/aktuelt-fra-medlemmene/moelven-bygger-ny-pelletsfabrikk&psig=AOvVaw18VnvUnk4ZfeZh0-p4swRz&ust=1555492279130135


Skogbruksareal

1 mill da     

produktivt areal

1.25 mill da skog totalt
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50 da for hver 

Ringeriking

Ringerike



Skogen som ressurs
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Avvirkning                

ca. 237 000 m3 pr. år

Skurtømmer tilsvarende               

1512 eneboliger / år

Sliptømmer tilsvarende             

1000 mill Ring Blad / 

år

Ringerike



Skogen
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Skogen har brei bringe

Dit kan du gå med gleda

Strøye den ut over li og fjell

Synge til sola sovner om kveld

Dit kan du gå med gleda

Elling M Solheim

Skogen har brei 

bringe



Effektivitetsutvikling

Produktivitetsutvikling 2007-2017 i jordbruket 

beregnet på indekser for bruttoprodukt
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År Arbeidspro

-duktivitet

Kapitalpro-

duktivitet

Sammenveid-

arbeids- og 

kapitalproduktivitet

2007 100 100 100

2017 148 112 133

Årlig endring % 4,6 1,2 2,9

Arbeidsproduktivitet, bygg og anlegg

År Arb. produktivitet

2000=100

2007 96.6

2016 90,4



Antall bruk etter størrelse
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Ringerike

Støtrrelsesgruppe,

jordbruksareal i 

drift

Antall bruk i 

hver gruppe,

år 1999

Antall bruk i hver 

gruppe, år 2018

Endring i antall 

bruk fra 1999-2018

5-100  da 631 bruk 189 bruk -442 bruk

100-200 da 108 bruk 43 bruk - 65 bruk

200 – 500 da 150 bruk 195 bruk + 45 bruk

Over 500 da 22 bruk 28 bruk + 6 bruk

Antall bruk i 2018 er stipulert, da det ikke foreligger 

eksakte tall før de fullstendige jordbrukstellingene 

foreligger i 2020.



- Stimulere  

produsentmiljøene

- Bidra til økt samarbeid;  

- Sikre ressurser 

- Utvikle lokal foredling –

tilrettelegge for 

spesialprodukter

produktutvikling

salg

markedsføring

- Påvirke rammebetingelser

Målsetting:

© gb-06



……Du skal være trygg på at 

gulroten er slik han fortjener 

den……

Produksjonsmiljø

Mål:

Sikre dyrevelferd, 

dyrehelse og pro-

duksjonsmiljø
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Husdyrhold i Ringerike

1959

2.393

1989: 2.65 mill liter

2007: 1.2 mill liter

2018: 1.1 mill liter

Melkekyr

Melkeproduksjon:

2007

172

- hva skjer dersom ”Møøøø” 

blir et fremmedord?
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2018

141



Husdyrhold i Ringerike/Hole
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Sauer*

*Vinterfôra

1959

1.294

2007

2.133

2018

2.529

Hole 2018 

95



Husdyrhold i Ringerike

© gb-05

1959         2007       2018

Storfe/ungdyr 2.403   1.457     2736

Slaktegris 3.406   1.984        700

Hest 836      196        244

+ hester ikke landbruk?

= Fôrproduksjon

Høner 22.171  60.372  75.446

Kyllinger 43.833 85
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Volum og selvforsyningsgrad

Produksjonsvolum 

og selvforsyning
Husdyrprodukter

Kjøtt: selvforsyningsgrad 26% 15%

Ringerike          Hole
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Melk: selvforsyningsgrad  43% 0%         

Totalproduksjon melk / år:   1.1 mill ltr.

Totalproduksjon kjøtt / år: 550.525kg.
Totalproduksjon kjøtt/år/Hole: 71.110kg



Produksjonsvolum og 

selvforsyning
Hvete og Rug
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Matkornproduksjonen i Ringerike   

selvforsyningsgrad av brød

Kornbønderi Ringerike som dyrker matkorn (hvete og rug), 

dyrker nok korn til å forsyne 64.300 personer årlig med brød 

beregnet ut fra normalavling. Selvforsyningsgraden av 

matkorn til brød er 211% i forhold til innbyggertallet på 

30.442 personerpr. 01.01.2019. Det er 33858 personer mer 

enn innbyggere i Ringerike.



Fra produsent til forbruket           Hvete og Rug

Hvor mye får kornbonden av brødprisen i butikk 

og hvor mye går til transport, foredling, salg og 

moms til staten

Brødpris i butikk; kr. 25.00 pr. brød, Av 

dette får kornbonden kr. 3.36. Differansen 

på kr. 21,64 skal dekke utgiftene til 

transoprt, mølleutgifter, bakeutgifter, 

kjøpmannsavanse og moms til staten.



