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Aktuelle saker akkurat nå

• Næringspolitikk
– Dok. 8 forslag fra Arbeiderpartiet om 

innføring av lov om god handelsskikk 
og pristak på dagligvarer

– Jordbruksoppgjøret

– Omsetningsrådets utredninger av 
virkemiddelbruken til markedsregulator

• Klima
– Klimameldingen

– Avfallsmeldingen

• Handelspolitikk
– Utviklingen i WTO

– Frihandelsforhandlingene med 
Mercosur

– Artikkel 19 implementering
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Økt matproduksjon på norske ressurser for å øke selvforsyningsgraden,

styrke beredskapen og dekke etterspørselen.

NORSK LANDBRUKSPOLITIKK
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MÅLENE
Matsikkerhet og beredskap

Landbruk over hele landet

Økt verdiskaping

Bærekraftig landbruk

VIRKEMIDLENE
Jordbruksavtalen

Importvernet

Markedsordningene



Stortingets sammensetning 2017 - 2021



Det landbrukspolitiske kartet anno 2018
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Landbrukspolitisk kart 2017-2021



Regjeringen har ikke flertall for sin (opprinnelige) 

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

• Men det er en reell mulighet for at KrF går inn i 
Regjeringen, noe som alvorlig vil endre forutsetningene 
for landbrukets politiske arbeid

• Vil Erna søke spille en enda større rolle i 
landbrukspolitikken framover? Er landbruket hennes 
neste reformprosjekt?
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Fundamentet i landbrukspolitikken er i endring

• Oppsplitting av det landbrukspolitiske forliket
– Tøffere polarisering

– Økt gjennomslag for markedsliberalt tankegods

– Ønske om endring av den norske 
landbruksmodellen

• Klima-, dyrevelferds- og helsekrav betyr 
omstillingspress i landbruket

• Svekket handelsbalanse øker behovet for å 
skape nye eksportnæringer og –inntekter.
– Økt tempo på frihandelsavtaler gjennom EFTA og 

bilateralt

• Markedsordninger under kraftig press
– Svekket importvern og flere handelsavtaler 

utfordrer produksjonene og markedsbalansen

– Bortfall av reguleringsvirkemidler skaper behov 
for nye

• WTO og verdenshandelen i krise
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Landbruket må arbeide i nettverk

11*) Eksempler på interessenter som er viktige i landbruket


