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Mars
- Jordbruksoppgjøret

- Siste runde i styret (f. 15/3)
- Avlevere innspill til jordbruksoppgjør til Rådet

- Kontaktmøte LMD
- Gjennomføre ultimo mars

- Organisasjoner og myndigheter, møter
- NHO: Næringspolitisk utvalg
- LMD: Artikkel 19 oppdatering (tid kan variere)

Juli
- Stortinget har ferie

April
- Jordbruksoppgjøret

- Følge med/informere om jordbrukets krav og statens tilbud 
(datoer varier men alltid april/mai)

- Budsjettnemndens Totalkalkyle for fjoråret, samt prognose
- Årsmøte Nortura
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NHO Handelspolitisk utvalg
- NB: Internasjonalt koordineringsutvalg

- Nærings- og handelspolitisk nyhetsbrev (styret, KL, poltisk netteverk i N)Mai
- Jordbruksoppgjøret

- Følge med og informere styret og internt i Nortura
- Følge med og informere om forhandlingsresultat

- Organisasjoner og myndigheter, møter
- NHO: Næringspolitisk utvalg
- NL: RUN
- UD: WTO-utvalget (og andre handelsavtaler)

- Revidert nasjonalbudsjett

Februar
- Jordbruksoppgjøret

- Første leveranse av vurderinger til styret
- Kontaktmøte LMD

- Forberede agenda med LMD
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NHO: Handelspolitisk utvalg
- NL: RUN

- Notat: importvernet

Januar
- Jordbruksoppgjøret

- Starte skriving og hovedvurderinger til kontaktmøtet
- Kontaktmøte med fagutvalg og dyreansvarlige – ca 20/1

- Organisasjoner og myndigheter, møter
- NHO: Næringspolitisk utvalg
- NB: Internasjonalt koordineringsutvalg

Juni
- Jordbruksoppgjøret

- Proposisjon overleveres Stortinget ultimo mai/primo juni. Oppsummering og plansjer
- Behandling og høring i næringskomiteen. Oppfølging komite for merknader
- Debatt i Stortinget
- Oppsummere årets oppgjør – arbeidsnotat internt – forberedelse neste oppgjør

- Organisasjoner og myndigheter, møter
- NHO: Handelspolitisk utvalg

Desember
- WTO forhandlinger hvert 2. år
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NHO: Næringspolitisk utvalg
- NHO: Handelspolitisk utvalg

November
- Jordbruksoppgjøret
- Kalle inn til kontaktmøte ca 20/1
- Presentasjon til Styret om vurderinger til oppgjøret
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NB: Internasjonalt koordineringsutvalg

Oktober
- Jordbruksoppgjøret

- Saker til neste års forhandlinger - delta på Fagutvalgsmøter og 
kontakt med dyreansvarlige.

- Utfordre andre relevante fagmiljø i Nortura
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NHO: Næringspolitisk utvalg
- NHO: Handelspolitisk utvalg
- UD: WTO-utvalget (og andre handelsavtaler)

- Statsbudsjettet legges fram primo oktober

September
- Følge med på LMDs notifikasjon WTO for foregående år
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NB: Internasjonalt koordineringsutvalg
- NL: RUN

- Notat: styrken i importvernet
- Handelspoltitisk Notat
- WTO Public Forum, Geneve
- EFTA/EEA /EØS Seminar (EFTA, Brüssel, 12.sep)

August
- Jordbruksoppgjøret
- Kalle inn til kontaktmøte ca 20/1
- Presentasjon til Styret om vurderinger til oppgjøret
- Organisasjoner og myndigheter, møter

- NHO: Næringspolitisk utvalg
- NHO: Handelspolitisk utvalg

- Arendalsuka
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Akkurat nå på Stortinget

• Næringspolitikk
– Forsyningsplikten utfordres av 

kjedene

– Lov om god handelsskikk

– Produksjonsregulerende 
virkemidler

– Forberedelser til 
jordbruksoppgjøret 2019

• Klima
– Faglagenes klimaforhandlinger

• Handelspolitikk
– Mercosur

– Kina
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Ernas fjerde landbruksminister
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Regjeringen er endret, landbrukspolitikken er endret

• Høyre har i realiteten brutt med landbruksforliket i Stortinget, men er på vei tilbake?

