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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.
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Hjartdal kommune
Befolkning
1 552 per
3.kvartal 2020

Landareal
732 km2

Totalareal
792 km2

Byer/steder
Sauland
(administrasjonssenter), Tuddal og
Hjartdal

Befolkning
Hjartdal er fylkets tredje minste kommune målt i folketall. Folketallet i kommunen har hatt en
nedgang de siste årene, med -2,5 % reduksjon fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Kommunen har over mange
år hatt fødselsunderskudd og netto innenlands utflytting.1 Kommunene har særlig hatt flyttetap
til Skien, Oslo, Seljord, Notodden og Sauherad.2 Nettoinnvandring på 10-20 personer hvert år
har imidlertid ført til at nedgangen i folketallet ikke har vært enda større. Sammen med Siljan og
Tokke har Hjartdal likevel den laveste andelen innvandrere i regionen: 8 % av befolkningen. Det er
flest innvandrere med bakgrunn fra Syria, Litauen og Kongo.3
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Næring og arbeid
I 2019 hadde Hjartdal 710 arbeidsplasser. 69 % av disse var i privat sektor, mens 31 % var i offentlig
sektor.4 Halvparten av de sysselsatte som er bosatt i kommunen jobber også i Hjartdal. Hele 23 %
pendler til nabokommunen Notodden, mens 11 % pendler til Seljord, Oslo og Kongsberg.5
Landbruket er en stor og viktig næring i Hjartdal kommune. Hjartdal er den kommunen i fylket med
størst andel arbeidsplasser innen jordbruk, skogbruk og fiske (30 % av arbeidsplassene).6 48 % av
innbyggerne i Hjartdal bor også på gård. Ingen annen kommune i regionen er i nærheten av å ha en
så høy andel av innbyggerne bosatt på gård (nummer to er Fyresdal med 32 %).7 Jord- og skogbruk
domineres av husdyrhold (storfe og sau) i kombinasjon med skogen og andre næringer. Det er også
mange arbeidsplasser knyttet til bygg- og anleggsarbeid (18 % av arbeidsplassene i Hjartdal).
Turisme har også stor betydning for kommunen, og Hjartdal er regionens syvende største hyttekommune, med 2 409 fritidsboliger i 2020. Antall hytter har økt med 20 % de siste ti årene.8 Det
er særlig stor hytteutbygging i Tuddal, som er en helårsdestinasjon med mil på mil med skiløyper,
og nærhet til Gaustatoppen. Tuddal Høgfjellshotell er det eldste høyfjellshotellet i Norge, og det
best bevarte trehotellet fra perioden rundt 1900 når det gjelder eksteriør og interiør.

Opplæring
Kommunen har tre grunnskoler, en offentlig og to private montessoriskoler, med til sammen 180
elever.9 I 2019 åpnet en ny skole i massivtre i Sauland, som den første i sitt slag på Sør-Østlandet.
Hjartdal har ikke egen videregående skole, men mange elever går på Notodden videregående skole.

Folkehelse
Menn og kvinner i Hjartdal lever i snitt til de er henholdsvis 79,3 og 85,5 år. Ingen andre kommuner i
fylket har så høy levealder blant kvinner.10 Psykisk helse er en utfordring i Hjartdal, slik som mange
andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2018 oppga 28 % av ungdomsskoleelevene at de er mye
plaget av ensomhet. I fylket vårt er det i Hjartdal flest elever som gruer seg til å gå på ungdomsskolen – hele 30 %. Det er 7 % poeng over landssnittet.11

Samferdsel
E134 (Drammen–Haugesund) går gjennom kommunen i sør. Det er til sammen 59 km fylkesvei og
22 km kommunal vei i kommunen.12 Fra Sauland går fylkesvei 3430 gjennom Tuddal videre langs

4

SSB tabell 07979
SSB tabell 03321
6
SSB tabell 07984
7
SSB tabell 06520
8
SSB tabell 05467
9
Skoleporten
10
Kommunehelsa statistikkbank
11
Ungdata
12
SSB tabell 11845
5

Kommuneprofil Hjartdal kommune 2020

Hjartdal kommune

3

østsiden av Gaustatoppen til Rjukan, med en passhøyde på 1 260 moh. Øvre del av veien (ca. 10
km) er vinterstengt.

Natur og miljø
Kommunens høyeste punkt (1 615 moh.) er på Gaustaråen, ved grensen mot Tinn.
Landskapsvernområdet Brattefjell Vindeggen omfatter 357 km2 i kommunene Hjartdal (206 km2),
Seljord (120 km2), Tinn (35 km2) og Vinje (21 km2). Formålet med vernet er å ta vare på et egenarta
naturlandskap, med urørt høyfjell og fjellskogområde, biologisk mangfold med egen villreinstamme,
rikt plante- og dyreliv, samt verdifullt kulturlandskap og kulturminne.
Sauland sentrum er spesielt utsatt for flom når elva Hjartdøla går over sine bredder. Allerede ved en
10-årsflom er deler av bebyggelsen rundt Sauland sentrum, samt betydelige områder med dyrka
mark oversvømt. Området er flatt og små endringer i vannføring endrer flomutbredelsen mye.
Hjartdal er en mellomstor kraftkommune (åttende størst produksjon av de 11 kraftkommunene i
regionen), med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 466 gigawattimer (GWh) per 2016.

Kultur og fritid
Hjartdal omtales som «kulturlandskapsbygda» med et særpreget og godt bevart kulturlandskap av
nasjonal verdi. Både Tuddal og Hjartdal har sterke kulturtradisjoner innen folkemusikk og tradisjonshåndverk. Den kjente felespilleren Knut Buen bor i Tuddal. Kommunen har også en uvanlig stor
tetthet av meget gamle og fredede bygg. For eksempel står det et loft fra senmiddelalderen på
Frøland ved Sauland. Tuddal bygdetun omfatter 15 gamle hus fra bygda og er et av de mest
komplette bygdetunene i Telemark. Det er også bygdetun i Bondal. Frivilligheten står sterkt i
kommunen, for eksempel gjennom Sauland bygdelag og Hjartdal historielag.
Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Hjartdal 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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