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1. Innledning. 

1. INNLEDNING. 

Vest-Europa var fortsatt sterkt preget av krigens herjinger når etableringen av det 

Europeiske økonomiske fellesskap (EØF) ble drøftet og forberedt. Næringsvirksomhet og 

infrastruktur måtte bygges opp på nytt. Samtidig var det mange steder matmangel, og 

mange land led under valutakrevende matvareimport. Ønsket om økt selvforsyningsgrad 

av matvarer var sterkt. 

Det var derfor utenkelig å etablere et generelt felles marked uten at landbruket ble 

inkludert. Hovedargumentene for en felles landbrukspolitikk var utvidelse av markedet, 

stabile tilførsler av matvarer og utnyttelse av komparative produksjonsfordeler innenfor et 

stort geografisk område. Fra 1958 ble arbeidet med opprettelsen av en felles 

landbrukspolitikk intensivert, og den ble etablert fra 1962. Etter en overgangsperiode var 

markedssystemene for de viktigste produksjonene fullt ut innført i perioden 1967-70. 

Den felles landbrukspolitikken ble raskt oppfattet som en av de første store politiske 

suksesser for EF, og som en drivkraft for integrasjonsarbeidet på andre områder. 

Produktiviteten økte raskt, noe som medførte rask og kraftig økning i produksjon og 

selvforsyningsgrad. Grunnleggerne av landbrukspolitikken undervurderte imidlertid 

produksjonspotensialet. Allerede ved overgangen fra 60-tall til 70-tall hadde det som 

siden har vært hovedproblemet - overskuddsproduksjon og høye budsjettutgifter - vist seg 

med tyngde. 

Landbrukspolitikken har siden den gang vært gjenstand for en rekke reformer, men 

beslutningstakerne har ikke ønsket å gå til roten av problemene. De grunnleggende 

interessemotsetningene innad har vært for sterke. Resultatet har derfor stort sett blitt 

flikking på allerede eksisterende og kompliserte ordninger. De store kostnadene med 

ikke-beslutninger har vært den sterkeste drivkraften til endring av politikken. Vurdert på 

avstand og med vekt på de lange linjer har derfor EFs felles landbrukspolitikk - på tross 

av mange reformer - i stor grad vært preget av kontinuitet. 
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1. Innledning. 

I over 20 år har landbrukspolitikken av EF selv blitt oppfattet som noe av et finansielt 

mareritt. Landbrukspolitikken har vaklet framover mellom ytterpunktene "krise" og 

"midlertidig løsning av krise", eller mellom det umulige og det uavvendelige, slik Forsen 

(1992) beskriver det. 

Høsten 1990 startet EFs daværende landbrukskommissær - iren Ray MacSharry - arbeidet 

med et forslag til en ny og gjennomgripende landbruksreform. Problemene i 1990 var i 

prinsippet de samme som før. Budsjettutgiftene var for høye - og økende, samtidig som 

bøndenes økonomi ikke ble bedre selv om landbruksutgiftene økte. Forskjellen fra 

tidligere, var at problemene bare var blitt enda større. 

Sommeren 1991 la Kommisjonen fram et forslag til reform. Forslaget vakte stor oppsikt 

og møtte mye motbør, fra mange hold. Etter lange og intense tautrekkinger mellom 

grunnleggende forskjellig interesser innenfor fellesskapet ble en noe modifisert versjon av 

MacSharrys reformforslag vedtatt av ministerrådet i mai 1992. Reformen skal 

gjennomføres over en tre-års-periode fra 1993 til 1996. 

Reformen ble beskrevet som et vendepunkt og som den mest radikale reformpakke for det 

europeiske landbruk siden CAP ble innført for tre ti-år siden. Spørsmålet er imidlertid 

om EF nå endelig har gått til bunns i - og løst - sine store og grunnleggende 

landbrukspolitiske problemer. Lite tyder på dette. På tross av visse endringer ligger 

fortsatt hovedtrekkene og hovedvirkemidlene fast. Alt peker i retning av en ny reform 

om bare få år. 

Dette notatet gir en kortfattet og oversiktlig innføring i- og presentasjon av EFs felles 

landbrukspolitikk. Prosessen knyttet til 1992-reformen blir viet relativt stor plass. I 

tillegg til en ren presentasjon av reformen vil vi også gi en mer kritisk vurdering av hvor 

gjennomgripende, omfattende og radikal denne reformen er. 
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2. Fra suksess til mareritt. 

2. FRA SUKSESS TIL MARERITI. 

2.1. BAKGRUNN. 

EFs primære og opprinnelige formål er å etablere et rammeverk som gjør det mulig å 

utvikle fri handel innenfor fellesskapet. Hensikten er at alle gjennom dette skal høste 

økonomiske fordeler ved at produksjonen etter hvert kanaliseres til de områder og 

bedrifter der den kan foregå mest effektivt (teorien om de komparative fortrinn). 

På den forberedende konferansen om etablering av EF i Messina i 1955 ble det besluttet 

at jordbruket skulle inkluderes i "det felles marked". Arbeidet i etterkant av denne 

konferansen endte opp i et dokument som ble kjent som Spaak-rapporten (1956). Denne 

rapporten inneholdt et eget kapittel om landbruk, og her ble det konkludert med at det var 

utenkelig å opprette et generelt felles marked uten landbruket. 

Bakgrunnen for denne vurderingen var i første rekke følgende: Dersom handelen med 

landbruksvarer ikke er fri, vil de nasjonale prisene komme til å variere. Medlemsland 

med lave matvarepriser vil i så fall få et konkurransefortrinn som i neste omgang kan gi 

lavere lønninger i industrien. 

I 1958 ble det avholdt en konferanse i Stresa om opprettelse av en felles 

landbrukspolitikk. Konferansen samlet deltakere fra både regjeringene og 

jordbruksorganisasjonene og ble ledet av EF-Kommisjonen. Konferansen munnet ut i en 

resolusjon som kort kan oppsummeres i følgende punkter: 

* 

* 

Øke handelen med landbruksvarer mellom medlemslandene og med tredjeland, og 

fjerne alle mengdemessige (kvantitative) begrensninger. 

Opprettholde en nær sammenheng mellom struktur- og markedspolitikk. 
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* 

* 

* 

* 

* 

2. Fra suksess tfl mareritt. 

Oppnå balanse mellom forsyninger og etterspørsel, unngå å fremme overskudd, og 

sikte mot å utnytte hver enkelt regions komparative fortrinn. 

Fjerne alle subsidier som forstyrrer konkurranse mellom land og regioner. 

En forbedret struktur som kan gi en godtgjøring til kapital og arbeidskraft i 

europeisk landbruk som er sammenlignbar med det som kunne oppnås i andre 

sektorer av økonomien. 

Bevare familiestrukturen i jordbruket. 

Fremme industrialisering på landsbygda for å trekke vekk overskytende 

arbeidskraft og eliminere marginale gårdsbruk, og gi spesiell støtte til geografisk 

vanskeligstilte regioner. 

2.2. HOVEDELEMENTENE I LANDBRUKSPOLITIKKEN. 

Hovedelementene i landbrukspolitikken er pris- og markedsordningene som sikrer 

produsentene minstepriser, og strukturmidler som skal ivareta distrikts- og 

strukturpolitiske hensyn. Pris- og markedsordningene har hele tiden spilt en fullstendig 

dominerende rolle. 

Markedssystemet for jordbruksvarer ble basert på to hovedmekanismer: 

* 

* 

Beskyttelse av EFs indre marked gjennom variable avgifter og toll på en slik måte 

at importvarer ikke kan bli solgt til EF under en pris som er fastsatt av EFs 

myndigheter. Opprettelsen av et felles marked for jordbruksvarer innebar på 

denne måten at fellesskapets bønder fikk fortrinnsrett til EF-markedet. 

En garanti for oppkjøp av overskuddsvarer dersom de interne markedsprisene for 

jordbruksvarer er i ferd med å falle under en pris fastsatt av EFs myndigheter - et 

"sikkerhetsnett". 
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2. Fra suksess til mareritt. 

Dette innbærer et system med institusjonelle priser på ulike nivå. Markedsprisene blir 

bestemt av tilbud og etterspørsel - innenfor de rammer de institusjonelle prisene setter. 

Markedsordningene for korn, sukker, melk og meieriprodukter, storfekjøtt, svinekjøtt, 

fjørfekjøtt og egg (og i noen grad grøntsektoren) er bygd opp rundt disse mekanismene. 

For saue- og lammekjøtt og for grøntsektoren er toll det viktigste importbegrensende 

virkemidlet. 

Utgiftene med markedsreguleringen blir finansiert fra en felles EF-kasse - landbruksfondet 

FEOGA (Fonds Europeen d'Orientation et de Garantie Agricole) som ble opprettet i 

1962. Dette landbruksfondet har en garantidel, som finansierer pris- og 

markedsordningene, og en utviklingsdel som finansierer strukturtiltak. 

2.3. LANDBRUKSPOLITIKK I TRE FASER. 

En vurdering av den historiske utviklingen av EFs landbrukspolitikk er svært avhengig av 

observatørens perspektiv - av øyet som ser. Noen tolker vedtak og endringer som kan 

virke rent bagatellmessige, som store politiske gjennombrudd. For disse er EFs 

landbrukspolitikk i stadig endring. Andre legger mer vekt på de langsiktige linjene, og 

hevder at EFs landbrukspolitikk i påfallende grad er preget av kontinuitet. 

