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Markedsadgang for landbruksvarer

• Norge er ikke en del av EUs felles landbrukspolitikk eller EUs 
felles handelspolitikk

• Artikkel 8

• To bestemmelser i EØS-avtalen som regulerer toll og 
markedsadgang for landbruksvarer:

• Protokoll 3 (bearbeidede landbruksvarer)

• Artikkel 19 (basis landbruksvarer)
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Protokoll 3 (bearbeidede landbruksvarer)

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

buljonger, Is, Smakstilsatt yoghurt, ++

• Overordnet prinsipp: Utjevne råvarekostnader for 
næringsmiddelindustrien

Lik konkurranse på industrileddet

Bedre utvalg til forbrukerne

• Produktene en del av det frie varebyttet – men egne 
bestemmelser om toll og tilskudd
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Artikkel 19 (basis landbruksvarer)

• Forpliktelse om å gjennomgå vilkårene for handel med sikte 
på gradvis liberalisering, med to års mellomrom

• I praksis skjer dette gjennom bilaterale handelsavtaler, med 
mer enn to års mellomrom
• 1. juli 2003, jf. St.prp nr. 71 (2002-2003) 

• 1. januar 2012, jf. Prop. 62 S (2010-2011)

• 1. oktober 2018, jf. Prop. 115 S (2016-2017)
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Artikkel 19 (basis landbruksvarer)

• Krevende forhandlinger for Norge. 

• EU har over tid gjennomført dels betydelige reformer av sitt 
jordbruk, og er nå konkurransedyktige på verdensmarkedet.

• Målt i verdi er EU-landene samlet nå verdens største eksportører 
av landbruksvarer. 

• Av naturgitte årsaker kan ikke norsk landbruk konkurrere på pris 
mot jordbruksproduksjon i en del EU-land, og norsk eksport av 
landbruksprodukter til EU er begrenset. 
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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
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EUs felles landbrukspolitikk
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EUs Felles landbrukspolitikk (CAP)

• EU har felles politikk for støtte til landbrukssektoren

• Utgjør i dag ca. 38% av EUs felles budsjett

• Politikkens mål:

• Sikre levedyktig matproduksjon

• Bærekraftig utnyttelse av naturressursene

• Balansert geografisk utvikling

• Stabile markeder

• Styrke inntektene til bonden

• Øke konkurransekraften

• Bevare en variert 
bruksstruktur

• Produksjon av fellesgoder

• Økonomisk vekst i distriktene

• Matproduksjon som møter 
forbrukernes forventninger

• Styrke innovasjonen •
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Felles

• Pilar 1 
(Direktetilskudd)
• Finansiert av EUs budsjett

• 3 obligatoriske komponenter 
(arealtilskudd, grønne tilskudd, 
unge bønder)

• + frivillige komponenter 
(fordelingstilskudd, tilskudd til 
arealer med særlige 
driftsulemper, 
produksjonsavheng. støtte)

• Markedsstøtte – Felles

• Pilar 2 
(Bygdeutviklingsprogrammer)
• Finansiert av både nasjonale budsjetter 

og EU-budsjett

• Medlemslandene lager egne 
programmer basert på felles 
hovedprioriteringer

• Totalt 118 forskjellige 
bygdeutviklingsprogrammer i EU

, men ikke lik,landbrukspolitikk

309 mrd. EUR 100 mrd. EUR

+ 59 mrd. EUR

EUs felles budsjett

Nasjonale budsjett
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Utviklingen av CAP i nyere tid
• Utviklingen i CAP i nyere tid kan karakteriseres med:

Mer markedsorientering

Avvikling av produksjonsregulering (kvoter), markedsprisstøtte og eksportstøtte

Overgang til en produksjonsuavhengig støtteprofil

 Større frihet for medlemslandene

• Reformene henger sammen med periodene for EUs langtidsbudsjett

 Inneværende reformperiode gjelder derfor frem til 2020

Kommisjonen fremmet forslag til ny CAP og nytt langtidsbudsjett før sommeren 2018
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Ny landbrukspolitikk 2021-2027
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Kommisjonens forslag til «ny» 
landbrukspolitikk etter 2020

• Juncker-kommisjonen fremmet sommeren 2018 forslag til ny 

CAP for perioden 2021-2027

• Forslaget er til behandling i rådet og i parlamentet

• En «overgangsordning» er vedtatt slik at iverksettelsen av 

den nye politikken kan utsettes til etter 2021
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Kommisjonens forslag til «ny» 
landbrukspolitikk etter 2020

• Overføringene kuttes med ca. 5% (nominelt) 

• Evolusjon og ikke revolusjon

• 2-pilarstrukturen beholdes

• Fortsatt fokus på marked, eksport, konkurransekraft

• Større fleksibilitet for medlemslandene 

• Økt fokus på miljø og klima
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Målstrukturen

1. Sikre bonden inntekt

2. Øke konkurransekraften

3. Rebalansere makten i verdikjeden for mat

4. Klimatiltak

5. Miljøvern

6. Biologisk mangfold

7. Sikre rekruttering

8. Levende bygdesamfunn

9. Sikre høy matvarekvalitet
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New Delivery Model
• Hvert medlemsland skal utforme nasjonale CAP-planer, med 

begge pilarer

• CAP-planene skal utformes for å nå 9 overordnede EU-mål 
(økonomiske, sosioøkonomiske og miljø)

• Medlemslandene kan velge mellom et sett med felles virkemidler

• Kommisjonen skal godkjenne CAP-planene

• Måloppnåelse måles underveis etter gitte indikatorer
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Direktetilskudd
• Arealtilskudd under Pilar 1 opprettholdes

• Direktetilskuddene vil fokuserer på små/mellomstore bruk, og 
unge bønder

• Det innføres tak for direktetilskudd: Lavere satser fra 60.000 EUR, 
absolutt tak fra 100.000 EUR

• Min. 2% av allokerte midler under Pilar 1 skal gå til unge bønder

• «Greening»-tilskudd fjernes, nye miljø og klimatilskudd innføres
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Høyere ambisjoner for klima og miljø

• Klima, miljø, bærekraftig bruk av naturressursene, biologisk 
mangfold, landskap er del av de 9 overordnede målene.

• Direktetilskuddene betinger visse miljø- og klimakrav

• Hvert medlemsland plikter å ha såkalte eco-schemes som del av 
sine CAP-planer, hvor ytterligere klima- og milljøtiltak støttes og 
incentiveres

• Minst 30% av budsjettallokeringen under Pilar 2 skal gå til miljø 
og klimatiltak
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Green Deal og CAP

• Green Deal/Farm to Fork-strategien signaliserer et taktskifte i det 

grønne skiftet

• «Farmers key to managing the transition.»

• Det gjøres ingen endringer i Juncker-kommisjonens forslag til CAP

• Men CAP vil være hovedvirkemiddelet for å nå ambisjonene i 

Green Deal/Farm to Fork-strategien

• De nasjonale CAP-planene og oppfølging av disse blir sentralt
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Takk for oppmerksomheten
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Tillegg
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EUs landbruk - hovedtall

• 11 mill. gårder

• 44. mill. arbeidsplasser i landbruket og matindustrien

• 500 mill. konsumenter
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Utvikling av støtteordningene i CAP
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