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1. Innledning. 

1. INNLEDNING. 

1.1. BAKGRUNN OG FORMÅL. 

Fredag 23.10.92. la Regjeringen fram en Stortingsproposisjon (St.prp. nr. 8 (1992/93)) 

om retningslinjer for en ny landbrukspolitikk. Proposisjonen bærer navnet "Landbruk i 

utvikling", og ble lansert av landbruksministeren som "en kjærlighetserklæring til 

landbruket". Hovedstrategien for den nye landbrukspolitikken er å skape et landbruk som 

er mer "robust" overfor nye utfordringer og endringer i rammevilkårene. 

To uker senere vedtok Arbeiderpartiets Landsmøte at Norge burde søke om medlemskap i 

EF. Regjeringen hadde i lang tid ivret for en slik søknad, og 16. november orienterte 

Statsministeren Stortinget om at Regjeringen ville søke om EF-medlemskap. Stortinget 

vedtok samme uke at Norge skulle søke om medlemskap i EF. 

Dette setter St.prp. nr. 8 i et spesielt lys. Ved et EF-medlemskap vil EFs felles 

landbrukspolitikk (CAP) gjelde også i Norge, og mulighetene for å føre en nasjonal 

landbrukspolitikk blir dermed sterkt redusert. Dersom det går som Regjeringen ønsker -

at Norge blir medlem av EF - vil derfor den nye landbrukspolitikken være aktuell bare i 

noen få år. St.prp. nr. 8 må derfor betraktes som en forberedelse på- og tilpasning til de 

rammebetingelser landbruket vil få med et EF-medlemskap. 

I dette notatet vil vi analysere proposisjonen fra et slikt ståsted. Vi vil ta for oss de ulike 

hovedsatsingsområdene og drøfte en sannsynlig utvikling med basis i de tiltak og 

virkemidler Regjeringen foreslår. For enkelthets skyld vil forhold knyttet til 

jordbruksavtalesystemet, skogbruk, bygdeturisme og bygdepolitikk ikke bli gjenstand for 

noen grundig behandling. Hovedintensjonen er å analysere en sannsynlig utvikling for 

norsk matproduksjon - for produksjon, produksjonsfordeling, arealbruk og sysselsetting. 

Videre vil vi sammenligne denne utviklingen med analyser som viser konsekvensene for 

norsk landbruk av et EF-medlemskap. 
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I. Innledning. 

1.2. ENDREDE RAMMEBETINGELSER. 

Regjeringen nevner ikke EF-medlemskap med et ord i Stortingsproposisjonen. Den gjør 

det imidlertid klart at norsk landbruk uansett vil møte endrede rammebetingelser i 

framtiden. Endringene vil komme dels på grunn av nasjonale hensyn, men hovedsaklig 

på grunn av internasjonale forhold. Regjeringen viser til at næringsoverføringene må 

reduseres, til ønsket om økt internasjonal handel generelt, til OECDs landstudie av Norge 

og kritikk av landbrukspolitikken, og til endret og redusert importvern som følge av EØS

avtalen og en sannsynlig GA IT-avtale. 

Det norske importvernet bygger på Lov om midlertidig importforbud av 1934 og består 

av kvantitative adgangsrestriksjoner. Denne formen for importvern har vært utsatt for et 

betydelig internasjonalt press, og vil trolig måtte erstattes av toll og/eller variable 

importavgifter for de fleste produkter - dersom det blir noen ny GA IT-avtale. 

Utviklingsklausulen i EØS-avtalen foreskriver dessuten forhandlinger om en progressiv 

liberalisering av handelen med landbruksprodukter. Økt handel og endret importvern vil 

medføre en betydelig økt importkonkurranse på matvaremarkedet. 

EØS-avtalen er blitt beskrevet som "frisk bris" for landbruket, og resultatene av en 

GATT-avtale kan kanskje fortone seg som "stiv kuling". Et EF-medlemskap vil derimot 

merkes som "sterk storm med orkan i kastene". Grensevernet mot de øvrige EF-landene 

vil bli borte og norsk landbruk blir en del av EFs indre marked. Det er blitt foretatt flere 

analyser av hvilke konsekvenser dette får for landbruket. Slike beregninger vil alltid 

være befengt med usikkerhet, men alle konkluderer med en betydelig reduksjon i 

produksjon, areal og sysselsetting. Særlig vil distriktslandbruket bli hardt rammet. 

Internasjonale forpliktelser og avtaler behøver imidlertid ikke være de eneste årsakene til 

endringer i importvern og øvrige rammebetingelser. Nasjonale prioriteringer og mål kan 

være like sentrale. I den forbindelse er det viktig å presisere at St.prp. nr. 8 (1992/93) 

skisserer retningslinjene for en utvikling av norsk landbruk som Regjeringen ønsker. 
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2. Et robust landbruk. 

2. ET ROBUST LANDBRUK. 

2.1. INNLEDNING. 

Norsk landbruk er kjennetegnet ved ugunstig klima og geografi samt relativt små bruk 

spredt over hele landet. Sammen med strenge miljøstandarder, omfattende miljøtiltak og 

et generelt høyt kostnadsnivå bidrar dette til et landbruk som krever omfattende 

importskjerming og intern støtte. Dette vil Regjeringen endre på. I St.prp. nr. 8 

(1992/93) forutsettes det endringer i grensevernet og lavere intern støtte. Målet er å 

utvikle et robust landbruk som kan møte en slik utvikling. 

Hva er så et robust landbruk? Dette spørsmålet er det ikke uten videre lett å gi noe klart 

svar på. Stortingsproposisjonen er totalt blottet for konkretiseringer og kvantifiseringer. 

Motsetninger finnes det også flere av. Proposisjonen angir imidlertid en hovedretning -

mer marked og mindre styring. Det viktigste virkemiddelet for ny tilpasning er reduserte 

kostnader. Vi forutsetter her en utvikling i tråd med denne hovedretningen. 
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Dette betyr i realiteten et endelig farvel til de konkrete målene for norsk landbruk som ble 

vedtatt i forbindelse med opptrappingsvedtaket på 70-tallet (jfr. St.meld. nr. 14 

(1976/77)): Produksjonsmålet, inntektsmålet, effektivitetsmålet, målet for miljø- og 

ressursvern, og målet for landbruket i distriktspolitisk sammenheng. 
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2. Et robust landbruk. 

2.2. ØKT KONKURRANSEKRAFf. 

Et endret og redusert importvern vil bety en ny og hardere hverdag for norske bønder. 

Produsentprisene på landbruksvarer i Norge ligger tildels betydelig over nivået i mange 
--

av våre naboland. Økt importkonkurranse vil derfor medføre et sterkt prispress på norske 

landbruksvarer. Prispresset vil avhenge av nivået på importvernet, men dette vil uansett 

kreve tilpasninger i landbruket og landbrukspolitikken som gjør sektoren i stand til å møte 

en slik utvikling. For å unngå å bli totalt utkonkurrert må konkurransekraften økes. 

Dette betyr store utfordringer for både primærjordbruket og for landbrukets omsetnings

og foredlingsindustri. Norsk næringsmiddelindustri er på mange måter dømt til å foredle 

norske råvarer. Høye foredlingskostnader hindrer industrien i å bli konkurransedyktig i et 

åpent marked, selv om råvarene da kan importeres. Vi kan derfor snakke om et 

skjebnefellesskap. 

2.2.1. Utnytte konkurransefortrinn. 

Økt konkurranse fra importerte landbruksvarer vil kreve større kunnskap og bevissthet om 

norske landbruksvarers konkurransefortrinn. Videre vil det være viktig å se 

markedsmuligheter for nye produkter og produktkvaliteter, også utover tradisjonelle 

jordbruksprodukter. Produktutvikling, fokusering på kvalitet i alle ledd samt utnyttelse av 

lokale markeder og spesialiteter vil være sentralt. 

Regjeringen mener det er behov for å utvikle en mer helhetlig nasjonal matpolitikk for å 

styrke konkurransekraften for norskproduserte næringsmidler nasjonalt som internasjonalt. 

Av denne grunn er det derfor blitt utformet en konkurransestrategi for den organiserte 

matomsetningen. Konkurransestrategien kan deles inn i tre hovedområder: 

1) Et forskningsprogram, for å styrke næringsmiddelforskningen generelt. 

2) Et infrastrukturprogram, for lettere å tilfredsstille dokumentasjons- og 

overvåkningsbehov. 

3) Et handlingsprogram, en operativ nasjonal strategi for Ren Mat (Ren Mat

strategien). 
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2. Et robust landbruk. 

For denne strategien er det utformet 6 kvalitetsskapende og kostnadseffektiviserende 

næringsstrategier: Kvalitetsstyring, dokumentasjon av konkurransefortrinn, merkeordning, 

produktutvikling, lønnsom eksport og et informasjonsprogram. Ren Mat-strategien satser 

bevisst på generell kvalitet framfor nisjeprodukter og mer spesiell kvalitet. Strategien 

omfatter dermed hovedtyngden av norsk matproduksjon. 

2.2.2. Lavere kostnadsnivå. 

Det viktigste tiltaket for å bedre konkurransekraften er å redusere kostnadsnivået. Det 

høye kostnadsnivået i norsk landbruk har flere årsaker. Foruten klimatiske og 

geografiske/topografiske årsaker, bidrar særlig bruksstrukturen og det generelt høye 

kostnadsnivået i Norge til høye kostnader. Arbeidskostnadene pr. time for norske 

industriarbeidere ligger for eksempel mer enn 20% over gjennomsnittet for våre 

handelspartnere. Norge har videre en mer ambisiøs miljøpolitikk med mye høyere- og en 

mer utstrakt bruk av miljøavgifter. 

Regjeringen mener det må iverksettes tiltak som bidrar til et kostnadsnivå som ikke skiller 

seg vesentlig fra våre handelspartnere. I hele produksjonskjeden må kostnadene 

reduseres. Kapitalkostnadene må reduseres, og kapitalutnyttelsen må bedres. Rasjonelle, 

kostnadseffektive og praktiske samarbeidsformer særlig i planteproduksjon og mer 

offensive og kostnadseffektive omsetnings- og foredlingsledd vil være viktige bidrag. 

Videre må produksjonskapasiteten tilpasses markedsmulighetene bedre. Regjeringen 

ønsker å opprettholde ordningen med direkte produksjonsregulerende tiltak i 

melkeproduksjon. For de øvrige husdyrproduksjonene bør prisen og markedsmulighetene 

i mye større grad regulere produksjonskapasiteten. Regjeringen ønsker å være 

tilbakeholden med produksjonsregulerende tiltak, men åpner for fortsatt bruk av frivillige 

omstillingsbidrag i melkeproduksjon. Prismekanismen bør imidlertid også kunne brukes i 

noe større grad her. Signaler fra Regjeringen tyder på at man vil vurdere en ytterligere 

heving av konsesjonsgrensene. for gris og fjørfe/egg. 
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2. Et robust la11dbruk. 

Forpolitikken har stor betydning for kostnadsnivået i jordbruket. I Norge har en bevisst 

holdt en høy kraftfOrpris, da dette stimulerer til dyrking av grovfOr. Regjeringen mener 

det må legges vekt på kostnadsreduksjon og en mer effektiv planteproduksjon. Dette 

gjelder både produksjon av korn og grovfOr, og det gjelder omsetning og foredling av 

korn, kraftfOr og andre fOrmidler. Regjeringen ønsker at prisforholdet mellom korn og 

kraftfOr fortsatt skal sikre lønnsomhet ved ordinært salg til Statkorn, men presiserer at 

denne bindingen må vurderes løpende. 

Kornprisen skal uansett reduseres. Dette er det viktigste virkemidlet for å utvikle en mer 

effektiv kornproduksjon. Større driftsenheter og mer samarbeid vil, etter Regjeringens 

mening, være viktige bidrag til fortsatt å sikre økonomi i kornproduksjon. Særlig i 

sentrale strøk ønsker Regjeringen større bruksenheter i kornproduksjon. I 

grovfOrproduksjon skal kostnadsnivået reduseres gjennom utvikling av mer ekstensive 

driftsformer basert på beiting, stadig bedre plantemateriale, bedre utnyttelse av utstyr og 

nier effektive høsteteknikker. 