Vi skal her, som Kjeldsen-Kragh (1993), dele utviklingen av EFs landbrukspolitikk inn i 

tre faser: 

2.3.1. Perioden 1960 - 1978. 

Den første fasen varte fra 1960 til 1978. I denne perioden ble de ulike 

markedsordningene etablert. Inntektsmålet spilte en dominerende rolle, og virkemidlet 

var prispolitikken. 
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2. Fra suksess til marerift. 

Den prinsipielle utformingen av markedsordningene for korn, svinekjøtt, fjørfekjøtt, egg, 

frukt og grønnsaker, og vin, ble fastlagt i 1962. Prinsippene for utformingen av 

ordningene for melk og meieriprodukter, storfekjøtt, og vegetabilske oljer ble fastsatt i 

desember 1963. Etter en overgangsperiode ble de viktigste markedssystemene fullt ut 

innført i perioden 1967-70. Dette ble oppfattet som en av de første store politiske 

suksesser for fellesskapet. Produksjonen økte raskt, noe som medførte en rask og kraftig 

økning i produksjon og selvforsyningsgrad. EFs politikere framhevet at gjennombruddet 

på landbruksområdet var en forutsetning for, og ville lette, integrasjonsarbeidet på andre 

områder. 

Prispolitikken spilte en dominerende rolle. Det ble operert med inntektsmål, og en 

"objektiv" måte ble brukt for å beregne prisendringer. fordbruksprisene økte i takt med 

kostnadene. Den gjennomsnittlige inntekten i jordbruket holdt da også godt følge med det 

generelle inntektsnivået i store deler av denne perioden. 

Selvforsyningsgraden i EF økte fra 85 % til mer enn 100%. Produksjonspotensialet var 

imidlertid mye større enn regnet med. Overskuddsproblematikken, og raskt voksende 

utgifter for Landbruksfondet, viste seg allerede før 1970. EFs landbrukspolitikk var 

allerede i "krise". Problemene vokste raskt. Utover på 70-tallet økte Landbruksfondets 

utgifter til oppkjøp av overskudd med ca. 20% hvert år. 

2.3.2. Perioden 1978 - 1984. 

Den andre fasen var en overgangsperiode fra 1978 til 1984. Erkjennelsen av et skrikende 

behov for politisk skifte begynte å vokse fram, men tiltak for årette på problemene ble 

sjelden - og kun mer og mindre motvillig - innført. Etter noen år med en prispolitikk 

hvor prisene ikke lenger fulgte kostnadsutviklingen, ble det igjen vedtatt større 

prisjusteringer. Den mer restriktive prispolitikken førte til et press på 

jordbruksinntektene, samtidig som utviklingen på verdensmarkedet og i tredjelands 

valutakurser medførte "ledige" budsjettmidler. 
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2. Fra suksess til mareritt. 

Denne perioden var i det store og hele preget av en lite målrettet landbrukspolitikk, og 

uten klare prissignaler til produsentene. Resultatet var en fortsatt sterk vekst i 

produksjonen - og i landbruksfondets utgifter. 

Jordbruksinntektene begynte å bli hengende etter den generelle inntektsutviklingen i denne 

fasen. Dette var imidlertid i stor grad et resultat av redusert fart i strukturutviklingen 

(mot større enheter), som igjen var et resultat av relativt høy arbeidsledighet. 

2.3.3. Perioden 1984 - > . 

Den tredje fasen startet i 1984. Denne fasen er en justeringsfase som, i følge Kjeldsen

Kragh, ennå ikke har nådd sin ende. Denne perioden har vært preget av hyppige 

reformer. Fortsatt stadig voksende utgifter for Landbruksfondet, kombinert med endret 

internasjonalt handelspolitisk klima, krevde endringer i landbrukspolitikken. 

I 1984 ble det innført et kvotesystem i melkeproduksjonen. Hvert land fikk sin kvote, og 

det ble innført en ordning hvor meieriene/produsentene må betale en avgift på 

melkemengde som overskrider kvoten. Dette ble fulgt opp av en mer restriktiv 

prispolitikk for de fleste produkter. Fra om med markedsåret 1986/87 ble det innført en 

medansvarsavgift for korn. Dersom den totale kornproduksjonen etter dette oversteg 160 

millioner tonn, slo en ekstra avgift på 3 % inn. I prisoppgjøret for 1991 /92 ble denne 

avgiften økt til 5 % . Medansvarsavgiften fikk etterhvert mer karakter av en reell 

prisreduksjon. Medansvarsavgift (1,5%) ble også innført for melk. Medansvarsavgiften 

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

markedsreguleringen. 

I 1988 ble det innført et "tak" for hvor mye budsjettutgiftene skulle få lov å vokse, og det 

ble også innført andre såkalt produksjonsstabiliserende tiltak. Utgiftsveksten skulle 

reduseres til 80% av den prosentvise stigningen i EF-landenes samlede BNP. Det ble 

hevdet at de fleste utgifter følger utviklingen i BNP, og at en på denne måten derfor 

skulle få kontroll med budsjettutgiftene. 
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2. Fra suksess til mareritt. 

Hele perioden har vært preget av en stram prispolitikk, der ikke bare de institusjonelle 

prisene, men også utbetalingsprisene til produsentene, fortløpende har blitt redusert. De 

mange reformene har nesten uten unntak ført til ytterligere byråkratisering, og de har 

stort sett bestått i flikking på allerede kompliserte ordninger. 

Ingen av de innførte tiltakene bidro til noen varig løsning av hovedproblemene ved 

landbrukspolitikken; en produksjonsvekst som overstiger økningen i internt forbruk, med 

påfølgende store og voksende budsjettutgifter. I over 20 år har landbrukspolitikken av EF 

selv blitt oppfattet som noe av et "finansielt mareritt". I 1990 ble arbeidet med en ny 

reform startet. "Krisen" og reformbehovet var igjen akutt. Denne prosessen kommer vi 

nærmere tilbake til i kapittel 4. 
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3. EFs felles lalldbrukspolitikk. 

3. EFs FELLES LANDBRUKSPOLITIKK. 

3.1. INNLEDNING. 

Allerede på den forberedende konferansen om etableringen av EF i Messina i 1955 ble 

det bestemt at jordbruket skulle innkluderes i "det felles marked" . De grunnleggende 

rammene for en felles landbrukspolitikk ble nedfelt i Romatraktatens artikler 38 - 47, og 

en møysommelig prosess førte videre fram til en felles landbrukspolitikk og et felles 

marked. Dette var en komplisert oppgave, da de opprinnelige seks medlemslandene 

praktiserte en lang rekke forskjellige reguleringer og handelshindringer - som nå måtte 

harmoniseres og/ eller bygges ned. 

Etter en overgangsperiode ble markedsordningene for de viktigste produktene innført i 

perioden 1967 - 1970. Dette ble oppfattet som en av EFs første store politiske suksesser. 

Etterhvert har EFs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy - CAP) blitt 

stadig mer omfattende og mer komplisert. CAP utgjør fortsatt uten enhver 

sammenligning den mest vidtgående og omfattende integrasjon innenfor EF. 

EF forvalter i dag over 1500 ulike rettsregler som gjelder jordbruksvarer, og mer enn 40 

forskjellige komiteer, med representanter fra offentlige og private interesser i 

medlemslandene, deltar i det løpende arbeidet. Fellesskapets organisering av markedene 

for jordbruksvarer er sannsynligvis verdens mest omfattende system for styring av en 

næringssektor innenfor en markedsøkonomi. 

På tross av mange reformer har hovedtrekkene i landbrukspolitikken stått fast. 

Hovedelementene i landbrukspolitikken er pris- og markedsordningene som sikrer 

produsentene visse minstepriser, og strukturvirkemidler som skal ivareta distrikts- og 

strukturpolitiske hensyn. Pris- og markedsordningene spiller en helt dominerende rolle. I 

tillegg eksisterer det fortsatt en rekke nasjon ale ordninger, med et betydelig støtteomfang. 
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3. EFs felles landbrukspolitikk. 

Det er viktig å understreke at den følgende beskrivelsen av EFs felles landbrukspolitikk 

ikke inneholder endringer og tillegg som ble vedtatt i forbindelse med CAP-reformen i 

1992. Disse endringene og tilleggene er - med unntak for korn - stort sett flikking på det 

eksisterende systemet, og endrer ikke på noe av hovedessensen i beskrivelsen. 

3.2. MÅL OG PRINSIPPER. 

3.2.1. Landbrukspolitiske mål. 

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 ved å fremme teknisk fremskritt, rasjonell 

utvikling av landbruksproduksjonen og ved en best mulig anvendelse av 

produksjonsfaktorene, særlig arbeidskraften, 

å sikre på denne måten en rimelig levestandard for landbruksbefolkningen, særlig 

gjennom en økning av den individuelle inntekt til de personer som er sysselsatt i 

landbruket, 

å stabilisere markedene, 

å garantere sikre forsyninger, 

å sikre rimelige priser ved leveranser til forbrukerne. 

