Kommuneprofil
Fyresdal
kommune 2020
Oppdatert desember 2020

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.
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Fyresdal kommune
Befolkning
1 241 per
3.kvartal 2020

Landareal
1 107 km2

Totalareal
1 280 km2
Byer/steder
Folkestadbyen
(administrasjonssenter)
Birtedalen,
Hauggrend og
Kleivgrend

Befolkning
Fyresdal med 1 241 innbyggere er fylkets minste kommune målt i folketall. Kommunen har hatt en
nedgang i folketallet med -2,7 % fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Hadde det ikke vært for innvandring,
hadde nedgangen vært enda større. I 2018 var det for første gang siden 2002 nettoutflytting fra
Fyresdal, og kommunen hadde en nedgang i folketallet på -2,5 % eller 34 personer.1 Også per
3. kvartal 2020 har kommunen hatt nettoutflytting.2 11 % av innbyggerne i Fyresdal er innvandrere,
og det er flest med bakgrunn fra Nederland, Tyskland og Syria.3 Fyresdal har over mange år arbeidet
med å tiltrekke seg særlig nederlandske tilflyttere til kommunen.

Næring og arbeid
I 2019 hadde Fyresdal 520 arbeidsplasser. 55 % av disse var i privat sektor, mens 45 % var i offentlig
sektor. Flest arbeidsplasser finnes innen helse og omsorg.4 Kommunen har et relativt lukket
arbeidsmarked med lite inn- og utpendling. 69 % av de sysselsatte som er bosatt i kommunen jobber
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også i Fyresdal. Utpendlingen har økt de siste årene og 4 % pendler til Tokke og like mange til
Kviteseid, 9 % pendler til andre kommuner i fylket, mens 14 % pendler ut av fylket.5
Fyresdal har god tilgang på vannressurser, skog og landbruk. I den nye regionen er det bare Hjartdal
som har en høyere andel sysselsatte i jordbruk, skogbruk og fiske.6 Kommunen har et jordbruksareal
på om lag 7 300 dekar.7 Den viktigste driftsformen i landbruket er sauehold, men Fyresdal har
også landets største besetning av den utrydningstruede Telemarkskua, som er landets eldste
husdyrsrase. Skogbruk er også viktig for kommunen.
Fyresdal næringshage har et sterkt regionalt og nasjonalt kompetansemiljø innen bioøkonomi.
Næringshagen huser rundt 20 bedrifter, deriblant AT skog, Faun naturforvaltning,
Silva consult og Animalia. En viktig merkevare for Fyresdal er Telemark kildevann. Naturlig
mineralvann blir hentet fra en 18 meter dyp kilde, 570 meter fra fabrikken, som så fylles på flasker
på anlegget i Fyresdal. Telemark Kildevann produserer Bon Aqua for Coca-Cola Drikker AS og egne
merkevarer for flere av de store dagligvarekjedene. Telemarksrøye AS driver oppdrett av ferskvannsfisk (røye) i Fyresvatn, og slakter rundt 20 tonn røye hvert år. Hovedkunden er Lerøy, men i volum
ligger hovedkundene i Sverige og Finland.
Fyresdal kommune fikk omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune i 2017 og fram til 2022.
Bakgrunnen er at det er besluttet å legge ned en avdeling ved Arendal kretsfengsel som ligger i
Kleivgrend i Fyresdal. Samtidig er IKM Maskinering, en privat bedrift, nylig lagt ned. I tillegg har
arbeidsplasser innenfor offshore oljeproduksjon gått tapt. Til sammen betyr dette en reduksjon på
40 arbeidsplasser.

Opplæring
Fyresdal har én grunnskole med til sammen 164 elever.8 Fyresdal har ikke egen videregående skole,
men en stor andel går på Vest-Telemark vidaregåande skule. Søkere med ungdomsrett fra utkanten
av Fyresdal har også rett til å søke videregående opplæring i Aust-Agder.9 Elever ved Fyresdal
ungdomsskole er de ivrigste i fylket på å gjøre lekser. Her rapporterer 54 % av elevene at de gjør
lekser mer enn en time per dag. I Nabokommunen Nissedal er tallet 19 %.10

Folkehelse
Menn og kvinner i Fyresdal lever i snitt til de er henholdsvis 79,7 og 80,7 år. For menn er dette
høyere enn fylkesgjennomsnittet, mens det er noe lavere for kvinner.11 I 2018 levde 8,4 % av
innbyggerne i Fyresdal i husholdninger med lav inntekt, som var på nivå med fylket, og en nedgang
fra 10,2 % tre år tidligere. Fyresdal kommune har prioritert å bruke en relativt stor andel av det
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totale budsjettet på barn og unge, som et tiltak for å forbedre barn og unges oppvekstvilkår. Det
førte til at Fyresdal ble kåret til den beste kommunen for barn og ungdom i landet i UNICEFS
kommuneundersøkelse.12

Samferdsel
Fyresdal har ingen riksveier, men 123 km fylkesvei og 24 km kommunal vei.13 Fylkesvei 355 går nordsør gjennom kommunen langs Fyresvassdraget. I sør har den forbindelse med riksvei 41
(Kristiansand-Brunkeberg) og i nord med rv. 38 (Kragerø-Åmot), der den møter E134 DrammenHaugesund på Åmot. Det er flyplass ved Verpe rett nord for tettstedet Fyresdal.

Natur og miljø
Fjellterrenget med mulighet for fiske og jakt gir grunnlag for en voksende turistnæring. Kommunen
har 392 vann, over 10 dekar med gode fiskemuligheter, og en rekke vandreruter i variert terreng.

Kultur og fritid
Hamaren aktivitetspark omfatter blant annet en universell utformet turveg der høydepunktet
er gangbrua på utsiden av fjellet. Opplevelsen av å sveve over Fyresvatn trekker stadig nye
besøkende. I 2017 fikk kommunen og Faun naturforvaltning innovasjonsprisen for universell
utforming i kategorien landskapsarkitektur for arbeidet med Hamaren aktivitetspark (delt ut av
DOGA på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet). Fyresdal bygdemuseum, som er en del av
Vest-Telemark museum, ble skipa i 1909 og er et av Norges eldste bygdetun. Bygdemuseet har
bygninger og gjenstander fra middelalderen og framover, og gir glimt fra den eldste historien til
Fyresdal.
Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Fyresdal 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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