Tilpasninger i strukturpolitikken mener Regjeringen må avveies løpende i forhold til andre 

mål. Det må imidlertid aksepteres at bruksenhetene blir større, særlig i kornproduksjon i 

sentrale strøk. For landbruket samlet ønsker Regjeringen at en variert bruksstruktur 

fortsatt skal prege jordbruket, men en forutsetning for dette er at produksjonskostnadene 

reduseres også på mindre enheter. 

I leddene før og etter gården må også kostnadene reduseres og verdiskapningen økes. 

Dette gjelder særlig innsatsvaremarkedene og omsetnings- og foredlingsleddene. 

Regjeringen vil bidra til dette ved å frita samvirkeorganisasjonene for det distriktspolitiske 

ansvar som disse er pålagt i realiseringen av det distriktspolitiske landbruksmålet. 

2.2.3. Konkurranse på ulike vilkår. 

Regjeringen nærmest forutsetter et redusert importvern for norsk jordbruk. EØS-avtalen 

er allerede på plass, og forhandlinger om en GATT-avtale pågår for fullt. Begge disse 
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2. Et robust landbruk. 

avtalene vil medføre et redusert importvern, men det er ennå ikke helt klart hvor store 

endringer disse avtalene medfører. Regjeringen har imidlertid klare ambisjoner: 

Kostnadsnivået i norsk jordbruk skal ikke avvike særlig fra kostnadsnivået hos våre 

handelspartnere. Utfra de signalene som blir gitt i stortingsproposisjonen, skal denne 

kostnadsreduksjonen nesten utelukkende foretas "innad" i jordbruket. Dette vil medføre 

konkurranse på ulike vilkår - en konkurranse norsk jordbruk, og særlig 

distriktsjordbruket, er dømt til å tape. 

Norsk jordbruk er en del av det norske samfunnet og påvirkes derfor av det generelle 

kostnadsnivået i Norge. Den ulempen et generelt høyere kostnadsnivå medfører er 

imidlertid "lik" for alle import/eksport-konkurrerende næringer i Norge -

konkurranseevnen reduseres. Jordbrukssektoren er likevel spesiell. Nesten alle land ser 

verdien av å ha sin egen matproduksjon. I mange land blir derfor landbruket gitt 

konkurransefordeler gjennom blant annet skatte- og avgiftspolitikken. Eksempler på dette 

er fritak for- eller redusert inntektsskatt, miljøavgifter og andre avgifter (bl.a. 

investeringsavgift og moms). Det er ikke kommet noen signaler om at slike tiltak er 

aktuelle i Norge. Det vurderes derimot økt bruk av miljøavgifter. 

Klima og geografi/topografi legger store begrensninger på både valg av vekster, 

avlingsnivå og stordriftsfordeler for de arealbaserte produksjonene. I en situasjon med 

økt importkonkurranse vil disse faktorene bety en kraftig svekking av vår 

konkurransekraft, selv om stordriftsfordelene utnyttes maksimalt. I store deler av landet 

vil det være direkte umulig å redusere kostnadene tilstrekkelig. Importerte varer vil 

dermed konkurrere ut de norske, og den norske produksjonen må reduseres. Utnytting av 

stordriftsfordeler og økt import vil medføre redusert sysselsetting og at store arealer går 

ut av bruk. Økt importkonkurranse vil særlig ramme distriktsjordbruket. Regjeringen 

åpner for tilplanting med skog på arealer som ikke lenger er i bruk. 

Det skal imidlertid ikke unnslås at norsk landbruk har konkurransefordeler. 

Landbrukssamvirket kontrollerer et meget godt utbygd distribusjonsapparat som vil styrke 

norske matvarers posisjon på hjemmemarkedet. Et relativt rent miljø og plante- og 
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dyrehelse i verdenstoppen gir gode muligheter for produksjon av "ren mat". Problemet 

er at det i all hovedsak er det kvantitative importvernet og småskala-produksjon over hele 

landet som har sikret oss disse konkurransefordelene. Økt import av planter, ulike 

planteprodukter, dyr og dyreprodukter vil .øke risikoen for spredning av skadedyr og 

sykdommer. En utvikling mot større bruk og mer konsentrert produksjon vil forsterke 

dette. Resultatet kan bli en situasjon der våre beste konkurransefortrinn er sterkt svekket, 

eller ikke lenger er til stede. En må derfor være forsiktig med å tro at eksport av "norsk 

kvalitetsmat" kan kompensere for tapte markedsandeler på hjemmemarkedet. 

2.3. MER MARKED - MINDRE STYRING. 

Regjeringen viser til OECDs prinsipper for landbruksreform for sin omlegging av 

landbrukspolitikken. Hovedbudskapet er at markedssignalene i mye større grad må få 

påvirke omfang og sammensetning av jordbruksproduksjonen. OECD har særlig kritisert 

bruk av prisstøtte og jordbruksstøttens uheldige virkninger i form av ugunstig 

ressursoppbygging og manglende strukturell omstilling. Direkte inntektsstøtte blir 

betraktet som et mer effektivt middel for å nå spesifikke landbrukspolitiske mål. 

Regjeringen støtter disse prinsippene fullt ut. 
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2.3.1. Todeling av landbruket. 

Økt markedsretting og effektivisering av det norske landbruket vil medføre mer 

konkurranse. Dette medfører at de områdemessige fortrinn i mye større grad vil måtte 

utnyttes, og en større del av produksjonen vil dermed sentraliseres til de beste 

jordbruksområdene. Regjeringen ønsker imidlertid å dempe disse virkningene gjennom 

bruk av produksjonsuavhengige tilskudd. Det legges opp til en todeling av landbruket. I 

områder hvor landbruket betyr mye for bosettingen skal det fortsatt ytes betydelig støtte 

til landbruket, parallelt med en offensiv satsing på utvikling av et bredere 

næringsgrunnlag. I områder hvor landbruket betyr mindre for bosettingen skal landbruket 

baseres på markedsmulighetene. Også her vil det bli nødvendig å stimulere til omstilling 

og utvikling av ny næringsvirksomhet. 

En slik utvikling innebærer en sterkere geografisk avgrensning av de distriktspolitiske 

virkemidlene i landbrukspolitikken. Regjeringen åpner for at de distriktspolitiske 

virkemidlene differensieres etter demografiske og næringsstrukturene kriterier i tillegg til 

rene dyrkingsvilkår. De krav om omstilling som økt markedsretting og effektivisering 

stiller, skal møtes med en bred satsing på bygdeutvikling i en helhetlig bygdepolitikk. Ny 

virksomhet skal gi grunnlag for bosetting og sysselsetting også på lengre sikt. 

Regjeringen innrømmer indirekte at mer markedsretting og effektivisering vil medføre 

store omstillingsbehov i distriktene, men vil ikke erkjenne at dette blir resultatet. 

Produksjonsuavhengige tilskudd og kostnadsreduksjoner på det enkelte bruk skal sikre et 

fortsatt sterkt distriktsjordbruk, men Regjeringen gjør det helt klart at 

markedsmulighetene skal danne grunnlaget for- og utgjøre en vesentlig del av 

produksjonsinntektene. Dette må en anta vil legge begrensninger på bruken av 

produksjonsuavhengige tilskudd. I kapittel 3 vil vi drøfte dette og om distriktsjordbruket 

kan skjermes fra "markedets dom" nærmere. 
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2.3.2. Markedsmuligheter og produksjonskapasitet. 

Overproduksjon har mange negative følger. Regjeringen viser til at landbrukspolitikken 

har ført til overkapasitet i mange produksjoner og at dette har ført til en produksjon det 

ikke er ordinære avsetningsmuligheter for. Dette må det bli slutt på. Produksjonen må 

tilpasses det innenlandske markedet for produkter som det ikke er mulig å få til lønnsom 

eksport av. Dette skal løses gjennom sterkere bruk av prismekanismen. For 

melkeproduksjon ser Regjeringen imidlertid behov for fortsatt bruk av direkte 

produksjonsregulerende tiltak. 

I kjøttproduksjon skal prismekanismen i stor grad styre produksjonsvolumene. 

Erfaringsmessig vil dette føre til sterke svingninger i priser og inntekter (de såkalte 

svinesykler). Dette vil Regjeringen i noen grad kompensere for ved bruk av 

produksjonsuavhengige tilskudd i storfekjøtt- og sauekjøttproduksjon. For gris og fjørfe 

skal markedet styre tilpasningen. 

Det er i denne sammenheng viktig å være klar over den innbyrdes konkurransen som 

eksisterer mellom de ulike kjøttslagene. Stor prisreduksjon på kraftfOr vil bety en 

styrking av de lyse kjøttslagene på bekostning av de mørke. Produksjon av gris og fjørfe 

foregår hovedsaklig i de beste jordbruksområdene. En må også vente en "sentralisering" 

av storfekjøttproduksjonen etterhvert som kornproduksjon forsvinner fra marginale 

kornproduksjonsarealer. 

Tradisjonelt har miljøgoder vært ansett som biprodukter av annen landbruksproduksjon. 

Regjeringen mener at produksjon av miljøgoder må tillegges større betydning, både i 

forbindelse med annen landbruksproduksjon og som selvstendig produktområde. Dette 

betyr at landbruksproduksjonen i sterkere grad bør avpasses utfra kulturlandskapshensyn, 

samtidig som landbruket mer aktivt bør utnytte de muligheter kulturlandskapet gir for 

næringsutvikling i form av turisme m.m. Regjeringen mener at såvel samfunnet som 

. enkeltpersoner vil etterspørre miljøgoder av god kvalitet og at potensialet for slik 

produksjon ikke er utnyttet godt nok. 
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Det har muligens Regjeringen rett i. Kulturlandskapet formes imidlertid i all hovedsak av 

den aktivitet som foregår der. Et kulturlandskap med de kvaliteter Regjeringen framhever 

er avhengig av et vitalt og levedyktig jordbruk. En utvikling med økt importkonkurranse, 

sterk fokusering på kostnadsreduksjoner og mer markedsretting og effektivisering vil uten 

tvil endre dagens kulturlandskap. Store arealer vil bli tatt ut av produksjon og tilplantet 

med skog, og bygninger på nedlagte bruk vil forfalle. I mange områder vil sannsynligvis 

jordbruksproduksjon bli nedbygd i en slik grad at kulturlandskapet blir sterkt forringet. I 

sterkest grad vil dette ramme distriktene. En trenger ikke reise lenger enn til Sverige for 

å konstatere at dette blir resultatet. 

2.3.3. Beredskap og global forsyning. 

Selvforsyningsgraden har fra opptrappingsvedtaket i 1975 og fram til i dag økt fra ca. 40 

til 50 % . Dette er i tråd med tidligere fastsatte mål. En videre økning vil være betinget 

av økt matkorndyrking og dyrking av sukker. Regjeringen mener imidlertid at 

selvforsyningsgraden er et lite egnet mål på beredskapsevnen, og vil erstatte dette med 

begrepet selvforsyningsevne. Etter Regjeringens oppfatning kan selvforsyningsevnen 

betraktes som tilfredsstillende. En slik endring av beredskapsmål åpner for en friere 

tilpasning med hensyn til den løpende produksjonen. Det viktigste er å opprettholde 

produksjonspotensialet. Dette mener Regjeringen er mulig ved å holde arealene 

tilgjengelige for jordbruksproduksjon. Det blir ikke drøftet hvorvidt andre faktorer som 

dyremateriale, såfrø, øvrig produksjonsapparat og kunnskap kan bli knapphetsfaktorer. 

Regjeringen . mener at dagens regionale produksjonsfordeling er gunstig utfra 

forsyningshensyn og hensyn til en samlet utnyttelse av landets ressurser for 

jordbruksproduksjon. Den ser derfor ingen grunn til å endre dagens produksjonsfordeling 

av beredskapsmessige årsaker. At den politikken det legges opp til vil medføre en 

endring av både den totale produksjonsmengden og produksjonsfordelingen, blir ikke 

nevnt. 
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Det blir også vist til de internasjonale forpliktelser Norge har med å skaffe en stadig 

økende verdensbefolkning nok mat. I handlingsplanen fra FN-konferansen om miljø og 

utvikling i Rio de Janeiro heter det at jordbruket må møte denne utfordringen med å øke 

produksjonen på arealer som allerede er i bruk og å unngå ytterligere inngrep på 

marginale områder. 