Videre heter det at fellesskapet ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og de 

spesielle forholdsregler som den kan medføre, skal ta hensyn til: 
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* 

* 

* 

3. EFs felles landbrukspolitikk. 

landbruksnæringens egenart som følger av landbrukets sosiale oppbygging og den 

strukturelle og naturgitte forskjell mellom de enkelte landbruksområder, 

nødvendigheten av å gjennomføre den ønskede tilpasning gradvis, 

den kjensgjerning at landbruket i medlemsstatene utgjør en sektor som er nært 

knyttet til økonomien som helhet. 

Under debattene om reform av CAP er disse målene og forutsetningene stadig blitt 

bekreftet. 

3.2.2. Hovedprinsipper. 

For å nå de målene som er satt for EFs felles landbrukspolitikk 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 (finansiell solidaritet). 

felles regler for strukturpolitiske tiltak. 

Med enhetlig marked menes fri omsetning av landbruksprodukter mellom 

medlemslandene. Dette felles landbruksmarkedet utgjør et stort hjemmemarked hvor toll 

og andre handelshindringer eller nasjonal støtte som kan virke konkurransevridende, skal 

være utelukket. For å oppnå dette, er felles priser og konkurranseregler nødvendige. 

Videre må forvaltningsmessige forskrifter og veterinære- og plantesanitære regler 

harmoniseres. Stabile valutakurser er også en forutsetning. De mekanismene som skal 

styre markedet må være felles for hele området, og det må være lik beskyttelse ved EFs 

ytre grenser. Disse prinsippene er forsøkt gjennomført i forbindelse med innføringen av 

"det indre marked" fra 1/1 1993, men en kan ennå ikke si at markedet for 

landbruksprodukter er fullt ut enhetlig. 
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Fellesskapspreferansen er en direkte følge av prinsippet om et enhetlig marked for 

landbruksvarer. Medlemslandene har ikke grensevern mot hverandre, men hele EF

markedet er beskyttet mot varer fra tredjeland. Hensikten med dette er å hindre EF

markedet fra å bli forstyrret av lavpris-import og prissvingningene som finnes på 

verdensmarkedet. EF har bygd opp et effektivt grensevern med variable importavgifter 

som tvinger prisen på importvarer minst opp på EF-nivå. På denne måten blir EF

markedet beskyttet, men ikke lukket Gfr. 3.4.). 

Den finansielle solidariteten er en av grunnpillarene i EFs felles landbrukspolitikk. 

Utgiftene til CAP blir således båret i fellesskap. For å ordne dette i praksis ble det 

opprettet et eget landbruksfond, Det Europeiske Utviklings- og Garantifond for 

landbruket, FEOGA (Fonds Europeen d'Orientation et de Garantie Agricole). Gjennom 

dette fomdet skjer den felles finansieringen av utgiftene til landbrukspolitikken, uavhengig 

av hvilken medlemsstat utgiftene gjelder. 

Adgangen til å støtte bruk som er ugunstig stilt ble ikke brukt spesielt mye de første 

årene. Strukturstøtten ble imidlertid mer institusjonalisert gjennom opprettelsen av 

FEOGA, men det var først etter hvert som det oppsto landbrukspolitiske problemer som 

ikke kunne løses gjennom de felles pris- og markedsordningene at strukturpolitikken mer 

konkret ble utformet (se forøvrig 3.5.) 

3.3. DET AGROMONETÆRE SYSTEM. 

Felles pris- og markedspolitikk for jordbruksvarer gjør det nødvendig å fastsette priser 

med utgangspunkt i en felles enhet. Denne felles enheten er i dag ECU (European 

Currency Unit), som representerer en veid "kurv" av de nasjonale valutaene innenfor EF. 

Prisene omregnes deretter til de enkelte medlemslands egen valuta. 

På grunn av ustabile valutakurser og politisk motvilje mot å endre matvareprisene i 

Frankrike og Vest-Tyskland, måtte EF i august 1969 innføre et eget system for 
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omregning av felles jordbrukspriser til nasjonale valutaer. Disse "grønne" 

vekslingskursene er forskjellig fra markedskursene. Systemet kalles Det agromonetære 

system og har blitt reformert og forsøkt avskaffet ved flere anledninger. De "grønne" 

kursene eksisterer imidlertid fortsatt. EF har derfor hatt virkelig felles priser for 

jordbruksvarer bare fra markedsordningene var fullt ut innført i 1967/68 til august 1969. 

EFs agromonetære system er svært komplisert, og det vil gå for langt å gå mer i detalj 

om systemet her. Det vises til Hagelia (1993) for de som ønsker en grundigere innføring. 

For å kunne angi EFs priser og støttetiltak i norske kroner har vi bergnet en teoretisk 

"grønn" kurs på 10,11 NOK pr. ECU. 

(Markedskurs = 8,3746, "Switchover-koeffisient" = 1,207509) 

3.4. PRIS- OG MARKEDSPOLITIKK. 

3.4.1. Omfang. 

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

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

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. For poteter foreligger det et forslag fra Kommisjonen om innføring 

av en såkalt "lett" markedsordning, men stor uenighet innad i EF om behovet for- og 

innholdet i en markedsordning, har skjøvet en avgjørelse ut i tid. 
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3.4.2. Hovedprinsipper. 

Markedsordningene er noe ulikt utformet, men hovedprinsippet for de viktigste 

ordningene er at fellesskapet på ulike måter regulerer markedet i den hensikt å å sikre 

bøndene inntekter på et visst nivå. 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. 

Hovedprinsippene i EFs markedsordninger er vist i figuren nedenfor. 

Import 
avgift 

pris 

Import 

Mål.Q.IiS _ 

Terskel ris 

Oppkføpspris - - - - -

EF-MARKED 

Figur 3.1. Hovedprinsippene i EFs markedsordninger. 
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3. EFs felles landbrukspoliJikk. 

Som figuren viser står prisfastsettingen meget sentralt i dette systemet. EF har etablert 

tre typer av institusjonelle priser; målpris, terskelpris og intervensjonspris. Disse er 

hovedsaklig fastsatt på engrosnivå. Målprisen og intervensjonsprisen fastsettes for hvert 

markedsår av EFs Ministerråd, etter forslag fra Kommisjonen. 

Målprisen er den prisen man - i teorien - kan tenke seg at bonden skal oppnå dersom de 

interne markedsforholdene tilsier det. Intervensjonsprisen ( oppkjøpsprisen) ligger som 

regel 10-20% under målprisen og fungerer som et sikkerhetsnett. Ved overproduksjon og 

store fall i prisene er EF - gjennom sine intervensjonsorganer - forpliktet til å kjøpe til 

den fastsatte intervensjonsprisen. EF-organene kan enten lagre varene til de interne 

markedsprisene igjen stiger, eksportere varene ut av fellesskapet, eller foreta videre 

industriell bearbeiding. 

Utbetalingsprisen til produsentene (markedsprisen) skal derfor i "teorien" svinge mellom 

målpris og intervensjonspris. I praksis er utbetalingsprisen ofte lik intervensjonsprisen. 

For å øke produsentenes medansvar for overproduskjonen, har det i de senere årene -

blant annet for korn - blitt nyttet oppkjøpspriser som ligger under intervensjonsprisen. 

Terskelpris ligger like under målprisen og representerer den laveste tillatte importpris inn 

til EF. Differansen mellom målprisen og terskelprisen skal ta hensyn til 

transportkostnader mellom importhavn og et tenkt forbrukssted i 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 i prinsippet forskjellen 

mellom intervensjonsprisen og verdensmarkedsprisen. 

Fastsettelsen av importavgifter (terskelpris) og eksportrestitusjoner tillegges ofte også et 

politisk element utover den matematiske forskjell mellom den interne pris og 

verdensmarkedspris. Dette gjør det mulig for EF i perioder å bremse eller stimulere 

import og eksport. Det er forøvrig verd å merke seg at eksportrestitusjonene ikke er 

subsidier som blir direkte utbetalt til bonden, men til de som handler med jordbruksvarer. 
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For de viktigste matvarene kan en si at det gjennom markedsordningene er etablert både 

en indre beskyttelse (garanterte priser/støttetiltak) og en ytre beskyttelse 

(importavgift/eksportrestitusjon). For produkter og produksjoner som foregår mer eller 

mindre uavhengig av jordbruksareal - blant annet svinekjøtt, fjørfekjøtt og egg - eksisterer 

det kun beskyttelse mot verdensmarkedet. 

Slik systemet er beskrevet her, gjelder det i dag i store trekk for korn, sukker, melk og 

meieriprodukter, storfekjøtt, svinekjøtt, fjørfekjøtt, egg og i noen grad for grøntsektoren. 

For korn førte CAP-reformen fra 1992 til relativt store endringer i prisfastsettelse m.v. 

(se 4.4.1.). De begreper som nyttes om de institusjonelle prisene er delvis forskjellige, 

avhengig av hvilken produksjon det er snakk om. For saue- og lammekjøtt og for 

grøntsektoren er toll det viktigste importbegrensende virkemidlet. 