• Regjeringen haddet et ønske om å reformere norsk landbrukspolitikk gjennom svekkelse av 
samvirkene og derigjennom svekkelse av pilarene i landbrukspolitikken
– Markedsordningene

– Importvern

– Avtaleinstituttet

• Svekkelsen av markedsreguleringen kommer til uttrykk gjennom bortfall av virkemidler, samtidig som 
Regjeringen har til nå ikke vært er villige til å diskutere nye verktøy for å styrke den. F.eks. 
produksjonsregulering.
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Jordbrukets inntekter
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Kilde: TOTALKALKYLEN FOR JORDBRUKET 2018, Budsjettnemnda for jordbruket. Tabell 2, side 3 *) Budsjetterte tall etter fordelingsforhandlinger og Jordbruksoppgjøret 2017

73% 74% 75% 76% 77% 76%

27% 26% 25% 24% 23% 24%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produksjonsinntekter Direkte tilskudd

35,5 mrd (76 %)

10,6 mrd (24 %)

INNTEKTSFORDELING 2018

Produksjonsinntekter Direkte tilskudd



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 arbeider i nettverk

9*) Eksempler på interessenter som er viktige i landbruket



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 markedsordningene og svekkelse av virkemidlene 

som følge av internasjonale forpliktelser og nasjonale politiske 

prioriteringer skaper store utfordringer for markedsregulatorene

10



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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Klima og dyrevelferd påvirker landbrukspolitikken

• Viktig trend som vil gjøre seg gjeldene i årets 
oppgjør.

• Forbrukere vil kjøpe fra produsenter og selskaper 
med et tydelig og identifiserbart formål som 
bidrar til at samfunnet går i riktig retning.
– Høy dyrevelferd og trygg mat

– Forbrukere vil etterspørre mat med lave utslipp

– Skift mot mer grønt i kostholdet - skift

– Bærekraft er bunnlinjen i skiftet – ikke bare klima, 
også miljø, samfunn, arbeidsplasser, 
ringvirkninger

– Forbrukere vil ha selskaper som tar ansvar for 
klima og dyrevelferd - mer enn profitt

• Produsenter og selskaper må vise at de leverer 
på disse vilkårene

• Kjøttet står ikke i et motsetningsforhold til den 
nye samfunnskontrakten, men vi må synliggjøre 
offensiv tilpasning
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God kornøkonomi viktig men også utfordrende

– God kornøkonomi viktig for hele 

norsk landbruk, men kraftfôret er 

den viktigste 

kostnadskomponenten for svin, 

fjørfe og egg

– Ikke vært prioritert fra 

forhandlingspartene de seneste 

årene

– Tiltak som styrker kornøkonomien 

men ikke belaster fôrpriser kan 

være arealtilskudd korn, 

arealtilskudd grovfôr
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Fraktordningen virker mot sin hensikt

• Fraktordningene skal utjamne forskjeller i 
fraktkostnad for bønder som bor i distriktene

• Er et av de viktigste inntektsutjamnings- og 
kanaliseringsvirkemidlene i 
jordbrukspolitikken

• Stortingsflertallet (inkl KrF) har understreket 
betydningen av ordningen – blant annet 
ifbm Jordbruksmeldingen.

• Nortura har igangsatt et arbeid for å 
dokumentere fraktregnskapet de siste fem 
år, helt ned på kommunenivå. Regner på 
fraktsatsene de tre siste årene ned på hver 
enkelt kommune, fabrikk og dyreslag

• Mye tyder på kraftig underfinansiering og en 
modellskjevhet som slår verst ut i 
grisgrendte strøk
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Fraktsatser underfinansiert med 71.3 mnok i 2016-2018

15



Tilskuddsendringene motarbeider politikkens mål
Tilskuddene per kilo kjøtt forverres dramatisk med avstanden til slakteriene
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Beregnet underdekning per region 2016-2018
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Modernisering og «forbrukertilpasning»

• Investeringstilskudd må innrettes slik at det 
styrker framtidig konkurransekraft for landbruket.

• Investeringer i endrede driftsformer på grunn av 
klima, dyrevelferd og helse krever 
støtteordninger i årene som kommer. For 
eksempel:
– Reduksjon av CO2 utslipp fra driftsmateriell og 

bygninger

– Redusert CO2 utslipp fra produksjonene, men 
spesielt drøvtyggerne

– Driftstilpasninger som følge av endrede klimatiske 
forutsetninger (regn og tørke)

– Forbrukerdrevne produksjonskrav knyttet til 
dyrevelferd og helse (løsdrift, frittgående høns, 
dyrevelferdsprogram kylling og gris, SPF 
overgang, LA-MRSA saneringer)

– Vektlegge beitingens betydning for CO2 binding, 
artsmangfold, albedoeffekter og tilgang til 
naturopplevelser (turisme)
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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
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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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Artikkel 19-kvotene
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Vareslag Samlet kvote (årlig kvantum i tonn) Tilleggskvote* Tollsats (NOK/kg)

Pistoler (storfe ferskt/kjølt) 2500 1600 0

Sideflesk (ribbe) svin, ferskt/kjølt/fryst 300 300 15

Kjøtt av svin; skinke, bog som inneholder 

minst 15 vektprosent bein 600 200 0

Pølser og liknende av kjøtt, flesk, 

slakteavfall og blod  (tilberedte 

næringsmidler) 600 200 0

SUM 4000 2300