Regjeringens svar på dette er en påstand om at det rent faktisk er svært liten sammenheng 

mellom verdens matvaresituasjon og utfordringene i norsk landbrukspolitikk. Regjeringen 

hevder at hovedproblemet for verdens matvaretilgang ikke er global mangel på 

produksjonsressurser, men fordelingen av kjøpekraften. Mange vil hevde at dette ikke 

kan betraktes som annet enn ansvarsfraskrivelse. Det er selvsagt at Norges 

matproduksjon er marginal i forhold til verdens samlede produksjon, men utfra etiske og 

moralske betraktninger vil det være forkastelig å skyve ansvaret for å skaffe verdens 

befolkning mat over på andre. 

Regjeringen mener imidlertid at den norske landbrukspolitikken best kan forholde seg til 

de problemer en står overfor i global sammenheng gjennom en strategi for langsiktig 

matvaresikkerhet. Hovedstrategien er å utvikle et mer bærekraftig landbruk som samtidig 

er mer konkurransedyktig, jamfør den utviklingen som skisseres over. 

2.3.4. Inntektsutviklingen. 

Regjeringen vil legge til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår 

på linje med den øvrige befolkning. Om den øvrige befolkning er industriarbeidere, 

statsansatte, trygdede eller et gjennomsnitt av befolkningen er imidlertid uvisst. 

Inntektsmålet og nivåvurderingen av inntektene i jordbruket ønsker Regjeringen å fjerne. 

Regjeringen presiserer at det bare er inntektsmulighetene som kan sikres gjennom 

landbrukspolitiske virkemidler og framhever sterkt bondens rolle som selvstendig 

næringsdrivende, hvor evnen til markedstilpasning og omstilling er av vesentlig 

betydning. En rimelig inntektsutvikling forutsetter et kostnadseffektivt investeringsnivå, 
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effektiv bruk av arbeidskraft, aktiv omstilling til redusert kostnadsnivå og tilpasning av 

produksjonen til markedet. Markedet vil med andre ord i mye større grad enn i dag styre 

utviklingen i næringen og legge grunnlaget for inntektsutviklingen, men Regjeringen 

hevder å fortsatt ville føre en aktiv · fordelingspolitikk utfra sosiale og velferdsmessige 

grunner. 

Figur 2.1. nedenfor viser den faktiske inntektsutviklingen i jordbruket sammenlignet med 

gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i perioden 1980 - 1991. Vi ser at inntektene i 

jordbruket i hele perioden har ligget godt under inntektsnivået i industrien - et 

inntektsnivå som det har vært et mål å få inntektene i jordbruket opp på. 

Inntektsutvikling i faste 1991 kroner. ·-

I - Bonde • • lndusmarbeider 

180.000 ------~-~-~---.----.----.----.---,-----, 

140. 000 ..L._ _ _.l._ _ _.l._ _ _J_ _ _j_ _ _J__--+----+----+---+---+-----i 

Kr. 
BO. 000 .&.---l---l---+----+----+----+---+---+---t---+---J 

60.000 *---l----l-----+----+----+---+---1---+---+---t---1 
• . • • t, ..;.',,' 

40 . 000 *---l---l---+----+----+---i---+--.,--1-::---+=---+---1 

20.000 ...._ _ _J_ _ _j_ _ _J_ _ _J_ _ _J__-+---+---+---+---1---; 

1980 ·B 1 ·62 _ ·63 ·64 1965 ·B6 ·117 ·66 -89 1990 ·91 

Ar 

Figur 2.1. Inntektsutviklingen i jordbruket sammenlignet med industriarbeiderlønn (Kilde: NILF). 
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Et viktig argument for Regjeringen er at dette inntektsnivået har ført til et for høyt 

investeringsnivå og en stor overkapasitet. At staten, gjennom oppmuntring og stimulering 

til bruksutbygging og et skattesystem som oppmuntret til skattemotiverte investeringer, 

selv har bidratt til denne overkapasiteten, ser Regjeringen bort fra. Regjeringen mener 

derfor at inntektene i jordbruket ikke kan være høyere enn at investeringene holdes nede 

på et forsvarlig nivå. I dag er investeringsnivået på et lavmål, men det blir ikke gitt noen 

signaler om at dette nivået er lavt nok. Dette betyr at Regjeringen enten ønsker enda 

lavere inntekter i jordbruket eller at det skal bli betraktelig færre bønder. 

Landbruket produserer en rekke miljøgoder for samfunnet, i tillegg til å ha oppgaver av 

fellesgodekarakter. Regjeringen mener at landbruket bør ha betalt for disse godene. 

Betalingen skal imidlertid knyttes til den betydning landbruket har for bosettingen og det 

bidrag den enkelte produksjon gir til landbrukets samlede produksjon av fellesgoder. 

Dette betyr at de kraftfOrbaserte husdyrproduksjonene og planteproduksjon i sentrale strøk 

vil bli sterkt nedprioritert. Melkeproduksjon og bruk i distriktene vil bli sterkest 

premiert. Betalingen for disse godene skal komme i form av produksjonsnøytrale 

tilskudd. 

Dersom Regjeringen regner inntekter i "intervallet offentlig ansatt - industriarbeider" som 

rimelige, må de forutsetningene Regjeringen setter for en rimelig inntektsutvikling i 

landbruket, må betegnes som knallharde. Som vi tidligere har sett er bruksstrukturen en 

av de viktigste årsakene til høyt kostnadsnivå i norsk landbruk. Privat eiendomsrett, 

odelsloven og annet lovverk og følelsesmessige forhold knyttet til garden er viktige 

faktorer som bremser en endring av bruksstrukturen. En kraftig kostnadsreduksjon blir 

på denne måten hindret, og en viktig forutsetning for tilfredsstillende inntekt blir dermed 

brutt - selv om en må kunne forvente en økning i bortleie av jord og i bruksnedlegginger. 

Resultatet blir sannsynligvis en økning i antall deltidsbønder, samt en stadig mindre 

stamme av heltidsbrukere - med enten svært lav eller høy inntekt. Sysselsettingen i 

landbruket blir samtidig kraftig redusert. 
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2.3.5. Jordleie, bo- og driveplikt. 

Forvaltningen av arealressursene styres i dag gjennom en kombinasjon av generelle 

økonomiske tiltak og administrative tiltak/restriksjoner. Regjeringen ønsker å tilpasse de 

administrative tiltakene/restriksjonene slik at de i mindre grad hindrer en utvikling i tråd 

med det de økonomiske virkemidlene legger opp til. Regjeringen foreslår derfor å legge 

bedre til rette for langsiktige leiekontrakter, styrke boplikten og liberalisere driveplikten, 

samt gjøre det lettere å skille hus med tomt fra de produktive arealene. 

Disse tiltakene vil bidra til å påskynde en utvikling mot færre og større bruk. I dag er en 

svært stor del av jordleien basert på kortsiktige kontrakter. På grunn av stor usikkerhet 

med hensyn på tilgjengelige arealressurser "umuliggjør" dette større investeringer i 

bygninger og maskiner. Leiekontrakter av mer langsiktig karakter vil redusere denne 

usikkerheten og samtidig redusere sannsynligheten for at det leide bruket vil gjenoppstå 

som selvstendig bruk. Et bruk uten, eller med gammelt og sterkt nedslitt driftsapparat er 

lite forlokkende å overta. Regjeringen foreslår videre at driveplikten skal kunne oppfylles 

ved bortleie gjennom langsiktige leiekontrakter. En slik endring, samt økt mulighet for å 

skille hus med tomt fra resten av bruket er skritt i samme retning. 

2.4. BÆREKRAFfIG LANDBRUK. 

Samtidig som landbruket skal bli mer konkurransedyktig, kostnadseffektivt og 

markedsrettet, skal miljøhensynene prioriteres sterkere. Regjeringen understreker at 

hensynet til miljøet er et grunnleggende premiss for utvikling av et bærekraftig landbruk 

der kravene til økonomi og effektivitet avveies i forhold til ressursgrunnlag og 

miljøverdier. Landbrukets miljøutfordringer er knyttet til: 

* 
* 

* 
* 
* 

Forsvarlig forvaltning av arealressursene. 

Bevaring av økologiske funksjoner og bevare truede arter og økosystemer. 

Bevaring og videreutvikling av kulturlandskap og opplevelsesverdier. 

Redusert erosjon og næringstap til vann og luft. 

Ivaretakelse av kulturminner og friluftsverdier. 
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De samlede miljøbelastninger fra landbruket må reduseres og produksjonsmetodene må 

derfor tilpasses slik at avrenning av næringsstoffer, bruk av plantevernmidler og erosjon 

holdes innenfor akseptable nivåer. Prinsippet om bærekraftig utvikling skal gjelde både 

produksjon av mat, trevirke, andre utmarksprodukter og miljøgoder. Regjeringen mener 

at produksjon av miljøgoder bør tillegges større betydning enn hittil, både i forbindelse 

med annen landbruksproduksjon og som selvstendig produktområde. Miljøgodene vil bli 

forsøkt prissatt i samsvar med den reelle vektleggingen av disse og betalt i form av 

produksjonsnøytrale tilskudd. Jorsmonnsovervåkning og utarbeidelse av tiltaksrettede 

miljø- og ressursplaner står sentralt i Regjeringens forslag til redskap for å nå fastsatte 

miljømål, effektivisere virkemiddelbruken generelt, og styrke samarbeidet med andre 

arealbruksinteresser og myndigheter. 

En utvikling basert på økt konkurranseevne gjennom store kostnadsreduksjoner og 

sterkere bruk av markedsmekanismene er neppe forenlig med en bærekraftig utvikling slik 

den er definert i tekstboksen ovenfor. Økt konkurranseevne og bærekraftig produksjon er 

i utgangspunktet likestilte mål. Her er det derfor en grunnleggende målkonflikt i 

Regjeringens forslag til ny landbrukspolitikk. Mangelen på konsistens i Regjeringens 

forslag viser seg også når det gjelder de internasjonale miljøutfordringene. Regjeringen 

henviser til vedtak fra FN-konferansen i Rio om blant annet verdens matforsyning, men 

når det kommer til konkrete tiltak i Norge blir slike ting bagatellisert eller "glemt". 
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2.5. JORDBRUKETS ROLLE I DISTRIKTSPOLITIKKEN. 

Samspillet mellom ulike primærnæringer i utnyttelsen av landets ressurser har lagt 

grunnlaget for vårt særpregede spredte bosettingsmønster, og i store deler av landet utgjør 

disse næringene fortsatt bærebjelken i det lokale næringsliv. Landbrukets betydning 

illustreres ved at landbrukssektoren, inkludert ringvirkningseffekter på annet næringsliv, 

står for over 50% av sysselsettingen i ca. 1/4 av landets kommuner, og at 2/3 av samlet 

produksjon er lokalisert innenfor virkeområdet til Distriktenes Utbyggingsfond. 

Regjeringen mener en slik virkelighet betinger en tosidig satsing i distriktene: Utvikling 

av et fortsatt levedyktig distriktsjordbruk parallelt med satsing på andre næringer som kan 

redusere avhengigheten til jordbruket. Dette vil legge til rette for at hovedtrekkene i 

bosettingsmønsteret kan opprettholdes. Regjeringen hevder at landbruket, gjennom sin 

sterke binding til ressursgrunnlaget, kan danne grunnlag for tiltrekning og lokalisering av 

annen næringsvirksomhet - både ved å trekke arbeidskraft, kunnskap og kompetanse ut i 

distriktene og ved å utnytte lokale ressurser. Landbruksbefolkningen har erfaring som 

selvstendig næringsdrivende, produksjonskunnskap, eiendomsrett til mye av ressursene, 

fleksibel arbeidssituasjon, samt muligheter og tradisjoner for å kombinere flere 

virksomheter. 

I sum mener Regjeringen at dette vil legge grunnlaget for at det kan skapes ny virksomhet 

som igjen kan gi grunnlag for bosetting og sysselsetting også på lengre sikt. I dette ligger 

det en klar erkjennelse av at distriktslandbruket ikke kan sikre bosetting og sysselsetting 

på samme måte som i dag. Samtidig hevdes det at hovedtrekkene i den regionale 

produksjonsfordelingen skal videreføres ved bruk av tiltak som kan utvikle og styrke 

distriktsjordbrukets konkurransekraft. I tillegg til bruk av produksjonsuavhengige tilskudd 

krever dette kostnadsreduksjoner og effektivisering. Målet er med andre ord å holde oppe 

produksjonen, men ikke sysselsettingen. Sysselsettingen skal sikres ved satsing på andre 

næringer i distriktene. Distriktsjordbrukets muligheter blir nærmere drøftet i kapittel 3. 
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2.6. "I POSE OG SEKK ?" 