3.4.3. Unntak fra det generelle systemet. 

Forpliktelser i GATI, ulike multilaterale og bilaterale avtaler, og historiske 

handelspolitiske bindinger, har gjort at EFs generelle system for markedsordninger og 

importvern ikke blir fulgt i alle tilfeller. Dette gjelder først og fremst ulike fOrmidler 

som soya, andre oljevekster, maniok, maisgluten m.v. Importvernet for EF-produksjon 

blir her ivaretatt gjennom utbetaling av fellesskapelig prisstøtte. Dette "hullet" i 

importvernet har vært en viktig årsak til avsetningsproblemer for EF-produsert fOrkorn . 

Importvernet for saue- og lammekjøtt blir utgjort av en toll på 20% som er bundet i 

GA IT. I tillegg har EF inngått frivillige avtaler om eksportbegrensning med en rekke 

eksportland mot at tollen er satt ned til null. Videre har EF inngått avtaler om import av 

storfekjøtt på fordelaktige vilkår gjennom GATI. Importvernet er også noe modifisert 

blant annet når det gjelder smørimport fra New Zealand. 

LOME-konvensjonen er en omfattende multilateral tredjelandsavtale som er inngått med 

69 utviklingsland. Under denne avtalen skjer innførselen til EF av visse kvanta og visse 

varer uten- eller med sterkt reduserte importavgifter. 
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3.4.4. Svindel og "kreativ" tilpasning. 

EFs pris og markedsordninger er ytterst kompliserte. Eksempelvis blir det for 

melkeprodukter beregnet eksportsubsidier for 900 tollposisjoner, og subsidiene for ost 

med 19,1 % fett er NOK 1,25 høyere pr. kg enn ost med 18,9% fett. Sammen med 

manglende nasjonal kontroll og et visst innslag av korrupsjon fra offentlige tjenestemenn 

åpner dette for utbredt svindel og såkalt "kreativ" tilpasning. 

Ingen har oversikt over hvor mange milliader som forsvinner ut fra landbruksfondet på 

grunn av svindel. Det eneste man vet er at sakene som oppdages, bare utgjør en liten del 

av den reelle svindelen. I 1992 ble det oppdaget svindel med jordbruksvarer tilsvarende i 

overkant av NOK 1 milliard, men uoffisielle tall lyder på 25-30 milliarder kroner i 

svindel og "kreativ" tilpasning. 

Svindelen er hovedsakelig knyttet til: 

* 

* 

* 

* 

Reeksport og uriktig angivelse av produkter og av vekt for å oppnå høyere 

eksportsubsidier. 

"Karusellhandel" for å motta såkalt monetære utjevningsbeløp. Nå er disse 

beløpene fjernet. 

Uriktige oppgaver for areal, antall dyr osv. for å oppnå større utbetalinger av 

direkte støtte. 

Manglende innbetaling og oppkreving av medansvarsavgifter. 

EF-Kommisjonen har i de senere årene intensivert sitt arbeid mot svindel og "kreativ" 

tilpasning. Blant annet skal nå 10% av buskapen og 5 % av landarealet årlig inspiseres og 

kontrolleres. 
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3.5. STRUKTURPOLITIKK. 

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

utviklingsdelen av Landbruksfondet (FEOGA) ble først fullt ut etablert som 

fellesskapsområde i 1970. Utviklingsdelen av landbruksfondet FEOGA, som skal 

finansiere strukturtiltakene, fikk helt fra starten av en klart underordnet rolle i forhold til 

garantidelen, som finansierer pris- og markedsordningene. 

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. 

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 
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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. 

For en nærmere innføring i EFs landbruksrettede strukturpolitikk vises det til Strøm 

(1993). 

3.6. NASJONAL STØTTE. 

Fri og lik konkurranse i et felles marked er grunnideen for EF, og dette gjelder også for 

landbruket. EFs konkurranseregler setter derfor 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. 

I utgangspunktet er det derfor kun nasjonal støtte som ikke virker konkurransevridende, 

eller kommer i konflikt med de felles markedsordningene, som er tillatt. Ofte blir det 

imidlertid et forhandlingsspørsmål hvorvidt et tiltak er konkurransnøytralt eller ikke. 

Følgende former for nasjonal statsstøtte til jordbruket vil vanligvis ikke være tillatt: 

* Statsstøtte i form av direkte pris- og inntektsstøtte 
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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. 

Av landbrukstilknyttede ordninger som vanligvis aksepteres, er følgende: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Støtte i form av avlingsskapder, katastrofer og sykdomsutbrudd. Kommisjonen 

har utarbeidet retningslinjer for nasjonal støtte til delfinansiering av 

forsikringspremier. 

Investeringsstøtte til oppførelse- eller flytting av driftsbygninger, grunnforbedring, 

rasjonalisering av omsetningen av landbruksprodukter. 

Støtte til forskning, forsøk, rådgivning, regnskapsføring osv. 

Støtte til forbedring av kvalitet og hygiene, herunder støtte til kjøp av avlsdyr, 

kunstig inseminering, bevaring av arveegenskaper, utvelgelse av motstandsdyktige 

planter, og til helse- og kvalitetskontroll. 

Støtte til markedsføring av landbruksprodukter som er av "fellesskapelig 

interesse". Med dette menes generelle tiltak ("ikke-kommersiell" reklame) som tar 

sikte på å fremme avsetningen av overskuddsprodukter, nye produkter, 

kvalitetsprodukter, og produkter fra særlig ugunstig stilte områder. Tiltakene kan 

ikke være rettet mot bestemt firma eller produkter fra bestemte medlemsland. 

Støtte til oppstarting av mindre samvirkeforetak, eksempelvis samdrifter. 

Støtte i miljømessig følsomme områder til bønder som aksepterer å ikke utvide sin 

produksjonskapasitet. 

Støtte til oppbygging av avløsertjenester. 
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Støtte til miljøtiltak:, for eksempel vern, landskapspleie, viltstell. 

Støtte til nedbygging av- eller opphør av produksjon. 

Finansiell støtte til foretak som er kommet i vanskeligheter som følge av de 

generelle vanskeligheter som EFs landbruk står overfor. 

Overgangsordninger. I dag gjelder dette Spania, Portugal og det tidligere Øst

Tyskland. 

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. 

Omfanget av nasjonale støttetiltak til jordbruket i EFs medlemsland er således 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. 

3.7. KOSTNADER OG FINANSIERING. 

Inntektssiden i EF-budsjettet bygger på fire hovedkilder: 

* 
* 
* 
* 

Opptil 1,4% av medlemslandenes merverdiavgiftsgrunnlag. 

Tollinntekter. 

Importavgifter på landbruksvarer. 

Velstandsavgift - en viss prosentsats av bruttonasjonalproduktet (BNP) i 

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

Landbruksfondet (FEOGA). I 1991 utgjorde landbruksutgiftene ca. 62% av EFs totale 

budsjett. Det totale budsjettet for garantidelen var ca. 267 milliarder NOK. For 

utviklingsdelen, dvs. strukturtiltakene, var budsjettet på vel 16 milliarder NOK. I tillegg 

kom nasjonal støtte som i 1990 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. 

Tabell 3.1. nedenfor viser utgiftene over Landbruksfondet i 1990 fordelt etter sektor 

lsEKTOR I MILLIONER KRONER I PROSENT 

Korn og ris 33.920 15 

Olie- og proteinvekster 44.500 20 

Melk og meieriprodukter 46.510 20 

Storfekiøtt 23.350 10 

Sau- og geitekiøtt 11.620 5 

Svinekiøtt 1.980 1 

El!!! og fiørfekiøtt 1.430 1 

Sukker 11.130 5 

Vin/alkohol 6.240 3 

Tobakk 10.070 4 

Frukt og grønnsaker 10.020 4 

Fiskerivarer 190 0 

Andre produkter 11.260 5 

I SUM MARKEDSORDNINGER I 212.220 I 93 

Mål 1 (tilbakestående regioner) 8.730 4 

Mål 5a) (Strukturtilpasning) 5.980 3 

Mål 5b) (Bygdeutvikling) 350 0 

Andre tiltak 350 0 

I SUM UTVIKLINGSTILTAK I 15.410 I 7 

I SUM LANDBRUKSFONDET I 227.630 I 100 

TABELL 3.1. Utgiftene over landbruksfondet FEOGA i 1990, fordelt etter sektor. 
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Som vi ser utgjorde tiltak innenfor kornsektoren og olje- og proteinvekstsektoren 

tilsammen nesten 80 milliarder kroner. Utgiftene i melk og storfekjøtt løp opp i nesten 

70 milliarder kroner. Tilsammen gikk 65 % av FEOGAs utgifter til disse sektorene. 

Omfanget av midler som ble nyttet til utviklingstiltak, herunder tiltak i vanskeligstilte 

områder, var svært beskjedent i forhold til utgiftene knyttet til markedsordningene. 

Tabell 3.2. viser utgiftene til markedsordningene fordelt etter art. 

I ART I MILLIONER KRONER I PROSENT 

Eksportsubsidier 61.780 29 

Lagring 43.660 21 

Prisutjevningsstøtte 103.660 49 

Andre intervensjoner 11.160 5 

Medansvarsavgifter - 8.040 - 4 

SUM MARKEDSORDNINGER 212.220 100 

TABELL 3.2. Utgiftene over landbruksfondet til markedsordningene i 1990, fordelt etter art. 

