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EØS-avtalens Art.8

• Landbrukspolitikken er unntatt EØS-avtalen
• I praksis alle virkemidlene som fastsettes i jordbruksavtalen + handelspolitikken

• EØS-avtalen art. 8:
• Med mindre annet er spesifikt nevnt er varer som hører inn under kap 1 til kap 24 

i Tolltariffen unntatt EØS-avtalens øvrige bestemmelser

• Unntatt varer nevnt i protokoll 3 – for disse gjelder særskilte regler for toll og 
tilskudd angitt i protokollen
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EØS-avtalens Prot.3

• Omfatter «bearbeidede landbruksvarer»
• Brød- og bakervarer, Sjokolade- og sukkervarer, Pasta, Frossen-pizza, Supper og 

buljonger, Is, Smakstilsatt yoghurt, ++

• Del av det frie varebyttet, men bestemmelser om toll og 
tilskudd angitt av protokollen
• Varierer noe fra produkt til produkt

• Overordnet prinsippet: Utjevning av råvarekostnader –
konkurranse på industrileddet
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EØS-avtalens Art.19

• Ihht. art 19 skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå 
vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, 
grønnsaker m.v.) med sikte på en gradvis liberalisering. 

• Forhandlinger skal ihht. art 19 skje innenfor rammen av partenes 
respektive landbrukspolitikk, og videre reduksjoner av 
handelshindringer skal skje på gjensidig fordelaktig basis.

• 3 tidligere art.19-avtaler
• 1. juli 2003, jf. St.prp nr. 71 (2002-2003) 
• 1. januar 2012, jf. Prop. 62 S (2010-2011)
• Siste avtale ble iverksatt 1. oktober d.å., jf. Prop. 115 S (2016-2017)
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Import/eksport av landbruksvarer

• 65% av importen 
kommer fra EU

• 65% av eksporten 
går til EU
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Import av landbruksvarer

• Import av basis 
landbruksvarer for 44 mrd. 
kr (69%)

• Import av bearbeidede 
landbruksvarer for 19,7 mrd. 
kr (31%)

Import 2017

Alle land EU % fra EU Alle land EU % fra EU

Basisvarer 4 086        2 229        55 % 43 953      26 808      61 %

herav kjøtt 24             19             78 % 1 471       876           60 %

ost 12             12             98 % 816           803           98 %

potet 44             37             83 % 233           191           82 %

grønnsaker 122           107           88 % 2 423       2 037       84 %

frukt og bær 355           171           48 % 5 448       2 561       47 %

korn 388           316           81 % 954           669           70 %

Bearbeidede varer (Prot. 3) 912           531           58 % 19 703      14 512      74 %

Totalt alle landbruksvarer 4 998    2 759    55 % 63 656  41 320  65 %

Mengde i 1000 tonn Verdi i mill. kroner