Innledningsvis i dette kapitlet stilte vi spørsmålet: Hva er et robust landbruk ? Vi har nå 

forsøkt å analysere Regjeringens forslag til tiltak og virkemidler i utviklingen av et robust 

landbruk. Konklusjonen må bli at Regjeringen gjerne vil ha "både i pose og sekk". 

Regjeringen ønsker en utvikling mot et konkurransedyktig-, markedsrettet- og effektivt 

jordbruk med et kostnadsnivå på nivå med våre handelspartnere, og samtidig et 

bærekraftig småskalajordbruk, med betydelige distriktspolitiske oppgaver, over hele 

landet. Her er det ikke bare en, men flere grunnleggende målkonflikter. I 

utgangspunktet må nemlig både økt konkurransekraft, bærekraftig produksjon og et sterkt 

distriktsjordbruk oppfattes som sidestilte mål. 

Et vesentlig ankepunkt fra Regjeringens side mot den landbrukspolitikken som ble 

utmeislet i 70-årene er målkonfliktene. Likevel presterer Regjeringen å legge fram et 

forslag til ny landbrukspolitikk der målkonfliktene er minst like tydelige. I tider med 

overflod av penger vil det være mulig å glatte over slike konflikter og dermed få "både i 

pose og sekk". I dagens situasjon er ikke dette mulig. Et av hovedargumentene for en 

ny landbrukspolitikk er jo nettopp kravet om lavere overføringer. Slik sett kan man 

dermed konkludere med at Regjeringens forslag til politikk ikke er gjennomførbar. Det 

må gå hull på enten posen eller sekken. 

Det er imidlertid ingen tvil om at dersom Regjeringen må prioritere (og det må den), så 

vil økt konkurransekraft og store kostnadsreduksjoner få førsteprioritet. Årsakene til det 

er innlysende. Norsk økonomi blir stadig mer avhengig av oljeinntektene, samtidig som 

underskuddet i statsbudsjett og -regnskap øker. En slik utvikling fremmer krav om 

reduksjoner i de offentlige utgiftene, landbruksoverføringene inkludert. Alternativet er 

økte offentlige inntekter. Regjeringen orienterer seg samtidig i stadig sterkere grad mot 

EF og et verdenssamfunn med en friest mulig handel. EØS-avtalen er vedtatt, GA TT

forhandlingene pågår og forhandlinger om medlemskap i EF starter om noen tid. Felles 

for EØS, EF og GATT er et mål om økt handel med landbruksprodukter. Dette betyr et 

redusert importvern for norsk landbruk. 
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2. Et robust landbruk. 

En utvikling der økt konkurransekraft, kostnadsreduksjoner og redusert importvern står 

sentralt, stiller krav om en langt mer kostnadseffektiv utnytting av produksjonsfaktorene 

areal, kapital og arbeidskraft. Dette betyr at stordriftsfordelene må utnyttes bedre 

gjennom en (kraftig) endring av bruksstrukturen, og at produksjonen i mye større grad må 

foregå der den kan skje til lavest kostnader. Ytterligere reduksjoner i kornprisen vil 

fjerne grunnlaget for kanaliseringspolitikken, og en må av den grunn vente en 

"sentralisering" av husdyrproduksjonen, og dermed hele jordbruksproduksjonen. 

I store deler av norsk landbruk vil det være svært vanskelig, om ikke umulig, å redusere 

kostnadsnivået ned til et nivå som ikke avviker vesentlig fra våre handelspartnere. I 

første omgang betyr dette store kutt i inntektene. I neste omgang vil inntektsnedgangen, 

kombinert med en "sentralisering" av husdyrproduksjonen, medføre at store arealer vil bli 

tatt ut av produksjon og at jordbrukssysselsettingen blir redusert. Økt importkonkurranse 

vil ytterligere forsterke en slik utvikling. Det er lite sannsynlig at økt eksport av norsk 

mat kan kompensere for økt import. Både klimatiske-, geografiske- og økonomiske 

rammebetingelser tilsier at norsk jordbruk er lite konkurransedyktig. Produksjonen i 

Norge må dermed reduseres, og denne reduksjonen vil først og fremst komme i marginale 

områder. Med lavere produksjon følger redusert sysselsetting og redusert areal. 

Er så målene om bærekraftig utvikling og et sterkt distriktsjordbruk egentlig av 

underordnet karakter ? Av den utviklingen som blir skissert over kan det virke slik. 

Regjeringen varsler imidlertid en sterk satsing på nettopp miljø og distriktene. Dette 

aktualiserer et spørsmål om målene er sidestilte i navnet, men ikke i gavnet. Problemet 

er at det er svært vanskelig å måle oppfyllelsen av slike mål. Det hele koker derfor fort 

ned til å bli et spørsmål om definisjon og tolking. 

Et sentralt tiltak for å opprettholde et sterkt distriktsjordbruk, er sterkt målretting og bruk 

av produksjonsuavhengige tilskudd. Regjeringen legger med dette opp til en klar todeling 

av norsk landbruk der en gruppe produsenter blir henvist til å hente hele sin inntekt i 

markedet, mens en annen gruppe i stor grad skal søkes skjermet fra "markedets dom". 

Om dette er mulig skal vi drøfte nærmere i neste kapittel. 

19 



3. Kan distriktsjordbruket skjennes ? 

3. KAN DISTRIKTSJORDBRUKET SKJERMES ? 

3.1. INNLEDNING. 

I kapittel 2. har vi forsøkt å analysere Regjeringens forslag til tiltak og virkemidler for å 

utvikle et robust landbruk. Vi har konkludert med at de tiltakene og virkemidlene 

Regjeringen foreslår i hovedsak fører til en "sentralisering" av jordbruksproduksjonen. 

Regjeringen ønsker å motvirke en slik utvikling ved bruk av hovedsakelig 

produksjonsuavhengige tilskudd. På denne måten får vi en todeling av norsk landbruk, 

der markedskreftene får råde i de beste jordbruksområdene mens en forsøker å skjerme 

distriktsjordbruket fra "uheldige" effekter som markedskreftene forårsaker. Regjeringen 

erkjenner indirekte at en ikke kommer utenom strukturrasjonalisering og redusert 

jordbrukssysselsetting også i distriktene, men Regjeringen har som et klart mål å 

opprettholde produksjonsomfanget i distriktene. Er det så mulig å skjerme 

distriktsjordbruket i tilstrekkelig grad til at produksjonsvolumet opprettholdes? I dette 

kapitlet vil vi drøfte dette spørsmålet nærmere. 

3.2. PRODUKSJONSUAVHENGIGE TILSKUDD. 

Produksjonsuavhengige tilskudd framstår nærmest som "det eneste saliggjørende" middel i 

Regjeringens forslag til ny landbrukspolitikk. Alle viktige hensyn dekkes opp gjennom 

bruk av slike tilskudd, i følge Regjeringen. Argumentene. er mange: 

* 

* 

* 

Produksjonsuavhengige tilskudd virker ikke produksjonsdrivende, og bidrar derfor 

ikke til kostbar overkapasitet. 

Produksjonsuavhengige tilskudd virker ikke handelsvridende, og blir dermed 

sannsynligvis akseptert i GATI-sammenheng. 

Produksjonsuavhengige tilskudd er lettere å målrette mot ønskede faktorer, f.eks. 

bosetting, inntekt og areal i Distrikts-Norge. 
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3. Kan distriktsjordbruket skjennes ? 

En dreining fra produksjonsavhengige tilskudd til produksjonsuavhengige tilskudd 

er i tråd med OECDs anbefalinger. 

Produksjonsuavhengige tilskudd bidrar til redusert intensitet og dermed til mer 

miljøvennlig produksjon. 

Produksjonsuavhengige tilskudd egner seg til å prise miljøgoder og oppgaver av 

fellesgodekarakter (Matvaresikkerhet, biologisk mangfold, kulturverdier, 

kulturlandskap/opplevelseskvalitet og mulighet for friluftsliv og turisme). 

3.2.1. Formål og størrelse. 

Et viktig poeng for Regjeringen er at OECD anbefaler en dreining fra 

produksjonsavhengige og -drivende tilskudd til produksjonsuavhengige tilskudd. OECDs 

begrunnelse for en slik dreining er grei. OECD anbefaler nemlig også mye sterkere bruk 

av markedskreftene i jordbruket. Markedet vil da kanalisere produksjonen dit den kan 

foregå mest effektivt, noe som vil gi et billigere jordbruk. Dette er OECDs hovedpoeng. 

Produksjonsuavhengige tilskudd kan så brukes for å oppnå andre mål som tradisjonelt har 

vært nært knyttet til jordbruket. Dette gjelder for eksempel opprettholdelse av bosetting i 

marginale, men likevel ensidige, jordbruksområder. 

Regjeringen gjør en vri på denne argumentasjonen. Den vil også la markedskreftene 

styre i større grad, men vil samtidig bruke produksjonsuavhengige tilskudd for å styre 

produksjonen! Spørsmålet blir da om slike tilskudd er egnet til det. Fordelen med 

produksjonsuavhengige tilskudd er jo at de ikke er avhengige av produksjonsmengden og 

dermed ikke virker produksjonsdrivende. Utfra økonomiske betraktninger kan derfor 

dette forslaget virke meningsløst. 

Størrelsen på tilskuddene vil være en sentral variabel, men det er usikkert hvor store 

tilskudd Regjeringen ser for seg. Regjeringen slår riktignok fast at markedsmulighetene 

skal danne grunnlaget for- og utgjøre en vesentlig del av produksjonsinntektene, men det 

er et åpent spørsmål hva Regjeringen legger i uttrykket "vesentlig del". Videre er det et 

åpent spørsmål om betaling for såkalte miljøgoder og oppgaver av fellesgodekarakter skal 
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regnes som produksjonsinntekt. Og ikke minst vil størrelsen på produksjonsinntektene bli 

avgjørende. Når vi vet at det er opp til den enkelte bonde å tilpasse seg slik at han/hun 

oppnår en tilfredsstillende inntekt og det ikke er meningen at tilskuddene skal graderes 

etter inntekt, blir en fornuftig drøfting av tilskuddenes størrelse umulig. Det eneste vi 

kan si med sikkerhet er at tilskuddene begrenses oppad av at de totale oveiføringene til 

landbruket skal reduseres: 

3.2.2. Produksjonstilpasning og -fordeling. 

Ved målrettet bruk av produksjonsuavhengige tilskudd vil Regjeringen legge opp til en 

todeling når det gjelder inntektsdannelse for den enkelte bruker. I de sentrale strøk skal 

hele inntekten hentes fra markedet, mens inntektene i distriktsjordbruket dels skal hentes i 

markedet og dels vil komme som passive tilskudd. Begge produsentgruppene forutsettes 

imidlertid å produsere - og få avsetning gjennom de samme kanaler. I denne forbindelse 

er det viktig å merke seg at Norge utgjør ett marked for jordbruksvarer. Vi får dermed 

en todeling når det gjelder inntektsdannelse for den enkelte bruker, mens produksjonen 

fortsatt skal omsettes i ett og samme marked. 

Produsentprisen skal, med unntak for melk og korn, som hovedregel fastsettes i markedet. 

En må regne med at mange norske produkter vil møte importkonkurranse i dette 

markedet. Regjeringen har et klart mål om kostnadsreduksjoner i norsk jordbruk ned til 

et nivå som ikke avviker vesentlig fra kostnadsnivået hos våre handelspartnere, og økt 

importkonkurranse vil være et effektivt middel for å nå dette målet. For mange produkter 

vil dette bety betydelige kutt i produsentprisene. For at produksjon skal ha noen mening 

må inntektene fra produksjonen være større enn de variable kostnadene. Markedet vil på 

denne måten styre produksjonen til de beste jordbruksområdene. Over tid vil dette derfor 

føre til en "sentralisering" av jordbruksproduksjonen. 

Jordbruksarealene kan grovt sett deles i tre grupper. Arealer som ikke gir positivt 

dekningsbidrag hverken for eksisterende- eller aktuelle alternative produksjoner, vil bli 

tatt ut av drift, eventuelt leid/lånt bort som ekstensivt beite. På arealer der eksisterende 
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produksjon ikke gir positivt dekningsbidrag, men der det ligger til rette for alternative og 

lønnsomme produksjoner, vil omlegging av produksjon finne sted. Og på arealer som gir 

positivt dekningsbidrag, vil produksjonen opprettholdes, eventuelt at det legges om til en 

mer lønnsom produksjon. Over tid vil de faste kostnadene få stadig større betydning for 

arealbruken ved at realkapitalen reduseres og behovet for investeringer øker. 

