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Tips
Bruk av tekst i sirkel grupperer
Fakta om befolkning, næring,
innhold og gjør at titler i toppen
opplæring, folkehelse,
ikke trenger å bli så lange.
samferdsel, natur og miljø, og
Budskapet blir mer tilgjengelig.
kultur og fritid
Hvit sirkel er et foretrukket
grafisk element på forsider.

Drangedal kommune

Drangedal kommune
Befolkning
4 058 per
3. kvartal 2020

Landareal
995 km2

Totalareal
1 063 km2

Byer/steder
Prestestranda
(administrasjonssenter), Tørdal,
Kjosen og Kroken

Befolkning
Drangedal har hatt en svak nedgang i folketallet over mange år. De siste fem årene har folketallet
blitt redusert med 51 personer eller -1,2 %. Kommunen har de siste årene hatt netto
innenlands fraflytting, med flyttetap særlig til Notodden og Skien, samt fødselsunderskudd.
Nettoinnvandring har imidlertid sørget for at nedgangen i folketallet i Drangedal ikke har vært
større.1 Innvandrere utgjør omtrent 9 % av befolkningen i Drangedal, og det er flest med bakgrunn
fra Nederland, Syria og Polen.2 I årene som kommer vil alderssammensetningen i befolkningen
endre seg mye, og antall personer over 80 år vil ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving mer enn fordobles, fra 219 i 2020 til 545 i 2050.3

Næring og arbeid
Antall arbeidsplasser i Drangedal har ikke endret seg mye i løpet av 2000-tallet. Av de 1 223
arbeidsplassene i kommunen er 55 % i privat sektor og 45 % i offentlig sektor.4 56 % av sysselsatte
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bosatt i kommunen jobber også i Drangedal. Det er størst utpendling til Kragerø (11 %), Skien (8 %)
og Porsgrunn (5 %).5 Jord- og skogbruk er viktig for kommunen. 8 % av arbeidsplassene i
Drangedal er nettopp innen jord- og skogbruk. Bare Hjartdal har flere sysselsatte innen jord- og
skogbruk i regionen. Aktiviteten i skogbruket har de senere år blitt bedre, og de siste fem årene er
det i snitt avvirket 54 000 m3 i året.6
Fyrtårnet innen matproduksjon i Drangedal er Holte Gård. Dette er en familiedrevet gård som
produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås. Deres filosofi er enkel: Alle dyrene skal komme fra
egen gård, og driften skal være basert på økologiske prinsipper og god dyrevelferd. Andre
lokalmatsprodusenter er Løyte gård, Blomstadli gård og Amberslåtta gård.
Sammenliknet med antall fastboende er Drangedal en relativt stor hyttekommune med 1 252
fritidsboliger.7 Satsningsområdene for utbygging av fritidsboliger er hovedsakelig lokalisert
rundt Tokevassdraget og i Gautefallområdet. Gautefallheia har alpinanlegg, anlegg for skiskyting og
langrenn med helårsdrift og hotell. Om sommeren er innsjøen Toke et svært ettertraktet
rekreasjonsområde, der den med sine mange øyer og avstikkere strekker seg fra Prestestranda og
helt ned til Kragerø og Bamble. Det er egne kommunedelplaner for Toke og Gautefall som
tilrettelegger for økt fortetting og bruk av områdene til rekreasjon og friluftsliv. Bygging og bruk av
hytter er en svært viktig faktor for utvikling av næringsliv og bosetting i kommunen.

Opplæring
Kommunen har tre grunnskoler med til sammen 481 elever.8 Det er ingen videregående skole i
Drangedal. De fleste går derfor på videregående skole i grenlandskommunene eller i Bø. Drangedal
kan skilte med god bemanning i barnehage og hundre prosent pedagogtetthet. Trivselen blant 10.
klassinger i Drangedal i perioden 2014-2019 har vært lav (79 %).9 Den siste tiden har det også vært
mange tidligere elever i Drangedal som har stått fram med historier om gjentakende mobbing i
skolen over tid. Saken omtales som Norges største mobbesak, og flere tidligere skoleelever vurderer
å gå til søksmål mot kommunen.10

Folkehelse
Menn og kvinner i Drangedal lever i snitt til de er henholdsvis 79,4 og 83,3 år. Dette er litt over
fylkesgjennomsnittet.11 Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser en del utfordringer blant ungdom i
kommunen. Blant annet rapporterer en høy andel om ensomhet og mobbing, samtidig som færre
enn fylkes- og landsgjennomsnittet er fornøyd med lokalmiljøet sitt og færre deltar i organiserte
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fritidsaktiviteter.12 Kommunen har også utfordringer med barnefattigdom. 9 % av barn under 18 år
bor i lavinntektsfamilier sammenlignet med 8,3 % i fylket.13

Samferdsel
Sørlandsbanen går nord-sør gjennom sentrale deler av kommunen, med stopp på Neslandsvatn.
Sidebanen Neslandsvatn–Kragerø ble nedlagt i 1989. Drangedal har 150 km fylkesvei og 73 km
kommunal vei.14 Fylkesvei 38 går fra Åmot i Vinje til Kragerø, gjennom hele Drangedal
kommune. Fylkesvei 356 går fra Straume i Drangedal til Porsgrunn.

Natur og miljø
Skogen er viktig i Drangedal, men klimaendringer påvirker skogen med tanke på tørke, brann,
insektangrep, og perioder med økt og mer intens nedbør. Langvarig tørke øker faren for skogbrann,
og økt nedbør setter større krav til blant annet vedlikehold av skogsbilveinettet. Drangedal er en
svært liten kraftkommune, men i september 2019 åpnet Nye Suvdøla kraftverk som sikrer lokal kraft
til Drangedals innbyggere og hytteturister. Gautefallvassdraget er varig vernet og må derfor tas
spesielt hensyn til.

Kultur og fritid
Drangedal bygdetun er et friluftsmuseum med 19 gamle bygninger, hvorav de fleste er gaver fra
bygdefolket. I 2013 åpnet Tokestua som er en kultur- og kinosal samlokalisert med Drangedal
10-årige skule.
Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Drangedal kommune (for å velge
kommune og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne).
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Utarbeidet av analyseenheten
Vestfold og Telemark +

Finn flere tall for din kommune
på våre nettsider

www.vtfk.no/om-regionen

www.vtfk.no/statistikk
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og Telemark fylkeskommune
DrangedalVestfold
kommune
vtfk.no
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