Ca. 50% av "markedsordningsmidlene" brukes til såkalt prisutjevningsstøtte. Dette er 

blant annet støtte til kraftfOrindustrien ved kjøp av oljevekster, tilskudd pr. dyr av storfe 

og sau, og prisnedskriving av melkepulver til dyrefOr. En tilsvarende andel av utgiftene 

brukes til eksportsubsidier og opplagring. Mesteparten av midlene til lagring brukes til 

verdinedskriving av de lagrede produktene. 

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 212 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. 
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4. CAP-REFORMEN. 

4.1. INNLEDNING. 

Vi har i kapittel 2 fulgt EFs landbrukspolitikk fra den spede start i 1962 og fram til 

inngangen av 1990-årene. I denne perioden har landbrukspolitikken vært gjenstand for en 

rekke reformer. Særlig fra midten av 80-tallet har reformaktiviteten vært forholdsvis 

stor. Reformene har imidlertid ikke vært særlig gjennomgripende. Så godt som alltid har 

det vært snakk om flikking - tillegg, avgrensninger, unntak, osv. - på allerede 

eksisterende og kompliserte ordninger. Ytterligere byråkratisering av politikken har 

derfor vært et klart kjennetegn ved disse reformene. 

Reformene har heller ikke endret ved EFs grunnleggende landbrukspolitiske problem; en 

produksjonsvekst som overstiger økningen i internt forbruk, med påfølgende store og 

økende budsjettutgifter. Samtidig blir ikke bøndenes økonomi bedre selv om 

landbruksfondets utgifter øker. Problemene har snarere blitt større og større. I 20 år har 

derfor EFs landbrukspolitikk vaklet framover mellom ytterpunktene "krise" og 

"midlertidig løsning av krise", eller mellom det umulige og det uavvendelige, som Forsen 

(1992) beskriver det. 

Høsten 1990 startet EFs daværende landbrukskommissær - iren Ray MacSharry - arbeidet 

med en ny og gjennomgripende landbruksreform. Det ble først utarbeidet et uformelt 

notat som behørig ble lekket til offentligheten. I februar 1991 ble så MacSharrys tanker 

presentert for Rådet i et mer generelt notat på 19 sider (EC COM (91) 100). Dette 

notatet inneholder en beskrivelse av problemene med EFs landbrukspolitikk og forslag til 

endringer. Stort sett alle tall fra det første notatet var tatt ut. 

Forslagene til nye tiltak ble vedtatt av Kommisjonen i juli 1991 (EC COM (91) 258 - The 

development and future of the Common Agricultural Policy). De foreslåtte tiltakene 

gjelder de viktigste jordbrukssektorene og omfatter 75 % av produksjonsverdien for de 
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delene av næringen som dekkes av felles markedsordninger. Reformen ble foreslått 

gjennomført i perioden 1993 til 1996. Reformforslaget ble presentrert som den mest 

omfattende reformpakke for EFs jordbruk siden etableringen av CAP i 1962. 

Etter nesten ett år med diskusjoner og tautrekkinger og tre dager og tre netter med 

forhandlinger ble endelig Rådet enige om et kompromiss 21. mai 1992. MacSharrys 

reformforslag ble modifisert på flere områder, men hovedtrekkene ble vedtatt. 

4.2. BEHOV FOR REFORM. 

Helt siden slutten av 1960-tallet har EFs landbrukspolitiske hovedproblem vært det 

samme. Budsjettutgiftene som er knyttet til markedsordningene for jordbruket, er store -

og økende. Samtidig blir ikke bøndenes økonomi bedre selv om utgiftene øker. 

Forskjellen er at problemene var mye større i 1990 enn den gangen. Budsjettutgiftene har 

blant annet sin bakgrunn i EFs overskudd av jordbruksareal i forhold til egendekning. I 

1968 ble arealoverskuddet anslått til 50 millioner daa. MacSharrys problem var et 

tilsvarende overskudd på 150-200 millioner daa. 

I det første offisielle reformnotatet, EC COM (91) 100, viser Kommisjonen til at 

grunnprinsippene i landbrukspolitikken ble utformet i en tid hvor det var knapphet på 

matvarer. Landbrukspolitikken ble utformet for å møte denne situasjonen. I en situasjon 

med stigende overskuddsproduksjon kan ikke denne politikken videreføres uendret. 

Kommisjonen peker på blant annet følgende problemer: 

* 

* 

Pris- og markedsstøtten har fremmet en produksjonsvekst som overstiger økningen 

i internt forbruk. Fra 1973 til 1988 steg produksjonen med 2 % pr. år, mens 

forbruket årlig økte med bare 0,5 % . 

Produksjonsveksten har medført økte lager- og eksportutgifter og skapt problemer i 

forhold til EFs handelspartnere. I 1991 ble det budsjettert med lagerutgifter på 

3, 7 milliarder ECU. 
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Utviklingen på kornmarkedene er spesielt bekymringsfull. På grunn av 

konkurranse fra kornsubstitutter (for en stor del importerte soya- og 

proteinvekster), går forbruket av EF-produsert korn til dyrefOr ned med mellom 

1,5 og 2 millioner tonn årlig. Samtidig reduseres ikke kornproduksjonen - den 

snarere øker - slik at intervensjonslagrene hele tiden øker. 

Et system med støtte knyttet til produsert mengde stimulerer til produksjonsvekst 

og intensivering av jordbruksproduksjonen, som igjen har medført miljøproblemer. 

Inntektsstøtte som er knyttet til prisgarantier, blir proporsjonal med produsert 

mengde. Dette har som følge at de største brukene får mest støtte. Dette 

illustreres av følgende: 6% av kornprodusentene står for 60% av produksjonen, 

15% av melkeprodusentene for 50% av produksjonen, og 10% av 

storfekjøttprodusentene har 50% av storfeholdet. Dette har som effekt at 80% av 

støtten går til 20 % - de største og mest intensivt drevne - av gårdsbrukene. 

Økningen i kjøpekraft pr. yrkesaktiv gårdbruker har i de siste 15 år vært meget 

begrenset, selv om sysselsettingen i jordbruket er redusert med 35 % . På denne 

bakgrunnen er det særlig vanskelig å akseptere at budsjettutgiftene har økt 2,5 

ganger fra 1975 til 1990 regnet i faste priser. I 1991 var budsjettutgiftene ca. 300 

milliarder ECU. 

Over halvparten av EFs bønder er over 55 år, og det er store forskjeller i 

bruksstørrelse og jordbruksinntekter mellom medlemsland og regioner. 

De nye strukturtiltakene som ble innført på slutten av 80-tallet blir anvendt i en 

meget beskjeden utstrekning. 

Problemene viser at CAP anno 1990 ikke medfører oppfyllelse av de målene som er satt 

for EFs landbrukspolitikk i Romatraktatens artikkel 39 (jfr. 3.2.1.). 
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Til sammen fører disse forholdene til en tillitskrise internt i EF mellom frustrerte bønder 

og de ansvarlige politikere. Den eksterne kritikken fra fellesskapets handelspartnere øker 

også. 

Som vi allerede har påpekt, var ikke disse problemene nye. Heller ikke analysen over 

var ny. De samme problemene har vært grunnlaget for flere landbruksreformer, men 

hverken Kommisjonen eller ministerrådet har ønsket å gå til roten av problemene. 

Resultatet har derfor blitt flikking på allerede eksisterende og kompliserte ordninger. Det 

hersker en slags enighet i EF om at landbrukspolitikken, på tross av alle de negative 

effektene, har vært og er en suksess. Dette blir også understreket i COM (91) 100. 

MacSharry så likevel ut til i større grad enn tidligere å ville ta problemene på alvor. 

4.3. MAC SHARRY-PLANEN. 

4.3.1. Nye mål. 

EF-kommisjonen erkjente at tiden var inne for åta målene og prinsippene for den 

framtidige utviklingen av EFs felles landbrukspolitikk opp til vurdering. Kommisjonens 

mål for den framtidige landbrukspolitikken kan kort uttrykkes slik: 

* 

* 

* 

Det skal opprettholdes et tilstrekkelig antall gårdbrukere til å sikre miljøet og 

unngå avfolking av landsbygda. Familiebruket skal være det bærende element i 

EFs landbruk. 

Gardbrukerne skal fylle en dobbelfunksjon. De skal være produsenter av matvarer 

(og som et supplement råvarer for såkalt "non-food"-produkter,) og samtidig være 

forvaltere av miljøet og utviklingen på landsbygda. Det skal videre satses på 

bygdeutvikling i vid forstand. 

Gjennom landbrukspolitikken skal produksjonsutviklingen styres slik at det igjen 

blir likevekt i markedene. 
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Fellesskapet skal stimulere til et konkurransedyktig og effektivt landbruk, i tråd 

med hva erkjennelsen av internasjonal gjensidig avhengighet og EFs ansvar som 

verdens største importør og nest største eksportør, krever. 

Landbrukspolitikken skal fortsatt være basert på de grunnleggende målene om et 

enhetlig marked, fellesskapelig preferanse og finansiell solidaritet. Målene slik de 

er uttrykt i Romatraktatens artikkel 39, står også fast. 