Hvordan vil så produksjonsuavhengige tilskudd virke inn ? Slike tilskudd vil i 

utgangspunktet ikke inngå i dekningsbidraget for den enkelte produksjon. 

Produksjonsuavhengige tilskudd vil imidlertid i stor grad betinge at en eller annen 

produksjon foregår, og vil derfor sannsynligvis av mange regnes med i dekningsbidraget. 

Dersom dekningsbidraget er positivt vil det være lønnsomt å øke produksjonen så lenge 

en kan utnytte eksisterende produksjonskapasitet. Det er derfor ikke gitt at 

produksjonsuavhengige tilskudd vil redusere produksjonspresset - i hvert fall ikke på kort 

sikt. Vi kan dermed heller ikke utelukke at produksjonsuavhengige tilskudd i noen grad 

kan bidra til å opprettholde produksjonen i distriktene. Produsentprisene og størrelsen på 

de produksjonsuavhengige tilskuddene vil være avgjørende. Det er imidlertid helt klart at 

et kostnadsnivå på linje med for eksempel Danmark ikke vil legge forholdene til rette for 

særlig jordbruksproduksjon utenom de beste jordbruksområdene. 

3.2.3. Markedsavhengighet og kvalitetssikring. 

Vi har ovenfor pekt på at begge produsentgruppene skal omsette sine varer i det samme 

markedet. Dersom de produksjonsuavhengige tilskuddene blir tilstrekkelig store, vil dette 

kunne skape store svingninger i produsentprisene. Det er flere grunner til dette: 

* Produsenter som får store deler av sin inntekt fra produksjonsuavhengige tilskudd, 

vil være lite følsomme for prissignaler. Dersom den regionale 

produksjonsfordelingen skal opprettholdes, vil et flertall av produsentene havne i 

den gruppen som får store deler av sin inntekt fra produksjonsuavhengige tilskudd. 

Dersom markedet skal fungere må derfor prisendringer (særlig prisreduksjoner) 

som følge av endrede markedsforhold doseres i mye sterkere grad enn ellers. 
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De totalt markedsavhengige produsentene vil merke dette i form av store 

inntektsreduksjoner. På kort sikt vil disse møte dette gjennom å søke å øke 

volumet for å opprettholde arbeidsinntekt og forrentning av (låne)kapital. 

Priselastisiteten på matvarer er lavere enn på de fleste andre varer. 

Forbruksøkning som følge av reduserte priser er derfor begrenset. Økning i 

forbruk av ett jordbruksprodukt vil dessuten i stor grad redusere forbruket av 

andre. Resultatet blir dermed en "intern" forskyving av overskuddsproblematikken. 

Store prissvingninger/prisreduksjoner vil over tid presse endel produsenter ut av 

jordbruket på grunn av manglende inntjening og evne til å betjene kapital. Dette vil i 

særlig grad ramme totalt markedsavhengige bruk hvor det nylig har skjedd et 

generasjonsskifte eller er foretatt store investeringer. Faren er derfor stor for at disse 

produsentene først forsvinner ut av jordbruket, og dette må betegnes som lite 

tilfredsstillende med tanke på rekruttering og fornyelse. En sterk strukturrasjonalisering i 

de totalt markedsavhengige områdene vil forøvrig redusere kostnadene og dermed øke 

konkurransekraften i disse områdene. Dette vil i neste omgang gå hardest utover de 

marginale jordbruksområdene. 

Regjeringen framhever stadig bondens rolle som selvstendig næringsdrivende, der evnen 

til markedstilpassing og omstilling er av vesentlig betydning. Det er imidlertid ingen tvil 

om at denne rollen svekkes når en stadig større andel av inntekten kommer pr. postgiro. 

Viljen og incitamentene til å være kreativ og utnytte gårdens ressurser på en optimal måte 

reduseres når dette i liten grad gir seg . utslag i økt inntekt. 

Forholdet mellom inntekt fra markedet og inntekt fra tilskudd virker også inn på 

produktkvaliteten. Prisen er det mest effektive virkemidlet for å stimulere til produksjon 

av kvalitetsvarer. Ved å gjøre produsentene mindre avhengige av markedet, står en 

derfor i fare for å gjøre kvalitetsproduksjon, som oftest krever litt mer av produsenten, 

mindre interessant. Dette kan bidra til å svekke konkurransekraften og dermed 

avsetningsmuligh'etene, for norsk mat. 
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3.2.4. Økt eiendomspris. 

Vi har tidligere konkludert med at produksjonsuavhengige tilskudd kan virke 

produksjonsdrivende, all den tid de· er· betinget av at det foregår en produksjon. Vi kan 

dermed heller ikke utelukke at produksjonsuavhengige tilskudd kan bidra til å 

opprettholde produksjonen i distriktene. Men over hvor lang tid vil dette virke? 

I distriktsjordbruket vil de produksjonsuavhengige tilskuddene sikre en høyere inntekt enn 

den som kan hentes i markedet. Denne høyere inntekten vil imidlertid kapitaliseres i 

eiendomsverdien og dermed bidra til en høyere eiendomspris. Det er riktignok all grunn 

til å tro at eiendomsprisene i landbruket totalt sett vil reduseres. Lavere priser, krav om 

bedre utnyttelse av stordriftsfordeler, fare for redusert importvern m.m er forhold som vil 

bidra til dette. Den generelle utviklingen er imidlertid uvesentlig i denne sammenhengen. 

Poenget er at de produksjonsuavhengige tilskuddene medfører en høyere eiendomspris enn 

dersom disse tilskuddene ikke hadde blitt utbetalt. 

Dette betyr at den som kjøper en eiendom, som utfra demografiske, næringsstrukturene 

eller geografiske årsaker er støtteberettiget, etter at tilskuddet er blitt utbetalt første gang, 

vil betale for tilskuddet gjennom en høyere eiendomspris. Tilskuddet vil dermed ikke 

lenger ha noen positiv virkning på arbeidsinntekten, men gå med til å betjene kapital. 

Forholdet mellom brukere som mottar produksjonsuavhengig støtte og brukere som ikke 

mottar slik støtte vil derfor bli det samme som dersom tilskuddet aldri hadde blitt utbetalt. 

I klartekst betyr dette at det bare er den som eier bruket når tilskuddet før ste gang blir 

utbetalt som vil nyte godt av det i form av inntektskompensasjon eller høyere 

arbeidsinntekt. Dersom neste generasjon også skal få inntektskompensasjon eller høyere 

arbeidsinntekt enn den som kan hentes i markedet, må tilskuddssatsene økes. En slik 

økning er lite sannsynlig. Produksjonsuavhengige tilskudd vil derfor kun ha en positiv 

effekt på arbeidsinntekten fram til bruket skifter eier. Etter det vil det være 

markedsmulighetene som avgjør arbeidsinntekten også for produsenter i distriktene. 
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Nå er viktig å være klar over at dette er en teoretisk tilnærming. I praksis må en vente at 

også andre forhold får innvirkning. Dette vil særlig gjelde eiendomsoverdragelse innen 

familie. Vi kan heller ikke se bort fra at eiendomsverdien i enkelte tilfeller kan bli 

negativ dersom tilskuddet ikke blir utbetalt. Dette endrer imidlertid ikke hovedpoenget. 

Skjermingen vil bare virke over et begrenset tidsrom. 

3.3. ADMINISTRATIVE TILTAK. 

Regjeringen går inn for en sterkere bruk av markedskreftene i landbrukspolitikken. Dette 

er i tråd med OECDs anbefalinger. Markedet skal imidlertid ikke få operere helt fritt. 

På endel områder skal det fortsatt brukes administrative tiltak. På denne måten begrenser 

man markedets effektivitet, men man unngår også ubehagelige effekter - for noen. 

For melkeproduksjon ønsker Regjeringen en fortsatt sterk administrativ styring. 

Kanaliseringspolitikken har gjort melkeproduksjon til en typisk distriktsproduksjon, og 

uten administrative tiltak vil en stadig lavere kornpris føre melkeproduksjonen tilbake til 

Østlandet. En slik rekanalisering vil Regjeringen hindre ved å opprettholde ordningen 

med etableringsstopp. Dette er et viktig virkemiddel for å beholde stor produksjon og 

sysselsetting i distriktene. Regjeringen ser ikke bort fra bruk av prisjusteringer for å 

regulere også melkeproduksjonen, men mener at direkte produksjonsregulerende tiltak er 

å foretrekke her. For andre produksjoner skal markedet regulere produksjonsvolumeme. 

Kornprisen skal også fastsettes administrativt. Kornprisen er kanskje det mest sentrale og 

viktigste virkemidlet i norsk landbrukspolitikk. Med kornprisen styrer en i stor grad hele 

produksjonsfordelingen. Kornproduksjon er et alternativ for all planteproduksjon, og 

kraftfOrprisen setter alternativverdien for grovfOrproduksjon. Dette er kjernen i hele 

kanaliseringspolitikken. En lavere kornpris vil derfor medføre et press på alternative 

produksjoner, særlig på arealer der kornproduksjon ikke lenger gir et positivt 

dekningsbidrag. På disse arealene vil grasproduksjon være et naturlig alternativ, og med 

grasproduksjonen følger sannsynligvis spesialisert kjøttproduksjon på storfe. 

Etableringsstopp hindrer oppstart av melkeproduksjon. 
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I dagens landbrukspolitikk er det bygget opp flere ordninger med frakttilskudd og 

fraktutjevning. Disse ordningene sørger for noenlunde like produsent- og forbrukerpriser 

over hele landet. Innen landbruket gavner disse ordningene særlig såkalte 

overskuddsområder. Generelt sett kan en si at Vestlandet og Trøndelag er typiske 

overskuddsområder. 

Ved hjelp av frakttilskudd og -utjevning kan produsenter i slike områder ta ut en høyere 

nettopris enn dersom de reelle fraktkostnadene skulle trekkes fra. For innsatsvarer som 

kraftfOr, betyr disse ordningene lavere kostnader for jordbruket i ikke-kornproduserende 

områder. Totalt sett vil frakttilskudd og fraktutjevning være til fordel for 

distriktslandbruket. Regjeringen ønsker å opprettholde ordningene med frakttilskudd og 

fraktutjevning. Matvarer dekker grunnleggende behov, og landbrukspolitikken har derfor 

også en sosial og fordelingsmessig betydning. Det er også av betydning for Regjeringen 

at disse ordningene er til fordel for distriktene. 

3.4. POLITISK LEGITIMITET. 

Landbrukspolitikken vil alltid være avhengig av støtte i befolkningen og i de politiske 

miljøer. Regjeringen legger opp til mange og store konflikter i årene som kommer. 

Krav om store kostnadsreduksjoner, eventuell nedbygging av importvernet og sterkere 

bruk av markedskreftene vil medføre langt hardere konkurranse i jordbruket. Dette 

medfører krav om å få mulighet til å utnytte de relative områdefordelene. 

Lavere kornpris vil medføre en "sentralisering" ·av kjøttproduksjon. Bruk av 

produksjonsuavhengige tilskudd og frakttilskudd/fraktutjevning vil bremse en slik 

utvikling. Samtidig gjør etableringsstoppen det umulig å starte med melkeproduksjon. 

En kan derfor ikke se bort fra en situasjon der produktive arealer legges brakk i de beste 

jordbruksområdene. Kombinasjonen av produksjonsuavhengige tilskudd og administrative 

tiltak vil derfor medføre sterke indre spenninger i landbruket. Regjeringen forlanger at 

produsenter i sentrale strøk skal være konkurransedyktige, men fratar dem samtidig 

muligheten til å tilpasse seg optimalt. 
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Over tid vil en slik utvikling medføre et enormt press på både etableringsstoppen, 

ordningene med fraktutjevning og -tilskudd, og bruken og omfanget av 

produksjonsuavhengige tiltak. Sterke krefter i norsk politikk argumenterer allerede i dag 

for en rekanalisering av melkeproduksjon og oppbygging av store konkurransedyktige 

bruk i de beste jordbruksområdene. Målet er et billigere landbruk. Også disse kreftene 

støtter seg til anbefalinger fra OECD. Det er hevet over enhver tvil at hverken opinionen 

eller politiske myndigheter kan akseptere at arealer i gode jordbruksområder legges brakk 

til fordel for arealer i marginale strøk. Regjeringens målsetting når det gjelder 

kostnadsreduksjoner vil forøvrig forutsette en rekanalisering. 

