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Temaer for presentasjonen
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Et lite tilbakeblikk på valget og tilfeldighetenes spill

Hvorfor landbrukspolitikken har blitt mer enn det

Betydningen av handelspolitikken



Markedsinntektene fortsetter å vokse
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Markedsinntekter (33,9 
mrd)
77 %

Direkte tilskudd (10,1 mrd)
23 %

INNTEKTER 2017* (44 mrd)

Markedsinntekter Direkte tilskudd

Kilde: TOTALKALKYLEN FOR JORDBRUKET 2017, Budsjettnemnda for jordbruket. Tabell 2, side 3 *) Budsjetterte tall etter fordelingsforhandlinger og Jordbruksoppgjøret 2017
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Prognose mandatfordeling Stortingsvalget 2017*
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*) Augustberegning Poll of Polls - http://www.pollofpolls.no/?cmd=Mandatfordeling&do=meny&skjema=stalf
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MANDATPROGNOSE 24.08.17

Prognose 2013

Oppdatert 24.08.2017



Mandatfordeling gruppert i forventede rød og blå blokk
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*) Augustberegning Poll of Polls - http://www.pollofpolls.no/?cmd=Mandatfordeling&do=meny&skjema=stalf

Oppdatert 24.08.2017



Valget i oppslutning og mandater



Derfor ble rød-grønt flertall umulig

• Arbeiderpartiet gjorde en dårlig valgkamp

– Mistet de sine viktigeste saker til Høyre, Senterpartiet og SV 

(arbeid, velferd, by/land, skatt, nasjonaløkonomi)

– Økt skatt uten en prosjekt

– Lav velgerlojalitet (60%) – greide ikke å mobilisere.

– Tapte kampen om mediene

• Venstre klarte sperregrensen og MDG under

– Venstres mobilisering og kloke strategi om å klistre seg til 

Høyre («en stemme til V er en garanti for Erna»).

– Miljøvelgerne ser ut å ha gått til SV (kanskje i noen grad til V)

• Høyre og FrP gjennomførte gode og kloke valgkamper

– Fire år i posisjon kostet partiene kun fire mandater (V+KrF

betalte regningen)

– Høyre «tilbakelent» fremsto som et stabilt og modererende 

styringsparti.

– Greide å dokumenterte effekter etter fire år i regjering 

– FrP gjenkjennelige for kjernevelgerne, og offensive i de 

viktigeste sakene. 

– Samtidig profiterte partiet på at de gjennom fire år har vist at 

de også kan sitte i posisjon med ansvar.



Erna II: Større spillerom for landbruket

• Styrkeforholdet mellom blokkene i Stortinget er kraftig utlignet

– Erna I: Blått 96 – 73 Rød/Grønt

– Erna II: Blått 88 – 81 Rød/Grønt

• Større politisk spillerom enn under «Erna II» enn under «Erna I»

– H/FrP må ha støtte fra både V og KrF (eller andre partier). V og KrF fortsatt 
jokerne i landbrukspolitikken.

– Med et kraftig styrket Senterpartiet, og Ap i opposisjon, vil antakelig den 
landbrukspolitiske bindingen mellom dem fortsette. De har begge interesse av 
å markere seg på dette området. 

– For Nortura blir fortsatt konstruktivt arbeid med Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, 
Venstre, SV og Senterpartiet spesielt viktig framover, men med noe ulik 
inngang.



Regjeringen har ikke flertall for sin landbrukspolitikk

• KrF, Sp, Ap og SV utgjør flertall i Stortinget og 
signaliserer så langt signalisert at de vil følge 
linjen som ble lagt ved innstillingen til 
Jordbruksmeldingen våren 2017

• Sentrale saker for disse er
– Tydeliggjøring av de landbrukspolitiske 

målsettingene (kanalisering, importvernet, 
markedsbalansering, inntektsmodell)

– Men også et ønske om å balansere ut 
landbrukspolitikken med andre politiske 
målsettinger knyttet til for eksempel klima, helse, 
økologi og dyrevelferd

– Fra Globaliseringsmeldingen: 
«Landbrukspolitikken kan ikke komme i veien for 
hensynet til Norges samlede handelspolitiske 
interesser»

• Det er flere muligheter for landbruket i denne 
periode, enn hva som var tilfelle i 2013-2017
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Ny næringskomite – skaper utfordringer og muligheter
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Høyre er endret, og norsk landbrukspolitikk er endret

• Høyre har i realiteten brutt med landbruksforliket i Stortinget

• Regjeringen ønsker å reformere norsk landbrukspolitikk gjennom svekkelse av samvirkene og 
derigjennom svekkelse av pilarene landbrukspolitikken er tuftet på

– Markedsregulering

– Importvern

– Avtaleinstituttet

• Svekkelsen av markedsreguleringen kommer til uttrykk gjennom bortfall av virkemidler, samtidig som 
Regjeringen ikke er villig til å diskutere nye verktøy for å styrke den. F.eks. produksjonsregulering.
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Det politiske landskapet

• Rammene for landbrukspolitikken er 
utgangspunktet for samvirkebedriftenes 
virksomhet og prioriteringer

• Forutsetningene for Stortingets 
landbrukspolitikk blir i stadig større 
utstrekning påvirket av prioriteringene 
på andre politikkområder, og da særlig
– Klimapolitikken

– Helsepolitikken

– Næringspolitikken

– Handelspolitikken

• Presset fra særlig klima-, helse- og 
handelspolitikken vil være styrende for 
Norturas innsats på det nærings- og 
handelspolitiske området i perioden.
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Hvordan bli hørt og påvirke politikken?
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Landbruket må arbeide i et nettverk*

14*) Eksempler på interessenter som er viktige i landbruket
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FAMILIEN FØRST



Jordbruksmeldingen ble en viktig milepæl



Fundamentet i den norske landbruksmodellen i endring

• Polarisering og en liberale dreiningen i landbrukspolitikken bidrar til å 
svekke oppslutningen til målsettingene om matproduksjon i hele 
landet og inntektsmålene for landbruket.

