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Tips 

Bruk av tekst i sirkel grupperer 

innhold og gjør at titler i toppen 

ikke trenger å bli så lange. 

Budskapet blir mer tilgjengelig. 

Hvit sirkel er et foretrukket 

grafisk element på forsider. 

Fakta om befolkning, næring, 

opplæring, folkehelse, 

samferdsel, natur og miljø, og 

kultur og fritid 
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Seljord kommune 

 

Befolkning 
Folketallet i Seljord kommune har vært relativt stabilt over mange år, men fra 2015 har det vært en 

jevn nedgang. Fra 1.1.2015 og til 1.1.2020 sank folketallet med 114 personer, noe som tilsvarer en 

nedgang på -3,8 %.1 Hadde det ikke vært for innvandring hadde nedgangen vært enda større. 

Innvandrere utgjør nesten 9 % av befolkningen, og det er flest innvandrere med bakgrunn fra Polen, 

Syria og Tyskland.2 Kommunen har de siste årene både hatt fødselsunderskudd og netto innenlands 

utflytting. Kommunen har særlig hatt flyttetap til Oslo, Bø og Sauherad.3 

Næring og arbeid 
I 2019 hadde Seljord 1 439 arbeidsplasser. 68 % av disse var i privat sektor, mens 32 % var i offentlig 

sektor. Helse- og sosialtjenester er den sektoren med flest arbeidsplasser (21 %), etterfulgt 

av varehandel, og bygg- og anleggstjenester. 4 % av arbeidsplassene er innen jord- og skogbruk.4 

 
1 SSB tabell 06913 
2 IMDi: Tall og statistikk 
3 SSB tabell 09588 og Panda analyse 
4 SSB tabell 07979 

Befolkning 
2 911 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
669 km2 

Totalareal 
715 km2 

Byer/steder 

Seljord 

(administrasjons-

senter), samt 

bygdene Flatdal 

og Åmotsdal.   

https://www.ssb.no/statbank/table/06913
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/
https://www.ssb.no/statbank/table/09588
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
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Innen industrien dominerer trevare- og møbelindustri, næringsmiddel- og verkstedindustri. Seljord 

har flere offentlige virksomheter som sysselsetter mange: Sykehuset i Telemark har DPS poliklinikk i 

Seljord, det er videregående skole, Seljord har familievernkontor for kommunene i Øvre Telemark, 

og Mattilsynet har lokasjon med seks ansatte i kommunen. Bedriften med størst omsetning og 

mange ansatte i Seljord er Alf Johansen AS, som driver med grunnarbeid som utlasting, masse-

håndtering og graving/planering, hovedsakelig for entreprenører i Oslo og Akershus. En annen stor 

aktør med høy omsetning og mange ansatte er Telemark bilruter AS, som har hovedkontor i 

Seljord. Hovedvirksomheten til selskapet består av lokalruter, ekspressruter, turkjøring og 

godstransport. Andre bedrifter som sysselsetter mange er Aspit AS som leverer journalsystemer, 

Aasmundsen bakeri i Flatdal og Dyrskun arrangement AS. Seljord er Vestfold og Telemarks 10. 

største hyttekommune med 1 408 fritidsbygninger i 2020. Antallet har vært stabilt de siste 10 

årene.5 Kommunen har også Seljord hotell fra 1850 og flere store campingplasser. 

Opplæring 
Kommunen har 2 grunnskoler med til sammen 359 elever.6 Vest-Telemark vidaregåande skule har 

avdeling i Seljord. Seljord folkehøgskule har rundt 90 elevplasser og ligger i sentrum av Seljord.7  

Folkehelse 
Menn og kvinner i Seljord lever i snitt til de er henholdsvis 78,6 og 83,1 år. Dette er omtrent som 

fylkesgjennomsnittet.8 Kommunen scorer ellers over fylkes- og landsgjennomsnittet på en rekke 

folkehelseindikatorer. Seljordingene er de mest optimistiske i fylket vårt, hvor 79 % har troen på at 

de har eller kan få et lykkelig liv.9  Det er ett prosent poeng foran Vinje, og hele 7 prosentpoeng mer 

enn snittet i fylket.10 Ungdommene i Seljord skårer klart best på aktivitet i fylket vårt, hvor kun 5,4 % 

av ungdommene kategoriseres som lite aktive. Dette er godt under snittet i fylket og under 

landssnittet som er 14 %.11 Kommunen har imidlertid en relativ høy andel barn i lavinntektsfamilier: 

