
 

Fakta om landbruket i Vestvågøy 
- Landbruket er viktigere  for Vestvågøy enn du tror! 

Ta kontakt! 

Nordland bondelag  

Telefon: 75 50 60 60 
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 383, 8001 Bodø 
E-post: nordland@bondelaget.no 

Følg oss på nett 
www.bondelaget.no/nordland 
www.facebook.com/nordlandbondelag 
www.instagram.com/nordlandbondelag 

Kontaktinfo til lokallagene: 
www.bondelaget.no/nordland/lokallag 

 

Kilder for informasjon i folderen 

- Landbruksdirektoratet.  

- Nibio (Norsk institutt for bioøko-

nomi).  

- Fylkesmannen i Nordland. 

Vi er stolte over å være den størs-

te organisasjonen for bønder og 

andre med hjerte for norsk mat-

produksjon.  

Vestvågøy Bondelag er et av 40 

lokale bondelag i Nordland. 

Kontaktinformasjon til lokallage-

ne finnes på nettsiden til Nord-

land Bondelag: 

www.bondelaget.no/nordland/

lokallag  

Alle tall i brosjyren er hentet fra 

statistikk for 2015, der det ikke er 

oppgitt noe annet 

Vestvågøy Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for land-

bruket og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet. 

Foto: Elisabeth Holand 



 

Landbruksnæringa står sterkt i Vestvågøy! 

I Vestvågøy utføres 146 årsverk på 133 gårdsbruk. Bøndenes næ-

ringsinntekt fra landbruksproduksjonen utgjorde 52mill kr i 2015. 

Omsetningen på landbruksforetakene var på 130mill kr. I tillegg kom-

mer inntekter fra personer i andre næ-

ringer som er avhengige av landbruket. 

31 733daa dyrkamark høstes hvert år i 

Vestvågøy. I tillegg kommer fôropptak på 

utmarksbeiter, for 15 220 sau/lam, 1 388 

geit/kje og  591 storfe.   

Dyrkamarka utgjør ca 8% av arealet i  kom-

munen. I tillegg kommer utmarksarealene 

som benyttes av landbruket. 

Mat, tjenesteproduksjon, fellesgoder 

Landbruket gir sysselsetting og matproduksjon, men betyr også mye 

for bygdelivet gjennom tjenesteproduksjon og landskapspleie til 

nytte og glede for bygdefolk og andre gjennom tilrettelegging for re-

kreasjon og friluftsliv samt reiselivsnæring.  

Melk og kjøtt er de viktigste driftsgreinene  

for landbruket i Vestvågøy. I 2015 ble det 

produsert 5,4mill l kumelk på 31 gårdsbruk 

og 751 244 l geitmelk på 7 bruk. Det ble 

produsert 889t kjøtt på gårdsbruk i kom-

munen. 

Hvert årsverk i landbruket skaper en til to 

arbeidsplasser i andre næringer. Landbru-

ket i Vestvågøy kjøper varer og tjenester for  betydelige beløp årlig. 

Bygdenæringer 

16 gårdsbruk i Vestvågøy har virksomhet innenfor matforedling, rei-

seliv eller gårdsutsalg (2017).  

Gårdsbruk kan også være et fint ut-

gangspunkt for å tilby omsorgs– og 

velferdstjenester: Inn på tunet-

tilbud. Dette kan være dagaktivite-

ter for hjemmeboende demente, 

barnevernsomsorg, tilrettelagt un-

dervisning, arbeidstrening mm.  

Her er det potensiale for etablering 

av nye arbeidsplasser i Vestvågøy. 

Landbruksfakta for Vestvågøy (2015) 

Foto:  Tine Bergmo Steinvei 

Foto:  Alstahaug Bondelag 

Gårdsbruk i drift:        133 bruk 

Arealdata 

Areal i drift:            31 733 daa 

Økologisk areal:    1 190 daa 

 

Grovfôrareal:    19 245 daa 

Potet:                    46 daa 

Grønnsaker:            8 daa 

Bær:      2 daa 

 

 

 

Dyretall og –produksjon 

Melkekyr:             831 

Ammekyr:           98 

Melkegeiter:        1 087 

Sau:              4 938  

Avlspurker:        111 

Gris solgt til slakt/livdyr: 3 641 

Verpehøns:           2 650 

Kjøttproduksjon:     889 467 kg 

Melkeproduksjon:  

   ku: 5 385 768 l / geit: 751 244 l 