For å nå målene foreslo Kommisjonen en dreining av virkemidlene: 

* 

* 

* 

Støtten skal ikke lenger i samme grad være knyttet til garanterte minstepriser, men 

gis til dem som har størst behov. Dette skal skje ved at det blir utbetalt støtte 

etter antall dyr eller størrelsen på arealet, og at tilskuddene blir differensiert etter 

størrelse, inntekter, regional situasjon osv. 

Likevekten i markedene skal sikres gjennom sterkere anvendelse av 

prismekanismen og ved kvantitative produksjonsbegrensninger (kvoter). Det skal 

videre treffes tiltak med sikte på ekstensivering av produksjonen og for å sikre 

miljøet. 

Ordningen med støtte til førtidspensjonering bygges ut og forsterkes. 

4.3.2. Tiltak og virkemidler. 

Kommisjonens forslag til tiltak og virkemidler ble konkretisert i et endelig forslag til 

reform, EC COM (91) 258. Her ble det slått fast at reformen ville tjene alle parter; 

bøndene ville nyte godt av mer stabile inntektsforhold, økt konkurranseevne, bedre 

balanse i markedene og mer rettferdig fordeling av støtte, forbrukerne av reduserte priser, 

miljøbelastningene ville reduseres gjennom mindre intensivt landbruk og bedre 

landskapspleie, budsjettutgiftene skulle bringes under kontroll, og det internasjonale 

handelsklima skulle bedres. 
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Reformen ble foreslått gradvis iverksatt fra 1993 for å så være fullt ut gjennomført i 

1996. De foreslåtte tiltakene gjelder de viktigste jordbrukssektorene og omfatter 75 % av 

produksjonsverdien for de delene av næringen som er dekket av felles markedsordninger. 

Reformforslaget ble presentert som den mest omfattende reformpakke for EFs jordbruk 

siden etableringen av CAP i 1962. 

Hovedvirkemidlene var prisreduksjoner, produksjonskontroll, økonomisk kompensasjon 

for ekstensivering og direkte inntektsstøtte. Disse ble foreslått supplert med andre tiltak; 

Spesielle landbruks-miljøtiltak som knytter "premie" til anvendelsen av 

produksjonsmetoder som reduserer miljøskader, beskytter landskapet, flora og fauna, et 

aksellerert program for tilplanting med skog på dyrket mark, og nye tiltak for å fremme 

førtidspensjonering. 

Kostnadene med EFs landbrukspolitikk etter iverksettelsen av reformtiltakene ble beregnet 

til 38,8 milliarder ECU i 1997 (1992-priser). Dette representerer en økning på 10% 

sammenlignet med de forventede budsjettutgifter i 1992. Utgiftene til de "supplerende" 

tiltakene er satt til 1,5 milliarder ECU. Med en uforandret landbrukspolitikk ville 

utgiftene ha steget til ca. 43 milliarder ECU i 1997. 

4.3.3. Sektorspesifikke tiltak. 

For de enkelte sektorer foreslo Kommisjonen kort fortalt følgende: 

a) Korn, olie- o~ proteinvekster. 

* Målprisen for korn settes ned til 100 ECU pr. tonn. Dette ligger på nivå med det 

man forventer at verdensmarkedsprisen vil stabilisere seg på og ligger 35 % lavere 

enn den gjeldende oppkjøpspris i EF. De eksisterende stabiliseringstiltak vil 

opphøre når det nye markedsregime kommer i full effekt. Instrumentene for 

markedsorganisasjonen for korn opprettholdes. 
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Ved at kornprisen settes ned, blir konkurransesituasjonen i forhold til 

kornsubstitutter forbedret. Videre vil dette bidra til å redusere 

produksjonskostnadene i husdyrproduksjon, noe som bidrar til lavere 

matvarekostnader, miljøet vil høste fordeler av mindre intensiv produksjon, og 

eksportsubsidiene reduseres pga. redusert forskjell mellom EF-pris og 

verdensmarkedspris. 

Kornprodusentene blir fullt ut kompensert for prisreduksjonene gjennom innføring 

av et arealtilskudd på 55 ECU pr. tonn. Tilskuddet vil være differensiert regionalt 

etter avlingsnivå. I gjennomsnitt vil tilskuddet utgjøre 25,3 ECU pr daa. (tilsvarer 

ca. 256 NOK pr. daa.) 

For å oppnå arealtilskuddet må kornprodusenten brakklegge en bestemt 

prosentandel av kornarealet. Denne er foreslått til 15 % , men skal vurderes årlig 

for åta hensyn til produksjons- og markedsutvikling. Bruk med produksjon under 

92 tonn (tilvarer ca. 200 daa. i gjennomsnitt) unntas fra brakkleggingsprogrammet. 

For brakkleggingen vil det bli utbetalt en kompensasjon tilsvarende arealtilskuddet. 

Kompensasjonen vil imidlertid bli begrenset til det areal som man er forpliktet til å 

brakklegge for en produksjon tilsvarende 230 tonn (tilsvarer ca. 500 daa. i 

gjennomsnitt). Det brakklagte arealet kan nyttes til produksjon av såkalt "non

food"-produkter - industriprodukter. 

Støttesystemet for olje- og proteinvekster legges om på samme måte som for korn . 

Denne produksjonen skjer vanligvis i kombinasjon med kornproduksjon på bruk 

med høyt gjennomsnittlig avlingsnivå. Det kan lett skiftes fra en produksjon til en 

annen, og tiltakene skal motvirke dette. Areal- og brakkleggingstilskuddene vil, 

for oljefrø, bli beregnet utfra støtten til korn multiplisert med en faktor på 2, 1. 
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b) Melk. 

* 

* 

Melkekvotene reduseres med 3 % . I tillegg skal 1 % trekkes inn og fordeles til 

mindre produsenter i vanskeligstilte områder. Medlemslandene skal videre innføre 

en ny oppkjøpsordning for melkekvoter. Denne ordningen vil bli delfinansiert av 

EF med 17 ECU pr. 100 kg melk i tre år. Dette vil tillate medlemslandene å 

danne en melke-pool som gjør at mindre produsenter (under 200 tonn) ikke får 

redusert kvote. Alle produsenter som får sin kvote redusert, skal få en 

kompensasjon tilsvarende 5 ECU pr. 100 kg for en periode på 10 år. 

Prisen på melk blir redusert med 10%, smør 15 % og skummetmelkpulver 5 % . 

Som kompensasjon for prisreduksjonene blir det innført et tilskudd på 75 ECU pr. 

ku for de første 40 kyr i besetninger med eksensiv melkeproduksjon, dvs. maks. 

1,4 storfeenheter pr 10 daa grasareal i vanskeligstilte områder og 2 storfeenheter i 

andre områder. Medansvarsavigften på melk blir avskaffet. 

c) Kjøtt. 

* 

* 

* 

Intervensjonsprisen for storfekjøtt blir redusert med 15 % . Av dette kompenseres 

10% gjennom lavere fOrkostnader som følge av lavere kornpris, mens den 

resterende reduksjonen anses nødvendig for å opprettholde den 

konkurransemessige posisjonen for storfekjøtt. 

Fordi produsenter som driver ekstensivt ikke får kompensasjon gjennom lavere 

fOrpriser, vil støtten pr okse (hanndyr) bli økt til 180 ECU pr. dyr for inntil 90 

dyr pr besetning og med en årlig utbetaling tilsvarende 60 ECU pr. dyr. 

Ammekustøtten økes til 75 ECU pr ku for inntil 90 kyr pr. besetning. I 

tillegg tillates det enkelte land å betale inntil 25 ECU pr. ku inntil 90 kyr. 

Kriteriene for ekstensiv drift vil være tilsvarende de som anvendes for 

melkekyr både når det gjelder støtte pr okse og støtte pr ammeku. 
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Det vil bli gitt en støtte på 100 ECU pr. dyr for å fremme slakting av oksekalver i 

melkeproduksjonsbesetninger. 

Det vil bli iverksatt et EF-program for å fremme salget av storfekjøtt og 

meieriprodukter. Dette skal finansieres gjennom en avgift som vil bli innkrevd på 

varer som blir kjøpt opp gjennom intervensjon. 

Tilskuddet til vinterfOrede dyr i saueholdet begrenses til 750 søyer på bruk i 

vanskeligstilte områder og 350 søyer i andre områder. Den eksisterende støtten pr 

dyr opprettholdes og økes med 5,5 ECU pr. dyr i vanskeligstilte områder. 

Prisen på svinekjøtt, fjørfekjøtt, egg og bearbeidede landbruksprodukter skal 

reduseres tilsvarende det som følger av lavere pris på innsatsfaktorene (kraftfOr). 

d) Tobakk. 

* Markedsordningen for tobakk forenkles, samtidig som det innføres 

produksjonskvoter. Intervensjon og eksportstøtte faller bort. 

4.3.4. Supplerende tiltak. 

De foreslåtte tiltak skulle, ifølge Kommisjonen, totalt sett ha en positiv effekt for 

landbruksområdene. De er formulert med tanke på at økonomisk og sosial samhørighet 

blir styrket, de ivaretar fullt ut situasjonen til det store flertall av bønder, og de 

oppmuntrer til ekstensivering av produksjonen som skulle komme miljøet til gode. 