Det er derfor meget tvilsomt om - om ikke direkte usannsynlig at - de tiltakene 

Regjeringen foreslår for å skjerme distriktsjordbruket vil være politisk legitime når 

resultatene av de andre tiltakene begynner å vise seg. 

3.5. KONKLUSJON. 

I dette kapitlet har vi forsøkt å drøfte hvorvidt det er mulig å skjerme distriktsjordbruket i 

en slik grad at produksjonsvolumene kan holdes oppe. Vi kan kort oppsummere kapitlet 

slik: 

Krav om kostnadsreduksjoner, økt importkonkurranse og sterkere bruk av 

markedsmekanismene vil kanalisere produksjonen dit den kan skje billigst. Dette vil 

medføre en "sentralisering" av jordbruksproduksjonen. Produksjonsuavhengige tilskudd 

kan bremse en slik utvikling i noen grad, men ikke hindre den. Størrelsen på tilskuddene 

og produsentprisen vil være avgjørende. Tilskuddene vil imidlertid få en stadig mindre 

virkning. Årsaken til det er at de produksjonsuavhengige tilskuddene vil bli kapitalisert i 

eiendomsverdien, og dermed bidra til en høyere eiendomspris enn ellers. Den som kjøper 

en slik eiendom etter at tilskuddet er blitt utbetalt første gang, vil derfor betale for 

tilskuddet gjennom eiendomsprisen. Tilskuddet vil dermed ikke lenger ha noen positiv 

virkning på arbeidsinntekten, men gå med til å betjene kapital. Da er vi like langt som 

om tilskuddet aldri hadde blitt innført. 
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Administrative tiltak som etableringsstopp i melkeproduksjon og ordninger med 

frakttilskudd og -utjevning vil i utgangspunktet styrke distriktsjordbruket, i den forstand at 

de hindrer en utvikling i tråd med det de andre tiltakene legger opp til. Dette vil føre til 

et betydelig press på slike administrative ordninger når effektene av de andre tiltakene 

begynner å vise seg. Det vil raskt oppstå sterke spenninger innad i jordbruket og det vil 

over tid bli et krav både i folket og fra sterke politiske krefter om at slike ordninger blir 

avskaffet. 

Vi kan derfor konkludere med at en todeling av norsk jordbruk, gjennom en skjerming av 

bare distriktsjordbruket, vanskelig kan fungere slik at produksjonsvolumene kan 

opprettholdes i distriktene. På kort sikt vil de skisserte tiltakene uten tvil bremse en 

"sentralisering" av jordbruksproduksjonen. I et slikt tidsperpektiv vil imidlertid de øvrige 

tiltakene og virkemidlene i liten grad vise seg i form av konkrete resultater. Resultatene 

vil først vise seg på mellomlang og lang sikt. Indre spenninger i landbruket, og 

opinionsmessig og politisk motstand mot "beskyttelsestiltakene" vil derfor vokse fram 

over tid. Etter hvert vil dette presset bli så sterkt at "beskyttelsestiltakene" må avskaffes. 

Over tid vil derfor denne politikken være mislykket og jordbruksproduksjonen blir 

"sentralisert". 
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4. NORSK LANDBRUK I EF. 

4.1. INNLEDNING. 

Dersom Norge blir medlem i EF vil EFs felles landbrukspolitikk (CAP) bli gjeldende 

også i Norge. Dette betyr at mulighetene til å føre en nasjonal landbrukspolitikk blir 

svært begrenset. Importvernet mot de øvrige EF-landene vil forsvinne og Norge får 

samme importvern som de øvrige EF-landene, mot tredjeland. Norsk landbruk blir en del 

av EFs indre marked, og markedet vil i stor grad styre produksjonen dit den kan foregå 

billigst. Sammenlignet med dagens situasjon vil derfor et EF-medlemskap bety "en ny og 

hardere hverdag" for norsk bønder. Det vil imidlertid også en utvikling mot et "robust" 

landbruk - en utvikling i tråd med de tiltakene og virkemidlene Regjeringen foreslår i 
' St.prp. nr. 8 (1992/93). I neste kapittel vil vi forsøke å sammenholde et "robust" norsk 

landbruk med et norsk landbruk i EF. 

I dette kapitlet skal vi derfor se litt nærmere på EFs felles landbrukspolitikk og hvilke 

rammebetingelser norsk landbruk kan vente seg ved et EF-medlemskap. Vi vil også vise 

noen resultater fra en konsekvensvurdering av EFs landbrukspolitikk overført til Norge. 

4.2. EFs FELLES LANDBRUKSPOLITIKK (CAP). 

EFs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy - CAP) utgjør en sentral del av 

samarbeidet innenfor EF og ble etablert allerede i 1962. Minnet om knapphet på mat i de 

første etterkrigsårene og ønsket om økt selvforsyningsgrad av matvarer veide tungt i 

denne sammenheng. Hovedargumentene for en felles landbrukspolitikk var utvidelse av 

markedet, stabile tilførsler av matvarer og utnyttelse av komparative produksjonsfordeler 

innenfor et stort økonomisk område. Hovedelementene i landbrukspolitikken er pris- og 

markedsordningene som sikrer produsentene minstepriser, og strukturvirkemidler som 

skal ivareta distrikts- og strukturpolitiske hensyn. Pris- og markedsordningene spiller en 

helt dominerende rolle. 
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Retningslinjene i artiklene 38-47 i Roma-traktaten utgjør det juridiske grunnlaget for EFs 

felles landbrukspolitikk og innebærer en vidtgående overnasjonalitet. Av artikkel 39 

framgår det at EFs felles landbrukspolitikk skal ha til formål: 

* 
* 
* 

* 
* 

å øke produktiviteten i landbruket 

for på denne måten "å sikre landbruksbefolkningen en rimelig levestandard 

å stabilisere markedene 

å garantere sikre forsyninger 

å sikre mat til fornuftige priser 

For å nå disse målene er følgende hovedprinsipper lagt til grunn: 

* felles marked og felles priser for landbruksprodukter ("fri flyt"). 

* 

* 

* 

preferanse for EF-produkter i markedet ved grensevern mot ikke-EF-land. 
• 

felles finansiering av utgiftene til landbrukspolitikken. 

felles regler for strukturpolitiske tiltak. 

4.2.1. Pris- og markedsordningene. 

Pris- og markedsordningene er selve bærebjelken i EFs felles landbrukspolitikk og 

omfatter over 90% av all landbruksproduksjon i EF. Markedsordningene omfatter kom, 

sukker, melk og melkeprodukter, storfekjøtt, svinekjøtt, sauekjøtt, fjørfekjøtt, egg, olje

og proteinvekster, grøntsektoren, vin, tobakk, bomull og visse bearbeidede produkter. 

Det er ingen markedsordninger for poteter, landbruksalkohol, honning, ull, pelsdyr og 

skogprodukter. For poteter består reguleringen kun av en fast toll, mens ull og 

skogprodukter regnes som industriprodukter. Både for honning og poteter vurderes det å 

innføre egne markedsordninger. 

EF har flere typer markedsordninger, men absolutt viktigst er ordningene som sikrer 

produsentene visse minstepriser som ligger høyere enn verdensmarkedets priser. Det er 

etablert et sikkerhetsnett gjennom markedsregulerende tiltak som støtte til lagring og støtte 

til eksport når prisene faller under EFs minstepriser. Beskyttelsen mot tredjeland sikres 

ved et felles importvern basert på variable importavgifter. 
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Hovedprinsippene i EFs markedsordninger er vist i figuren nedenfor. 

lmport
avgtMoll 

Målpris 

Terskelpris 

!" .,. ;1 . . 

Intervensjonspris 
-------------------------- Eksportsubsidier 

-~---.--------v;;d~------ - OppkJøpspr1s 

----~----------·- ·-····--~?!~~~dspr/s .. ·········-----········-... 
······---········ 'fL-----

Import EF - markedet Eksport 

Figur 4.1. Hovedprinsippene i EFs markedsordninger. 

EFs Ministerråd fastsetter hvert år, etter forslag fra Kommisjonen, en målpris og en 

intervensjonspris (oppkjøpspris). Målprisen er den prisen man ønsker at bonden skal 

oppnå i markedet, mens intervensjonsprisen fungerer som et sikkerhetsnett. Ved 

overproduksjon og fall i prisene kan varen selges til EFs garantifond for landbruket 

(FEOGA) til lagring, eksport eller destruksjon. Utbetalingsprisen til produsentene 

(markedsprisen) skal derfor i "teorien" svinge mellom målpris og intervensjonspris. I 

praksis er utbetalingsprisen ofte lik intervensjonsprisen. 

Det opereres videre med ·en terskelpris, som ligger like under målprisen. Terskelprisen 

er den laveste tillatte importpris inn til EF. Importerte varer fra verdensmarkedet ilegges 

en importavgift. Denne utgjør forskjellen mellom terskelprisen og verdensmarkedsprisen 

og vil således variere i takt med variasjonen i verdensmarkedsprisen. Tilsvarende utgjør 

eksportsubsidiene forskjellen mellom markedsprisen i EF og verdensmarkedsprisen. 

Økende overproduksjon har ført til endringer i systemet, og har i hovedsak til hensikt å 

redusere utbetalingene fra FEOGA og øke produsentenes medansvar for 
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overproduskjonen. For bl.a. korn nyttes nå oppkjøpspriser som de senere årene har ligget 

under intervensjonsprisen. For melk er det fra 1984/85 innført produksjonskvoter, der de 

enkelte land får tildelt sin kvote. Dersom kvoten overskrides må meieriene/produsentene 

betale en avgift på den overskytende mengden. For korn og melk er det i tillegg innført 

en medansvarsavgift, med bakgrunn i et økende overskuddsproblem. Medansvarsavgiften 

går i sin helhet til markedsregulering, men dekker på langt nær de reelle kostnadene ved 

markedsreguleringen. 

4.2.2. Strukturtiltak. 

EFs struktur- og støttetiltak for landbruket har sine røtter tilbake til 1964, men 

utviklingsdelen av Landbruksfondet (FEOGA) ble fullt ut etablert som fellesskapsområde i 

1970. 

Støtten over Landbruksfondet skal særlig sikte mot: 

* 

* 

* 
* 

å styrke og reorganisere strukturene i landbruket, herunder omsetnings- og 

foredlingsstrukturer for jord-, skogbruks- og fiskeprodukter. 

å sikre omsetning av landbruksprodukter og fremme utvikling av tilleggsnæringer 

til landbruket. 

å sikre landbrukets utøvere en rimelig levestandard. 

å bidra til utviklingen av de sosiale strukturer i landdistriktene, til beskyttelse av 

miljøet og til bevarelse av kulturlandskapet, og til å utligne naturgitte ulemper for 

landbruket. 

De viktigste tiltakene er støtte til investeringer, til omsetning og markedsføring av 

jordbruksvarer og til "vanskeligstilte områder" som utgjør 55 % av det totale 

jordbruksarealet. Av andre tiltak finner vi regnskapsføring, yrkesopplæring og 

rådgivning, brakklegging, jordbruksprodukter til industriformål, ekstensivering og 

omlegging, miljøvern og kulturlandskap, førtidspensjonering, direkte inntektsstøtte og 

skogbruk. Hovedmålet med strukturtiltakene var lenge å rasjonalisere næringen ved å 

utvikle større og mer effektive enheter, dette har man nå delvis gått bort fra. 
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Mens pris- og markedsordningene stort sett i sin helhet er finansiert av EF, blir 

strukturtiltakene delvis finansiert av EF og delvis av medlemslandene. Støtten utbetales 

til gårdbrukerne fra de enkelte medlemsland, som så får deler av beløpet refundert fra 

EF. EFs viktigste strukturtiltak for primærlandbruket er horisontale, dvs. at de i 

utgangspunktet omfatter hele fellesskapets område. Støtten som medlemslandene kan 

betale til gårdbrukerne blir likevel i stor grad refundert av EF i varierende omfang. 

Normalt svarer EFs refusjon av støtte til mellom 25 og 70% av de utbetalte beløp - mest i 

sør og minst i nord. EF har lenge hatt som mål at 25 % av midlene fra Landbruksfondet 

skulle gå til strukturformål, men dette målet er man langt unna. I 1990 gikk bare 7% av 

midlene fra Landbruksfondet til Struktur- og utviklingstiltak. De resterende 93 % gikk til 

pris- og markedsordningene. Dette forteller en del om prioriteringen og vektleggingen av 

strukturtiltakene. 