Fra produsent til forbruket         Hvete og Rug

Følgene regnestykke viser 

kostnadsfordelingen pr. brød

Moms til Staten, kr.25.- x 0.15 =      kr. 3,75

Foredlingskostnader «  12,48

Kjøpmannsavanse: «     5.41

Pris til kornbonden «     3,36

Forbrukeren betaler for brødet;     kr. 25.00



Produksjonsvolum 

og selvforsyning
Poteter

Ringerike Hole

Totalt volum / år 3.983.794 417.615
Selvforsyningsgrad    268%    125%
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Produksjonsvolum   

og selvforsyning
Grønnsaker

Ringerike Hole

Antall kg / år 1.142.520 9.827.631

Selvforsyningsgrad    48% 1.843%
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Produksjonsvolum 

og selvforsyning Frukt og bær

Ringerike    Hole

Totalt antall kilo 274.668 479.316

Pr. innbygger pr. år        9 kg 70  kg

Gjennomsnittsforbruk: ca 90 kg / pers / år
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Forbruk 13.1 kg. pp/år

Ringerike          Hole

Kilo egg / år 1.529.877 137.605

Selvforsyningsgrad  384%      154%

Produksjonsvolum og 

selvforsyning Egg
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Antall dekar og søkere med 

de ulike vekstgruppene

Kommune Grovfor,

da og 

søkere

Korn, da 

og 

søkere

Potet, 

da og 

søkere

Grønn-

saker,

da og 

søkere

Frukt, 

da og 

søkere

Bær, da 

og 

søkere

Hole 1.578 da

24 søkere

14.491 da

60 søkere

162 da

1 søker

2.881 da

5 søkere

194 da

6 søkere

1.335 da

8 søkere

Ringerike 21.538 da

111 søkere

47.828 da

161 søkere

1.795 da

13 søkere

262 da

5 søkere

259 da

4 søkere

59 da

3 søkere

Sum 22.936 da

135 søkere

63.319 da

221 søkere

1.957 da

14 søkere

3.143 da

10 søkere

453 da

10 søkere

1.394 da

11 søkere

I 2017 ble det høstet 7.042.260 salater i Hole

Det ble høstet 287.000 kg solbær. Halvparten av 

landets solbærproduksjon foregår i Hole.



Miljø- og kulturlandskap
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”Beitedyra gjør en 

betydelig innsats for 

å vedlikeholde åpne 

kulturlandskap og 

styrke det bio-

logiske mangfold”

Utmarksbeite                                         

i Ringerike og Hole



Økologisk landbruk
Mål: Skape et godt produsentmiljø 

Vekster, da, 9 foretak
Korn, 2024 da, 9 foretak

Potetet 3 da, 1 foretak

Frukt og bær, 12 da, 4 foretak

Grønnsaker, unntatt 

innmarksbeite.

1502 da, 11 foretak

Innmarksbeite, 613 da. 12 foretak

Grønngjødsling, 186 da, foretak

Dyreslag,stk.,antall foretak
Melkekyr, 8, ett foetak

Ammekyr, 32, 2 foretak

Storfe, 38, 3 foretak

Verpehøner, 7.647, 3 foretak

Ringerike Ringerike

Hole
Frukt og bær, økologisk  areal, 

39 da, 1 foretak. Grovforareal, 

44 da, 2 foretak, Innmarksbeite, 

8 da, 1 foretak

Hole

Økologiske verpehøner, 

6.669, 1 foretak,



Omsetningsmuligheter

Etablere utsalg på 

Ringerike for 

spennende 

kvalitetsprodukter
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Mål:



Våre mest berømte Ringerikinger?
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Ringerikinger                 

– det står respekt av!

© gb-06

http://www.ringerikspotet.no/historien-om-ringerikspoteten.122985-17814.html


De positive ringvirkningene

Reiseliv

Handel

Industri

Tjenesteytende

Miljøets og 

kulturlandskapets 

vaktmester
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Næringsutvikling

Bygdeservice

”Inn på tunet/Grønn 

omsorg”

Bio-energi

gården som ressurs for 

opplæring / helse- og 

sosialsektoren

Målrettet forskning har 

utviklet bioenergi til et 

alternativ med stort 

potensiale



Næringsutvikling - utmark
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Grønn 

omsorg

Fiske

Friluftsliv

Rekreasjon     

& Opplevelser

Jakt

Beitebruk



Næringsutvikling - utmark
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Ringerike som 

reiselivsområde 

med 

hyttebygging og 

servicenæring



Næringsutvikling

Kvalitet

Kreativitet

Knallhardt arbeid!

Kompetanse

Betingelse for å lykkes:

© gb-06
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Vi har en plikt til å bevare naturen              

– så alle kan få et verdifullt 

rekreasjons- og friluftstilbud 

Livskvalitet og bomiljø
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Formidlingsansvar                   

spesielt overfor  barn 

og ungdom

Landbruket - en kulturbærer

© gb-06



Det VI beslutter i dag

….Skal neste generasjon leve 

med i morgen…
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Fremtiden - et felles ansvar. 



Fremtiden - et felles ansvar…

- Hvilket samfunn 

ønsker vi  i 

fremtiden?                

Direkte og 

indirekte er også 

du med på å 

legge  ramme-

betingelsene….© gb-06

Skal landbruket 

opprettholdes 

på Ringerike?





Vi takker følgende for velvillig 

utlån av fine bilder og hjelp 

tallmaterialet til presentasjonen
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Trygve Enger

Anders Strande

Andreas og Grethe Groseth

Beate Moe Haugen

Ragnar Thingelstad

Olav Bjotveit

Ådal Landbrukslag

Hole Landbrukslag

Norderhov Sogneselskap