Selv om landbruk er en integrerende del av landsbygdpolitikken, er det nødvendig med 

nye økonomiske aktiviteter. Disse forholdene skal vies oppmerksomhet i 

statusgjennomgangen av EFs regionalpolitikk. 
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Kommisjonen vil legge vekt på tre hovedområder i tillegg til de markedsrettede tiltakene. 

Det gjelder tiltak for miljøvern, fremme av skogplanting og et mer attraktivt program for 

førtidspensjonering. Disse tiltakene vil bli iverksatt som flerårige program etter 

forhandlinger mellom medlemslandene og Kommisjonen. 

Bondens rolle når det gjelder beskyttelse av naturmiljøet på bygdene og bruken av 

landskapet må vies større oppmerksomhet. Det foreslås derfor støtte til bruk av ikke

forurensende produksjonsmetoder og miljøvennlig bruk og vedlikehold av 

jordbruksarealer. Videre foreslår Kommisjonen støtte til langdtidsbrakklegging (20 år) og 

skogplanting på dyrket mark. 

Dersom de rurale områdene skal få ny velstand, må dessuten tradisjonelle holdninger 

endres og nye muligheter utnyttes. I denne sammenhengen representerer 

landbruksbefolkningens høge gjennomsnittsalder et særlig problem. To millioner bønder 

er over 65 år og 2,5 millioner er mellom 55 og 65 år gamle. Halvparten av disse 

bøndene har ingen til å ta over etter seg og 2/3 har mindre en 50 dekar jordbruksareal. 

Det foreslås derfor en førtidspensjoneringsordning for gardbrukere over 55 år. Det 

frigjorte arealet kan enten brukes videre av andre bønder eller til ikke-jordbruksmessig 

anvendelse. Denne ordningen skal være obligatorisk for medlemslandene. 

4.3.5. Avsluttende kommentarer. 

MacSharrys reformforslag ville, dersom det ble vedtatt, innebære innføring av nye og 

omfattende støtteordninger. Dette ville ha komplisert administrasjonen og økt 

byråkratiseringen av EFs landbrukspolitikk. På grunn av store problemer med svindel, 

skulle innsamling av data og kontroll i større grad enn før skje på gardsnivå. 

Budsjettutgiftene ville fortsatt øke, i hvert fall på kort sikt. Det betyr at en del av støtten 

som tidligere er blitt betalt av forbrukerne gjennom prisen på matvarer, nå skulle flyttes 

over til budsjettet - mens matvareprisene ble lavere. Samtidig ville EF bevege seg fra å 

støtte produksjon til eksport og over mot et system med direkte støtte til gardbrukerne. 
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MacSharrys forslag var forskjellig fra tidligere reformer på spesielt ett punkt. Han ville 

gi gardbrukerne en dobbeltfunksjon som både matprodusent og som forvalter av miljøet 

og levedyktige bygdesamfunn. Virkemidlene ble foreslått differensiert til fordel for små 

og mellomstore bruk. 

Dermed gikk MacSharry rett inn i et minefelt av interessemotsetninger i EFs 

landbrukspolitikk. På den ene siden finner vi de som ønsker en politikk basert på ens 

pris for jordbruksvarer, og som vil bidra til at EFs jordbruk blir mer effektivt ved at store 

brukere utkonkurrerer de små. På denne siden finner vi spesielt Storbritannia, Nederland 

og Danmark. På den andre siden står de som ønsker differensierte tiltak i favør av 

mindre produsenter, og som dermed også i mindre grad kan anvise en vei mot et mer 

konkurransedyktig EF-jordbruk. Denne linjen støttes i større og mindre grad av de 

resterende EF-land. Frankrike kommer ofte i en mellomstilling og inntar en nøkkelrolle. 

Jordbrukets organisasjoner i EF var - og er fortsatt - svært negative til Kommisjonens 

ideer. Dette skyldes først og fremst den faren som organisasjonene mener ligger i at 

bøndenes inntekter blir mer avhengige av budsjettmidler. Ved framtidige budsjettkriser i 

EF vil støtteordningene lett kunne bli redusert. Et system bygd på prisstøtte er, etter 

organisasjonenes syn, betydelig mer stabilt. 

4.4. REFORMEN. 

Kommisjonens forslag til reform ble diskutert i flere ministerrådsmøter utover høsten og 

vinteren 1991-92. Uenigheten mellom de ulike landene var svært stor, og det ble flere 

ganger hevdet at reformen av CAP måtte avgjøres av stats- og regjeringssjefene i et 

toppmøte. Slik gikk det imidlertid ikke. 

21. mai 1992 ble reformen vedtatt av ministerrådet - etter 6 kompromissforslag fra det 

portugisiske formannskap, og etter forhandlinger i tre dager og tre netter. Italia forsøkte 

til det siste å oppnå økt melkekvote og truet med å legge ned veto. De fikk imidlertid 
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ingen innrømmelser og endte opp med å stemme mot forliket. Reformen og prisforslaget 

for 1992/93 ble behandlet under ett og ble vedtatt som en samlet pakke. 

I forhold til Kommisjonens og landbrukskommissær MacSharrys forslag fra juli 1991, er 

det foretatt en rekke endringer. Hovedprinsippene i MacSharry-planen ligger imidlertid 

fast. Det samme gjør gjennomføringsperioden; reformen gjennomføres over tre år med 

start 1. juli 1993 og med full virkning fra 1. juli 1996. 

Landbrukskommissær MacSharry var svært fornøyd med reformvedtaket. Han 

understreket at EFs landbrukspolitikk hadde vært "for suksessfull" og at det derfor var 

avgjørende viktig å endre politikken fra et markeds-støtte-system til et system som var 

mer basert på direkte inntektsstøtte. 

Nedenfor vil vi gå gjennom reformen slik den ble vedtatt. Tillegg og endringer som hittil 

er blitt vedtatt i forbindelse med gjennomføring av reformen er også tatt med. Endringer 

i forhold til Kommisjonens forslag vil i svært liten grad bli kommentert. Tobakk og noen 

andre forhold vil ikke bli berørt. 

4.4.1. Korn, olje- og proteinvekster. 

a) Priser. 

En kraftig reduksjon i kornprisen er nøkkelen til hele reformen. Ved fastsettelsen av 

prissenkingen og den tilhørende kompensasjonen er det tatt utgangspunkt i den daværende 

oppkjøpsprisen, som i gjennomsnitt for alle kornarter var 155 ECU pr. tonn. I løpet av 

markedsårene 1993/94 - 1995/96 senkes prisen til en ny målpris på 110 ECU pr. tonn, 

dvs. en prisreduksjon på 29 % . Intervensjonsprisen, som i utgangspunktet er felles for 

alle kornarter, settes til ca. 90% av målprisen. Etter full pristilpassing blir dermed 

intervensjonsprisen 100 ECU pr. tonn. Reduksjonen fra 155 til 100 ECU pr. tonn 

tilsvarer 35 % . 
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Medansvarsavgiften, som ble innført fra om med markedsåret 1986/87, ble vedtatt fjernet 

allerede fra og med markedsåret 1992/93 - dvs. før gjennomføringsperioden starter. I 

tillegg ble den såkalte fellesskapspreferansen for EF-kom satt til 45 ECU pr. tonn. Dette 

betyr en økning fra tidligere. Prissystemet for kom blir dermed svært endret i forhold til 

det vi kjenner fra før Gfr. 3.4.2.). Figur 4.1. nedenfor viser en prinsippskisse av 

systemet før og etter reformen. 
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FIGUR 4.1. Hovedprinsippene i EFs markedsordning for korn før og etter reformen. 
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Tabell 4.1. viser priser, areal- og brakkleggingstilskudd i overgangsperioden. 

1993/94 1994/95 1995/96 

ECU NOK ECU NOK ECU NOK 

Målpris pr. tonn 130 1.314 120 1.213 110 1.112 

Intervensjonspris pr. tonn 117 1.183 108 1.092 100 1.011 

Terskelpris pr. tonn 175 1.769 165 1.668 155 1.567 

Kompensasjon pr. tonn 25 253 35 354 45 455 

Gj.sn. arealtilsk./daa, EF 11,5 116 16,1 163 20,7 209 

Gj.sn. arealtilsk./daa, Danmark 13,0 131 18,2 184 23,4 237 

Gj.sn. brakklegg.tilsk./daa, DK 23,4 237 29,6 299 29,6? 299? 

TABELL 4.1. Priser og tilskudd for markedsårene 1993/94 - 1995/96. 

b) Arealtilskudd. 

Reduksjonen i kornprisen skal kompenseres gjennom arealtilskudd. Kompensasjonen 

tilsvarer forskjellen mellom den daværende oppkjøpsprisen på 155 ECU pr. tonn og den 

nye målprisen. Kompensasjonen vil dermed øke gradvis i overgangsperioden til 45 ECU 

pr. tonn. Kompensasjonen omregnes til arealtilskudd utfra gjennomsnittsavlinger i den 

aktuelle region i perioden 1986-90 (beste og dårligste år teller ikke). På denne måten er 

det historiske gjennomsnittet for EF som helhet, satt til 460 kg. pr. daa, og 520 kg. pr. 

daa. for Danmark. 