17,2 %.12 

Samferdsel 
E134 (Drammen–Haugesund) kommer inn øst i kommunen i Flatdal, går så sørover til tettstedet 

Seljord, hvor den møter riksvei 36 fra Bø og Grenland, før den fortsetter vestover. Det gjør Seljord til 

et trafikknutepunkt både mot Oslo, Bergen, Grenland og Torp. Seljord har 62 km fylkesvei og 54 km 

kommunal vei.13  

 
5 SSB tabell 05467 
6 Skoleporten 
7 Utdanning.no 
8 Kommunehelsa statistikkbank 
9 Kommunehelsa statistikkbank 
10 Ungdata  
11 Ungdata 
12 SSB tabell 08764 
13 SSB tabell 11845 

https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-seljord
https://www.sthf.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rusbehandling-klinikk/dps-ovre-telemark/dps-poliklinikk-seljord
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Ovre_Telemark/
http://alfj.no/
https://www.telemarkbil.no/nn-NO/om-telemark-bilruter/telemark-bilruter-as
https://www.aspit.no/
https://narbakst.no/bakerier/aasmundsen-bakeri
https://www.dyrskun.no/
https://www.seljordhotel.no/
https://vest-telemark.vgs.no/
https://seljord.fhs.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/05467
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/fakta-om-opplaeringa/elevar-laerarar-skolar/skagerak-international-school?orgaggr=p&kjonn=a&trinn=0&sammenstilling=1&fordeling=2
https://utdanning.no/org/seljord.fhs.no
http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
https://www.ungdata.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/08764
https://www.ssb.no/statbank/table/11845
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Natur og miljø 
Landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen omfatter 357 km2 i kommunene Seljord (120 km2), 

Tinn (35 km2), Hjartdal (206 km2) og Vinje (21 km2). Landskapsvernområdet er et sammenhengende 

fjellområde som ligger sør for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og øst for 

Rauland. 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.  

Seljord er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 546 

gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 11 kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 98 meter. 

Kraftverket med høyest snittproduksjon er Sundsbarm kraftverk, som kom i drift i 1970. Flere av 

vassdraga i kommunen har utfordringer med flom, og de fleste er påvirket av konsesjoner for 

vannkraftutbygging. I minst 250 år har folk hevdet å ha sett et stort og ormliknende dyr, 

Seljordsormen, i Seljordsvatnet. Sjøormtårnet, som ble åpnet i 2011, er bygd i tre og er 17 meter 

høyt med tre utkikksplattformer. Tårnet er som et lysende periskop i terrenget når det er mørkt.    

Kultur og fritid 
Dyrskuplassen er utgangspunkt for folkeliv og aktivitet med vårfestival, musikkfestivaler om 

sommeren og Dyrskun i september. Dyrskun ble startet i 1885, og var et ledd i en nasjonal strategi 

for å øke matforsyninga i landet til en sterkt økende befolkning. Det ble avviklet fesjå på en rekke 

plasser i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selge, først og fremst var det handel 

med dyr, men etter hvert kom det òg andre varer til. Arrangementene på Dyrskuplassen tiltrekker 

seg hvert år mange turister til kommunen. Seljord kirke er reist på 1100-tallet. Utenfor kirken 

står billedhugger Anne Grimdalens monument over Magnus B. Landstad (som var prest her i 1840–

1848), samt steinen på 570 kilogram som «Sterke-Nils» (Nils Olsson Langedal, 1722–1800) skal ha 

løftet. I Flatdal ligger Flatdal kirke fra 1654 samt kunstnerhotellet Nutheim gjestgiveri.  Seljords 

mangfoldige kulturtilbud gjør at de havner på 8. plass på Norges kulturindeks, like foran Notodden 

som innehar 9. plass.14 

Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Seljord kommune (for å velge kommune 

og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne).   

 
14 Kulturindeksen 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Brattefjell-Vindeggen/
https://www.visittelemark.no/seljord/inspirasjon/sjoormen
https://www.visittelemark.no/seljord/ting-a-gjera/sjoormtarnet-p539803
https://www.dyrskun.no/
https://www.visittelemark.no/seljord/ting-a-gjera/seljord-kyrkje-p542003
http://www.nutheim.no/
http://tfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5747860171614dcdb46cb1f1df20ce21
http://kulturindeks.no/
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Finn flere tall for din kommune 

på våre nettsider 

www.vtfk.no/statistikk 

Utarbeidet av analyseenheten 

Vestfold og Telemark + 

www.vtfk.no/om-regionen 

http://www.vtfk.no/statistikk
https://www.vtfk.no/meny/om-regionen
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


