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Hva?

• Internasjonalt regelverk og avtaler

• Begrensninger i støtteordninger

• Eksportsubsidier

• Importvekst - volumreduksjoner

• Overskudd

• Eksportbarrierer



Verdens handelsorganisasjon, WTO

• WTO-avtalen (1995) setter rammer for 
jordbrukspolitikken i Norge

• Begrenser

– Offentlig støtte (subsidier) til landbruket

– Hvor høye tollsatser vi kan ha

– Eksportstøtte



WTO: landbruks-støtte

• Redusere innenlands handelsvridende («gul») støtte

– Prisstøtte

Merverdi for norsk jordbruk av «målpriser» på 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.

• Må holde oss under 11,4 mrd kroner



Norsk nasjonal støtte



WTO: eksportstøtte

• Begrenser direkte subsidier til eksport

• Fra og med 2021 – all eksportstøtte forbudt 



Norske eksportsubsidier



Importvekst - volumreduksjoner



WTO: tollvern

• Vedtatt maksimale tollsatser for alle produkter

• Tollsatser fastsatt ut fra forskjellen mellom norske priser og 

priser på verdensmarkedet 1986-1988

• Tollsatsene er bundet for fremtiden

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

utfra hva som gir best beskyttelse

• Tollfrie kvoter



EØS-avtalen

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

• Handel med RÅK-produkter



Frihandelsavtaler

• Norge har frihandelsavtaler med 40 land

• Liberalisering – utover WTO-forpliktelsene





Norsk landbruksvarehandel i verdi og volum





RÅK-importen øker

• Yoghurt: 

– 4570 tonn i 2018, 

– økt mer enn 200 prosent siden 2005

• Smaksatt melk: 

– 6347 tonn i 2018

– 29 prosent mer enn i 2017 

• Pizza:

– 10365 tonn i 2018

– 8 prosent mer enn i 2017





Storfekjøtt – produksjon og import



Storfekjøtt - importkvoter

•EU: 2 500 tonn

•Namibia/Botswana/Eswatini: 3 700 tonn

•GSP 500 tonn

•WTO 1 084 tonn

• Totalt 7 784 tonn



Til slutt – hvordan håndtere framtida uten eksport?

• Økt produksjon

• Økt import 

• Endrede forbruksvaner og -preferanser



Ukentlige nyhetsbrev om handelspolitikk

https://www.landbruk.no/


