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Hva jeg skal snakke om

• Handelsavtaler og internasjonalt samarbeid

• Norsk handel med jordbruksprodukter

• Framtidsutsikter og mulighetsrom





Størrelsen på verdenshandelen med mat

• 10-15 prosent av global produksjon

• Noen få land står for det meste av eksporten



Hvilke avtaler og regler er viktige?



Verdens handelsorganisasjon, WTO

• WTO-avtalen (1995) setter rammer for jordbrukspolitikken 

– Offentlig støtte (subsidier) til landbruket

– Hvor høye tollsatser vi kan ha

– Eksportstøtte



WTO: landbruks-støtte

• Begrenser innenlands handelsvridende («gul») støtte

– Prisstøtte
Målpriser - hvete, havre, bygg, rug, oljefrø, geitemelk, kumelk og gris 

– Overføringer over jordbruksavtalen

Grunntilskudd geit, lam og ull, distrikts- og kvalitetstilskudd frukt, bær og 

grønnsaker, transportstøtte storfe, svin, lam, egg og dyrefôr, tilskudd til 

fruktlager.



Norsk nasjonal støtte



WTO: tollvern

• Vedtatt maksimale tollsatser for alle produkter

• Tollsatsene er bundet for fremtiden

• Kan velge mellom spesifikk (krone) toll eller prosent-toll

• Tollfrie kvoter



WTO: eksportstøtte

• Begrenser direkte subsidier til eksport

• Fra og med 2021 – all eksportstøtte forbudt 



Norge gir u-land fordeler

• Alle u-land har lavere toll enn WTO binder oss til

• Ekstra toll-reduksjon til de nest fattigste landene

• De aller fattigste landene kan eksportere uten toll



EØS-avtalen

• Handel med jordbruksprodukter (Artikkel 19), tollfrie importkvoter
– Ost
– Kjøtt
– Frukt og grønnsaker
– Planter og blomster 

• Handel med industrielt bearbeidede produkter (RÅK-varer)



Frihandelsavtaler

• Norge har frihandelsavtaler med 40 land

• Liberalisering – utover WTO-forpliktelsene



Hvordan har Norges handel med jordbruksvarer utviklet seg?







Men en stor andelen av eksporten er myse - lav pris

➢Eksportverdi i 2019 = 741,6 millioner kroner 

➢ Importverdi  i  2019 = 1269,5 millioner kroner 







Uforutsigbar verden preget av mistillit



Blir verden mer proteksjonistisk?

Alle vil inngå nye handelsavtaler

Tja, USA har skrotet 
store handelsavtaler og 
trenerer WTO. 

Land prioriterer 
nasjonale behov foran 
globalt samarbeid



Alle mot alle - en mot en



Den sterkestes rett



Norge ønsker mer handel

•Konflikt mellom landbrukspolitikken og handelspolitikken

•Sterkt ønske om nye handelsavtaler

•Jordbruksvarer – høyt prioritert og sårbart



Tollvernet svekkes kontinuerlig

•Kostnadsveksten svekker tollvernet

•Nye avtaler forsterker problemet

•Andre land liberaliserer jordbrukshandelen

•Mye tyder på fortsatt økt liberalisering

•Uten mottiltak - norske jordbruksprodukter mister markeder



Mulighetsrom 



Flere folk

KlimaendringerRessursknapphet

Internasjonal ustabilitet

Matsikkerhet og 

beredskap



Reduserte markeder krever handling 

• Redusere produksjonsvolumet –

kompensere ved å øke verdien

• Etablere nye eksportmarkeder



Handelspolitikken 

• Opprettholde et mest mulig 

velfungerende tollvern

• Handelsavtaler som kan styrke norsk 
matnærings konkurransekraft



Gjøre kvaliteter til fortrinn

• Klimavennlig

• Lite gift og medisiner

• Dyrehelse og plantehelse

• Dyrevelferd

Utvikle 
kvaliteter 
til 
fortrinn





Ukentlige nyhetsbrev om handelspolitikk

https://www.landbruk.no/