• Eksisterende og nye internasjonale forpliktelser (WTO, EU), 
frihandelsforhandlinger og et svekket importvern vil øke takten på 
innføring av effektiviserende og sentraliserende landbrukspolitiske 
vedtak.

• Økt press mot markedsreguleringsordningen og svekkelse av 
virkemidlene som følge av internasjonale forpliktelser og nasjonale 
politiske prioriteringer skaper utfordringer for Norturas utøvelse av 
rollen sommarkedsregulator
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Landbrukets viktigeste politiske prioriteringer

• Styrke den politiske oppslutningen til de landbrukspolitiske målsettingene og politikkens tre 

hovedinstrumenter (avtaleinstituttet, markedsbalanseringen og importvernet)

• Bidra til at nasjonale reduksjonsmål for ikke-kvotepliktig sektor ikke svekker næringens 

konkurransekraft i forhold til utenlandske aktører

• Utjamne forhandlingsstyrken i verdikjeden for mat (primærnæring – industri – handel)
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HANDELSPOLITIKK
EU, WTO og andre pågående forhandlinger



Fortsatt svakt importvern
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Viktige pilarer i handelspolitikken  /1
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Viktige pilarer i handelspolitikken  /2
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Fortsatt under taket, men press mot Norge i WTO

Land
Prod. verdi 
(mrd USD)

Bruk av gul støtte i % 
av tak

Handelsvridende støtte i % 
av prod. verdi

Island 0,404.00 78 % 35

Norge 5,213.20 94 % 30,9

Sveits 10,381.00 60 % 26,6

Japan 92,304.03 15 % 9,5

Israel 8,366.74 95 % 8,6

Taiwan 10,637.38 51 % 3,1

Korea 38,991.69 0 % 2,5

Canada 53,192.52 12 % 4,8

USA 396,606.00 36 % 3,06

EU 486,242.45 8 % 2,12

Kina 950,111.78 1,96

India 208,750.00 0,83

23
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9771

10739

10893

11449 11449 11449 11449

2013 2014 2015 2016

Gul støtte Bundet støtte

Kilde: Landbruks- og matdepartementet – møter november og desember 2018



Handelspolitiske utfordringer

• WTO
– Buenos Aires i desember 2017 ble en total fiasko, 

som forventet

– Motarbeidelser fra USA, og uenigheter mellom de 
store landene (Kina, India, USA)

– Me  hva skjer nå? WTO kan ikke fortsette å kjøre 
med håndbrekket på....

• Mercosur
– Verdens største eksportør av landbruksprodukter

– Har sterke offensive interesser

– Norske offensive interesser er fisk og maritime 
tjenester

• TTIP
– Ligger i stabilt sideleie på grunn av Trump og til 

en viss grad pga Brexit og problemer i Frankrike 
og Tyskland

• EU - Artikkel 19
– Nye kvoter vedtatt av Stortinget – avventer 

ratifisering i EU27

– Ventet at kvotene vil gjelde fra 1. januar 2019
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NY ARTIKKEL 19 AVTALE
Forhandlinger mellom Norge og EU med sikte
på gradvis liberalisering i handelen med 
landbruksvarer
• Med sikte på gradvis liberalisering i

handelen med landbruksvarer
• Innenfor rammen av landenes landbruks-

politikk
• Gjensidig fordelaktig

Ny avtale signert 5. april 2017
• Ratifiseres i EU Parlamentet og Stortinget

Tidligst virksom fra 1. januar 2019



Bekymringsfulle kvoteutvidelser på storfe og skinke

• Storfe – tredobling av kvoten
– Kvoteutvidelse 1.600 tonn

– Ny kvote 2.500 tonn

• Ny kvote på svineribbe
– 300 tonn

– Gjelder kun i desember

– Fast kronetoll 15 kr/kg

• Viktig endring på skinke
– Øking på 200 tonn.  Ny kvote 600 tonn

– Tariffen gjelder skinke med mimimum 15 
vol.prosent bein, men kan gjøres om til skinke 
uten bein (skåret/slicet)

• Pølse
– Kvoteutvidelse 200 tonn

– Ny kvote 600 tonn

• Kylling
– Kvoteutvidelse 150 tonn

– Ny kvote 950 tonn
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Skjev handelsbalanse – viktige utfordringer

• Kvotene som innrømmes er 

varige, og er tapt norsk 

produksjon

• Strukturelle forskjeller i 

landbrukspolitikk, 

kostnadsnivå, klima og 

geografi gjør norsk produksjon 

sårbar

• Når er nok, nok?
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