4.2.3. Nasjonal støtte. 

Omfanget av nasjonale støttetiltak til jordbruket i EFs medlemsland er betydelig. Mot 

slutten av 1980-tallet utgjorde samlet nasjonal støtte minst 180 milliarder kr., dvs. 

tilsvarende nær 50% av EFs totale budsjettstøtte til landbruket. Medlemslandenes 

"egenandeler" i forbindelse med EFs strukturtiltak utgjør bare en mindre del av dette. 

EFs konkurranseregler setter klare grenser for hva som er tillatt av nasjonal støtte. 

Gjennom opprettelsen av pris- og markedsordninger for de fleste jordbruksproduktene har 

EFs konkurranseregler blitt satt til side på landbruksområdet. Nasjonale støttetiltak som 

er en del av eller i overensstemmelse med EFs ordninger, er unntatt fra 

konkurransereglene. Samtidig er nasjonal støtte som kommer i konflikt med 

markedsordningene vanligvis ikke tillatt. Følgende former for nasjonal statsstøtte til 

jordbruket vil vanligvis ikke være tillatt: 

* 
* 

* 

Statsstøtte i form av direkte pris- og inntektsstøtte 

Statsstøtte i form av driftsstøtte som reduserer kostnader, dvs. støtte som gis uten 

særlige betingelser og som avhenger av priser, produktkvalitet eller omfang. 

Statsstøtte til eksportsubsidier til tredjeland. 
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Landbruket kan imidlertid også nyte godt av nasjonal støtte som ikke kommer inn under 

landbrukspolitikken. Dette gjelder særlig ulike skatte- og avgiftsregler og sosiale ytelser. 

Disse områdene er ikke harmonisert i EF og er derfor underlagt nasjonal 

beslutningsmyndighet. Uten å komme i konflikt med EFs konkurranseregler har derfor 
-

mange EF-land innført en rekke ordninger som i betydelig grad tilgodeser 

landbruksbefolkningen. 

4.2.4. Budsjettutgifter og finansiering. 

Finansieringen av EFs felles landbrukspolitikk er et felles anliggende og skjer gjennom 

Landbruksfondet (FEOGA). I 1990 utgjorde landbruksutgiftene ca. 60% av EFs totale 

budsjett. Utgiftene fordelte seg med ca. 220 mrd. NOK til pris- og markedsordningene, 

og 15 mrd. NOK til felles strukturtiltak. I tillegg kom nasjonal støtte som anslagsvis 

utgjorde 77 mrd. NOK i "egenandel" til EFs strukturtiltak samt andre EF-godkjente 

nasjonale ordninger, og "minst" 107 mrd. NOK i nasjonal støtte gjennom skatte- og 

avgiftssystemet og sosiale ordninger. 

Kostnadene med EFs felles landbrukspolitikk er i ferd med å "vokse inn i himmelen". I 

1980 brukte EF 90 mrd., i 1985 164 mrd., i 1990 235 mrd. og i 1997 er det budsjettert 

med 317 mrd., alt målt i norske kroner, til markedsordningene for jordbruksprodukter. 

Dette skaper budsjettproblemer i EF, og er en viktig årsak til jordbruksreformen i 1992. 

Det ser imidlertid ut til at heller ikke den vil bidra i særlig grad til lavere kostnader. Det 

kan virke som om EF har kommet opp i et hjørne der alle nye tiltak bare gjør vondt 

verre. 

Mange klager over at den norske landbrukspolitikken er komplisert og uforståelig for 

menigmann. I EF er det enda verre. De meget kompliserte pris- og markedsordningene, 

utbetalingsordningene og manglende nasjonal kontroll gir grunnlag for svindel og såkalt 

"kreativ" tilpasning. Offisielle EF-tall for 1989 anslår svindelen til 1,2 mrd. norske 

kroner, men uoffisielle tall tyder på at det korrekte tallet ligger nærmere 25-30 milliarder 

kroner i svindel og "kreativ" tilpasning. 
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4.2.5. Landbruksreformen. 

EFs felles landbrukspolitikk har opp gjennom årene gjennomgått en rekke reformer. De 

fleste av disse har vært av mindre omfang, og har stort sett bestått i en stram prispolitikk 

ved å senke utbetalingsprisene. I 1984/85 kom det i tillegg en kvoteordning på melk. 

Disse reformene endret imidlertid ikke overproduksjonsproblemet og veksten i 

landbruksbudsjettet. EF-kommisjonen la derfor i 1991 fram den såkalte "MacSharry

planen" til reform av landbrukspolitikken. Bakgrunnen for dette reformforslaget var, 

foruten veksten i produksjon og budsjett, særlig det faktum at 20% av produsentene 

mottar 80% av støtten, og at landbrukspolitikken førte til økt intensitet i jordbruket og 

dermed utgjør en økende belastning for miljøet. Det var stor uenighet om innholdet i 

reformforslaget, men i mai 1992 ble et kompromissforslag vedtatt i Ministerrådet. 

Denne reformen betraktes som den mest omfattende i CAPs 30 årige historie. 

Hovedtrekkene i reformen er følgende: 

* Store prisreduksjoner (korn 29%, smør 5%, storfekjøtt 15%). Prisene på andre 

produkter som svinekjøtt, fjørfekjøtt og egg skal reduseres tilsvarende det som 

følger av lavere kraftfOrpriser. 

* 
* 

* 
* 
* 

Kompensasjon for prisreduksjonene i form av tilskudd pr. daa. og pr. storfeenhet. 

"Tvungen" brakklegging av korn-, oljevekst- og proteinvekstareal (15% på bruk 

over 200 daa). Utbetaling av arealtilskudd forutsetter brakklegging. 

Noe økt satsing på miljøtiltak. 

Stimulering til skogplanting på dyrket mark. 

Førtidspensjoneringsordninger. 

4.3. MULIGHET FOR SPESIELLE STØTTEORDNINGER. 

Norsk landbruk opererer under svært ugunstige klimatiske og geografiske vilkår 

sammenlignet med de nordlige deler av EF. Det samme gjelder Finland og deler av 

Sverige. Disse forholdene medfører betraktelig redusert konkurranseevne. 

I forbindelse med at Finland søkte om EF-medlemskap, ble finsk landbruk betegnet som 
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"arktisk". Det ble videre hevdet at "arktisk jordbruk" måtte kvalifisere for spesielle 

støtteordninger. Uttrykket "arktisk jordbruk" og kravet om spesielle støtteordninger er 

senere blitt adoptert av både svenske og norske myndigheter. Slike støtteordninger vil 

naturlig høre inn under EFs strukturtiltak. Unntak fra pris- og markedsordningene må 

betraktes som svært lite sannsynlig. 

EF har allerede ordninger med støtte til vanskeligstilte områder. Slik støtte var i 

utgangspunktet tenkt til bruk i fjellområdene, men er senere utvidet til også å gjelde bruk 

i andre områder. I dag nyter over halvparten av EFs jordbruksareal godt av slik støtte. 

Det er også innført en ordning for å beskytte miljø- og naturressurser eller bevare 

kulturlandskapet i spesielt "sensitive områder". Slik støtte gis til bruk som forplikter seg 

til å drive i samsvar med offentlige planer for beskyttelse av miljøet og kulturlandskapet. 

Totalt utgjør slike "sensitive områder" 0,3 % av EFs jordbruksareal. I forbindelse med 

CAP-reformen skal det videre etableres et handlingsprogram for landbruk og miljø, som 

innebærer muligheter for å gi kompensasjonsstøtte for innføring av miljøvennlige 

produksjonsmetoder m.m. 

Hvor store deler av Norge som vil komme inn under disse ordningene, og om det blir 

spesielle støtteordninger for såkalt "arktisk jordbruk" vil være avhengig av blant annet 

medlemskapsforhandlingene. Regjeringen har tidligere signalisert at Norge vil stille 

"beinharde krav" for norsk landbruk i forhandlingene. Det er ikke lett å vite hva 

Regjeringen legger i dette uttrykket, men i sin redegjørelse til Stortinget erklærte 

Statsministeren at Regjeringen vil "arbeide for forståelse for at norsk landbruk opererer 

under ganske andre vilkår enn lenger sør i Europa". 

En skal være forsiktig med å trekke paralleller til medlemskapsforhandlingene i 1971/72, 

men den gangen krevde Norge varige særordninger for landbruket. Det gikk ikke EF 

med på. Det er ingen grunn til å tro at EF, med en overproduksjon og landbrukspolitikk 

som fortoner seg som et mareritt, vil være særlig mer "gavmilde" denne gang. De 

nordiske landene ligger velstandsmessig på europatoppen, og landbruket sysselsetter en 

svært liten andel av befolkningen, sammenlignet med eksempelvis Portugal og Spania. 
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4.4. EFs LANDBRUKSPOLITIKK I NORGE. 

Det er alltid vanskelig å spå om framtiden. En beregning av konsekvensene for norsk 

landbruk av et EF-medlemskap vil derfor være befengt med betydelig usikkerhet. Det er 

likevel blitt foretatt en rekke slike konsekvensanalyser. Selv om det er noen forskjeller er 

hovedtrekkene de samme. Produksjon, sysselsetting og areal vil bli betydelig redusert 

ved et EF-medlemskap. Verst vil det gå utover distriktslandbruket. 

Årsakene til dette er klare. EFs pris- og markedsordninger vil gjelde også i Norge, og 

dette vil medføre tildels betydelig lavere produsentpriser. Overføringene til landbruket 

fra den norske stat vil også måtte reduseres på grunn av EFs regelverk for statsstøtte og 

nasjonal støtte til landbruket. Norsk landbruk vil riktignok kunne bli støtteberettiget for 

støtte fra EFs landbruksfond (FEOGA), men dette vil ikke på noen måte kunne oppveie 

for den støtten norsk landbruk vil miste. 

Her skal vi se litt nærmere på resultatene av en konsekvensvurdering foretatt av Norsk 

Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF). I disse beregningene forutsettes det 

at det vil skje en strukturendring og en endring i produksjonsfordelingen slik at norsk 

landbruk blir mest mulig konkurransedyktig. Slike endringer vil ta tid, og NILF har 

regnet med ca. 15 år. Omstruktureringen vil i tillegg kreve betydelig kapital, og 

tilgangen på kapital vil derfor ha stor betydning for omstruktureringstiden og om 

tilpasningen blir optimal. På grunn av usikkerheten er det viktig å tolke de konkrete 

tallene med forsiktighet, men de forteller mye om hvilken retning utviklingen vil ta. 

En viktig usikkerhetskilde er omfanget av støttetiltak fra EF og staten. I beregningene 

opererer man derfor med tre alternativer, et nøkternt og to mer optimistiske. Forskjellen 

er ulike arealstøttesatser. I EF-A er miljø- og kulturlandskapsstøtte holdt utenfor, mens 

det i EF-C er forutsatt en utvidet bruk av miljø- og kulturlandskapsstøtte i forhold til hva 

som er vanlig i EF i dag. EF-B ligger både med hensyn på støtteforutsetninger og 

resultater mellom EF-A og EF-C. Alle alternativene er imidlertid bergnet med 

utgangspunkt i EFs landbrukspolitikk etter reformen i 1992. 
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I tabellene under er det i tillegg tatt med resultater fra en basisløsning, som viser en 

langsiktig tilpasning til landbrukspolitikken i 1990, et trendscenarium, og et GAIT

scenarium, som tar utgangspunkt i Arthur Dunkels kompromissforslag fra 20 desember 

1991. For både trend- og GATT-alternativet er det to alternativer. Trend-A er basert på 

en fortsatt utvikling som samsvarer med historiske trender, mens Trend-B i tillegg tar 

utgangspunkt i målsettinger som mer samsvarer med tendenser i den landbrukspolitikk 

som er blitt ført de siste årene. GATT-A bygger på en "streng" tolking av Dunkels 

forslag, mens GATT-B bygger på en "liberal" tolking av det samme forslaget. 

Basisløsningen, trendalternativet og GATT-alternativet er tatt med for bedre å kunne sette 

konsekvensene av et EF-medlemskap i perspektiv. 

4.4.1. Produksjon. 

Tabell 4.1. viser en sammenstilling av resultatene for produksjon ved de ulike 

alternativene. 

I I BASIS f---~~f ;;---I----~-~~f-;;---I----~---r~---~-----1 
KORN 1131 1033 1162 572 579 0 405 

POTET 339 342 338 347 352 0 49 

MELK 1850 1700 1700 1550 1650 966 1441 

STORFE 79 85 81 87 80 79 79 

SVIN 81 83 85 10 34 0 0 

LAM 24 25 22 6 14 0 24 

EGG 53 52 52 6 13 0 0 

Tabell 4.1. Produksjon (mill . kg/ltr.). 

Produksjonen av melk, som i dag utgjør over 50% av sysselsettingen i jordbruket blir 

redusert i alle beregningsscenariene - minst i trendalternativene og mest i EF-
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alternativene. I EF-alternativene blir det stort sett bare produksjon av konsummelk igjen. 

I GATI-alternativene er det særlig eksportproduksjonen av ost og smør som faller ut. 

Produksjonen av storfekjøtt opprettholdes stort sett i alle beregningsalternativene. For 

svinekjøtt og sauekjøtt blir det imidlertid annerledes. For svin viser beregningene en 

sterk reduksjon ved GATI-alternativene og totalt bortfall ved EF-medlemskap. 

Sauekjøttproduksjonen lider omtrent samme skjebne som svin. Årsakene til høyere 

produksjon i GATI-B og EF-C, er forholdsvis høye arealtilskudd til distriktene. Som for 

svineproduksjon opprettholdes eggproduksjonen i trendalternativene, mens den reduseres 

sterkt ved GATI-alternativene og raderes helt bort ved EF-medlemskap. Fjørfekjøtt er 

ikke tatt med i beregningen på grunn av mangel på pålitelig datamateriale når det gjelder 

produksjon av kylling. Det er derfor mulig at etterspørselen etter svin og storfe er noe 

overvurdert. 

Kornproduksjonen opprettholdes i trendalternativene, men reduseres til det halve i GATI

alternativene. Denne reduksjonen skyldes hovedsaklig redusert fOrkornforbruk Qfr. svin 

og egg). I EF-alternativene varierer produksjonen mellom ingenting og ca. 400 millioner 

kg. Variasjonen skyldes ulike arealstøttesatser. En ytterligere arealstøtte til 

kornproduksjon kan bidra til å øke presset på jordbruksarealene i sentrale strøk og 

fortrenge annen produksjon til områder med dårligere produksjonsvilkår. Dette kan blant 

annet bidra til å hindre lønnsom osteproduksjon ved at kostnadene i melkeproduksjonen 

øker. 

Potetproduksjonen opprettholdes i både trend- og GATI-alternativene. Ved et EF

medlemskap vil produksjonen reduseres kraftig. I beregningene har en forutsatt en maks. 

bruksstørrelse til 150 daa. potetareal. Det er grunn til å anta at det er stordriftsfordeler i 

potetproduksjon utover dette nivået. Marginene i beregningene er veldig små, og økte 

stordriftsfordeler kan derfor bidra til at potetproduksjonen opprettholdes i rimelig grad 

også ved et EF-medlemskap. 
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4.4.2. Arealbruk, sysselsetting og bruksstørrelser. 

Tabell 4.2. viser en sammenstilling av resultatene for arealbruk, sysselsetting og 

gjennomsnitlige bruksstørrelser ved de ulike alternativene. 

I I 
BASIS f---IT;--+--~-~r~-;---1--~--r-~---1 

AREAL: 

*Distrikt 3,8 3,4 3,6 2,2 2,7 0,2 0,6 

*Sentralt 3,6 4,0 3,8 3,3 2,8 3,0 4,0 

* Totalt 7,4 7,4 7,4 5,5 5,5 3,2 4,6 

SYSSELSETTING 

*Distrikt 50 33 43 31 36 2 7 

*Sentralt 20 20 10 13 20 15 25 

*Totalt 70 53 53 44 56 17 31 

BRUKS-
STØRRELSER 

MELK 13 22 16 18 15 25 30 

STORFE 40 40 40 - - 40 40 

SVIN 12 17 50 100 12 - -

SAU 65 50 50 50 50 - 100 

KORN 317 500 640 550 320 - 600 

POTET 100 50 150 60 20 - 150 

EGG 2000 4000 4400 2000 2000 - 50000 

Tabell 4.2. Arealbruk (mill. daa.), sysselsetting (1000 årsverk) og bruksstørrelser (gj.snitt). 
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Sysselsettingen i primærjordbruket faller i alle beregningsalternativene. I 

trendalternativene er sysselsettingen med på å styre beregningsresultatene i og med at en 

har forutsatt en trendmessig reduksjon (2,3 % årlig i 20 år). I Trend-B er det lagt større 

vekt på å opprettholde sysselsettingen i distriktsjordbruket. I GA TT-alternativene er det 

lagt vekt på å opprettholde sysselsettingen på et så høyt nivå som mulig innenfor 

rammene av en eventuell GATT-avtale. I forhold til basisløsningen faller sysselsettingen 

med 37% i GATT-A og ca. 20% i GATT-B. I EF-alternativene er reduksjonen langt 

sterkere, der nivået i EF-A er på ca. 17.000 årsverk og i EF-C på ca. 31.000 årsverk. 

Hovedårsaken til denne sysselsettingsreduksjonen er sterk strukturrasjonalisering, ikke 

minst i melkeproduksjon, og tildels store reduksjoner i produksjonsvolumene. 

Når det gjelder jordbruksarealene, synes det å være større muligheter for å opprettholde 

disse i de ulike beregningsalternativene. På samme måte som for sysselsettingen, legger 

størrelsen på jordbruksarealet føringer på beregningsresultatene i trendalternativene. I 

GA TT-alternativene er det lagt vekt på å holde arealbruken på et høyest mulig nivå, men 

det er ikke til å komme unna reduksjoner. I EF-alternativene faller arealbruken i 

distriktene med opptil 95 % i forhold til basisløsningen, mens det er bedre muligheter for 

å opprettholde arealbruken i sentrale strøk. Dette forutsetter imidlertid at det blir gitt 

arealtilskudd i et større omfang enn det som er vanlig praksis i EF i dag. Beregningene 

viser forøvrig at en ytterligere økning i arealstøtten i stor grad vil veltes over i 

arealp~ ·sene. 

I beregningene er det forutsatt en omstrukturering av norsk landbruk. Tabell 4.2. viser 

da også at dette vil skje, men at det er store ulikheter mellom de forskjellige scenariene. 

Med unntak for storfekjøttproduksjon, viser beregningene at alle scenariene vil gi større 

besetninger/bruk enn basisalternativet. EF-alternativene skiller seg naturlig nok ut for de 

fleste produksjonene, mens også trendalternativene medfører betydelig større 

gjennomsnittsbruk. 
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5. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON. 

St.prp. nr. 8 (1992/93) "Landbruk i utvikling" er blitt lansert av Landbruksministeren 

som en "kjærlighetserklæring til landbruket" og et "offensivt opplegg for 

distriktsjordbruket". Regjeringen mener at den viktigste utfordringen for landbruket er å 

gjøre produksjonen mer bærekraftig i både økonomisk og økologisk forstand. Målet er 

derfor å utvikle et robust landbruk, kjennetegnet ved økt konkurransekraft, betydelig 

lavere kostnadsnivå, mer marked og mindre styring, sterk satsing på distriktsjordbruket 

og mer miljøvennlig produksjon. 

I dette notatet har vi forsøkt å analysere en sannsynlig utvikling utfra de tiltak og 

virkemidler Regjeringen foreslår. En slik oppgave er imidlertid ikke helt uproblematisk. 

Stortingsproposisjonen er totalt blottet for konkretiseringer og kvantifiseringer. Videre 

inneholder den flere målkonflikter. Regjeringen vil gjerne ha "både i pose og sekk". I 

utgangspunktet må nemlig både økt konkurransekraft, bærekraftig produksjon og et sterkt 

distriktsjordbruk oppfattes som sidestilte mål. De tiltakene Regjeringen foreslår gjør det 

imidlertid umulig å nå alle disse målene. 

Regjeringen har som et klart mål at kostnadsnivået i norsk jordbruk skal reduseres til et 

·nivå som ikke avviker vesentlig fra det vi finner hos våre handelspartnere. Blant våre 

viktigste handelspartnere finner vi Sverige og EF-landene. Vi må derfor kunne tillate oss 

å hevde at Regjeringens mål er et kostnadsnivå som ikke avviker vesentlig fra det vi 

finner i Danmark og Sør-Sverige. Dette vil i såfall . legge klare føringer på 

bruksstrukturen, produksjonsfordelingen og produksjonsvolumene i Norge. I store deler 

av landet vil det sannsynligvis være direkte umulig å redusere kostnadene ned til et slikt 

nivå. Sammen med et redusert importvern vil dette føre til en "sentralisering" av norsk 

jordbruk. 

Sterkere bruk av markedskreftene er et annet viktig tiltak i proposisjonen. Markedet skal 

fastsette prisene på stort sett alle produkter og dermed også styre produksjonsmengdene. 
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En slik utvikling vil føre til mye sterkere konkurranse i jordbruket, og vil stille krav om 

en bedre utnyttelse av stordriftsfordeler og de relative konkurransefortrinn. Kombinert 

med en lavere kornpris, vil også dette føre til en rekanalisering av husdyrproduksjonen. 

De viktigste tiltakene i Regjeringens forslag til ny landbrukspolitikk vil dermed føre til en 

sentralisering av jordbruket. Dette medfører sterk nedgang i arealbruken og 

sysselsettingen i jordbruket. Økt konkurranse og krav om sterke kostnadsreduksjoner vil i 

tillegg medføre økt intensitet. Dette kan neppe sies å være forenlig med målet om 

bærekraftig produksjon. En slik utvikling kan heller ikke sies å føre til målet om et sterkt 

distriktsjordbruk. 

Regjeringen vil imidlertid ta i bruk en del virkemidler for å opprettholde et sterkt 

distriktsjordbruk. Ved hjelp av produksjonsuavhengige tilskudd og administrative tiltak 

skal distriktsjordbruket "skjermes fra markedets dom". De tiltakene Regjeringen foreslår 

vil imidlertid etter all sannsynlighet bare virke på kort sikt. Sterk bruk av 

produksjonsuavhengige tilskudd vil ikke endre det faktum at det er forholdet mellom 

produsentpris og variable kostnader som bestemmer om produksjonen er lønnsom. Over 

tid vil de faste kostnadene få stadig større betydning ved at realkapitalen reduseres og 

behovet for investeringer øker. Lavere produsentpriser, som følge av økt konkurranse og 

krav om sterke kostnadsreduksjoner, vil derfor "konkurrere ut" distriktsjordbruket over 

tid. Administrative tiltak som etableringsstopp og fraktutjevningsordninger vil muligens 

"holde liv i" distriktsjordbruket noe lenger. Slike tiltak vil imidlertid fort miste sin 

legitimitet, og vil derfor etter all sannsynlighet måtte avskaffes. 

Ved et EF-medlemskap vil resultatet i all hovedsak bli det samme. Selv om vi må tolke 

resultatene av konsekvensberegningene med varsomhet, forteller de om en klar 

hovedre!ning. Produksjonen reduseres for de fleste produkter på grunn av dårlige 

konkurransevilkår og at grensevernet mot de øvrige EF-land forsvinner. Den 

gjenværende produksjonen vil i all hovedsak sentraliseres til de beste jordbruksområdene. 

Samtidig blir brukene betydelig større, og sysselsettingen reduseres kraftig. 
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Av dette kan vi slutte at de tiltakene Regjeringen foreslår stort sett vil fremme en 

utvikling i retning av hva som blir konsekvensene av et EF-medlemskap. Innledningsvis 

hevdet vi at St.prp. nr. 8 må betraktes som en forberedelse på- og tilpasning til de 

rammebetingelsene landbruket vil få ved et EF-medlemskap. Vår analyse støtter en slik 

påstand. 

Resultatene av Regjeringens forslag til ny landbrukspolitikk vil imidlertid neppe vise seg i 

særlig grad på denne siden av årtusenskiftet. Innen den tid må en vente at Norges 

tilknytningsform til EF er avklart. Dersom det blir flertall for et EF-medlemskap, vil 

overgangsordninger og -perioder bli sentrale. I et slikt perspektiv vil en landbrukspolitikk 

i tråd med hovedlinjene i St.prp. nr. 8 (1992/93) bringe norsk landbruk på god vei mot en 

integrering i EFs felles landbrukspolitikk (CAP). 
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