Arealtilskuddet for oljefrø (raps) ble bare fastsatt for ett år. Den framtidige utviklingen 

er avhengig av blant annet utviklingen i verdensmarkedsprisen og en eventuell 

overskridelse av garantiarealet. En ny GATT-avtale vil få spesielt stor betydning for 

oljevekstproduksjon. For proteinvekster (erter og hestebønner) ble arealtilskuddet fastsatt 

til 65 ECU pr. tonn kornavling. Ved gjennomsnitlig EF-avling (460 kg/daa) gir det et 

arealtilskudd på 29 ,9 ECU pr. daa. For proteinvekster blir det ingen overgangsperiode. 

Arealtilskuddet vil derfor bli innført fullt ut allerede fra markedsåret 1993/94. 
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Medlemslandene stilles fritt til å dele landet i flere regioner. En slik oppdeling vil 

medføre en differensiering av arealtilskuddet mellom regionene. Halvparten av 

medlemslandene har foreløpig valgt å definere hele landet som en region, mens de 

resterende 6 har delt inn landet i fra 2 til 17 regioner. 

Arealtilskuddet vil maksimalt bli gitt til det såkalte basisarealet. Basisarealet defineres 

som gjennomsnittlig areal med reformvekster, samt areal som inngikk i offentlige 

brakkleggingsprogrammer, i perioden 1989-1991. Reformvekster er alle kornarter (inkl. 

mais) som dyrkes for modning eller ensilering, proteinvekster (markerter, konserveserter, 

hestebønner, bønner og søtlupiner) og oljevekster (raps, rybs, soyabønner og solsikke). 

Basisarealet kan defineres på bruksnivå, regionnivå eller nasjonalt nivå. Arealtilskuddet 

er koblet til et system med brakklegging (se nedenfor). Regioninndelingen ved fastsetting 

av basisareal kan ikke krysse grensene mellom de ulike "avlingsregionene". 

For å få utbetalt arealtilskuddet, må den enkelte gardbruker hvert år oppgi areal tilsådd 

med reformvekster samt brakklagt areal. Hvis summen av de arealene som det søkes om 

støtte for, overstiger basisarealet, vil: 

a) det støtteberettigede arealet for hver enkelt gardbruker bli redusert tilsvarende den 

prosentvise overskridelsen av det regionale basisarealet. 

b) det bli innført et ekstraordinært brakkleggingskrav tilsvarende overskridelsen. 

c) Brakklei:i:ini:. 

Brakkleggingskravet er foreløpig fastsatt til 15 % av arealet med reformvekster. Bruk 

med gjennomsnittsavling (for regionen) under 92 tonn korn er fritatt for brakklegging. 

Utfra gjennomsnittsavling i EF (460 kg pr. daa) tilsvarer det en grense på 200 daa. I 

Danmark, hvor gjennomsnittsavlingen er satt til 520 kg pr. daa, blir grensen for 

brakklegging 177 daa. 

For bruk over denne grensen, må 15 % av det totale arealet med de angitte vekster 

brakklegges for å få utbetalt arealtilskudd. Det brakklagte arealet blir også kompensert 
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med et tilskudd tilsvarende arealtilskuddet. I reformforliket var brakkleggingstilskuddet 

fastsatt til 45 ECU/tonn, men som et ledd i blant annet prispakken for markedsåret 

1993/94, blir kompensasjonen økt til 57 ECU/tonn fra om med høsten 1994. Tilskuddet 

blir utbetalt for hele det arealet forpliktelsen medfører, uten noen øvre grense som 

Kommisjonen foreslo. 

Brakkleggingen kan skje på flere måter. I utgangspunktet skal de brakklagte arealene 

inngå i omløpet (brakk kun hvert 6. år), slik at den dårligste jorda ikke blir liggende 

brakk permanent. Det er imidlertid også åpnet for permanent brakklegging, men da øker 

brakkleggingskravet til 20%. For medlemsland der mer enn 13 % av basisarealet blir 

brakklagt og i såkalt miljøfølsomme områder, er kravet for permanent brakklegging 18 % . 

Det er utarbeidet en rekke detaljerte regler for brakkleggingsordningen, og stadig nye 

regler kommer til. 

Det er for eksempel vedtatt en mulighet for overdragelse av brakkleggingsforpliktelsene. 

dette gjelder husdyrprodusenter, som på grunn av nasjonale miljøbestemmelser 

(spredearealkrav) tvinges til å redusere dyretallet dersom de også skal oppfylle 

brakkleggingskravene. Disse produsentene har muligheten til å overdra sine 

brakkleggingsforpliktelser til andre bruk. I Danmark har dette ført til stor etterspørsel 

etter dårlig og tildels brakklagt jord. Denne jorda leies så for brakkleggingstilskuddet. 

Dette har bidratt til en sterk prisøkning på jordleie. 

De brakklagte arealene skal kunne brukes til dyrking av råvarer til såkalt "non-food". 

Med dette menes produkter som ikke primært er bestemt til konsum eller fOr - for 

eksempel korn til energiproduksjon. Det skal utarbeides et eget regelverk for "non-food" 

produksjon på brakk-arealer. Ved slik produksjon mottar produsenten både 

brakkleggingstilskuddet og avkastningen av produksjonen. 

d) Tørket fOr. 

Kommisjonen pålegges å fremme forslag om fortsatt støttereduksjon i denne sektoren, 
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under spesiell hensyntagen til soltørket fOr. Videre skal støtte til slik produksjon f.o .m. 

markedsåret 1994/95 enten tas inn i systemet for de øvrige planteprodukter 

(arealtilskudd), eller det eksisterende systemet modifiseres. 

4.4.2. Melk. 

a) Kvoter. 

Kvotesystemet for melk skal opprettholdes fram til år 2000 (i alle fall). Det ble ikke 

vedtatt noen kvotereduksjoner for markedsåret 1992/93, men Kommisjonen skal i forkant 

av markedsårene 1993/94 og 1994/95 framlegge vurderinger av markedssituasjonen og 

eventuelle forslag til endringer. Kommisjonen foreslo ingen kvotekutt for markedsåret 

1993/94. Men det ligger i kortene at Kommisjonen fortsatt tar sikte på minst 2 % 

kvotekutt før 1996 gitt den overkapasitet og overproduksjon som preger melkesektoren. 

Det er imidlertid fullt mulig at landbruksministrene igjen vil blokkere for slike kutt. Det 

ventes at eventuelle kvotereduksjoner vil bli gjennomført ved oppkjøpsordninger. 

Hellas, Spania og Italia krevde alle økte melkekvoter. Hellas viste til at de hadde 

problemer med tilførslene av fersk konsummmelk, og at den gjeldende kvoten bygde på 

feil informasjon. Det siste var også tilfelle for Spania, som produserte langt utover 

kvoten. Disse landene fikk da også økt sine kvoter med henholdsvis 100.000 tonn 

(Hellas) og 500.000 tonn (Spania). Spania fikk i tillegg midler til finansiering av en 

oppkjøpsordning, slik at produksjon utover kvoten kan reduseres kraftig. 

Italia krevde en ekstra kvote på 1.500.000 tonn. Den italienske landbruksministeren 

nektet å fire på dette kravet, og endte dermed med å ikke få noe i det hele tatt. Italia slo 

seg imidlertid ikke til ro med dette utfallet, og etter et par ministerskifter og iverksettelse 

av ulike tiltak for å få kontroll over melkeproduksjonen i italia, vedtok Rådet, i mai 1993, 

å øke kvoten til Italia med 900.000 tonn. 
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Den ekstra kvoten til Italia ble vedtatt som en del av prispakken for markedsåret 1993/94. 

I denne forbindelse ble det også vedtatt en kvoteøkning på 0,6% for de medlemslandene 

som ikke hadde fått økt sin kvote i forbindelse med reformen. I stedet for kutt på minst 

1 % , slik MacSharry-planen la opp til, har altså resultatet foreløpig blitt en samlet økning i 

kvotene på ca 2 % . 

bl Priser. 

I reformforliket ble intervensjonsprisen på smør vedtatt redusert med 2,5 % for 

markedsåret 1993/94, og ytterligere 2,5% for 1994/95. Kommisjonen foreslo 15% 

reduksjon. Intervensjonsprisen på skummetmelkpulver endres ikke, mens Kommisjonen 

foreslo 5% reduksjon. Totalt betyr dette en reduksjon i melkeprisen på 2-3%. Prisene 

skal hvert år vurderes utfra markedssituasjonen. 

I forbindelse med prispakken for 1993/94 ble imidlertid dette noe endret. I stedet for kutt 

i kvoter, foreslo Kommisjonen en reduksjon på 5% i intervensjonsprisen på smør. Rådet 

ville det imidlertid ikke slik. Det ble ingen kvotekutt, og intervensjonsprisen for smør ble 

vedtatt redusert med 3% i markedsåret 1993/94 og 2% i 1994/95. Medansvarsavgiften på 

1,5% ble dessuten vedtatt fjernet fra og med markedsåret 1993/94, noe som reduserer det 

reelle prisfallet ytterligere. 

Det foreslåtte melkeku-tilskuddet blir ikke innført. 

4.4.3. Storfejøtt. 

a) Priser 02 intervensjon. 

Intervensjonsprisene skal reduseres med 15 % over tre år, fra og med markedsåret 

1993/94, slik det er vist nedenfor. Markedsåret for storfekjøtt løper heretter fra 1. juli til 

30.juni. 

41 



4. CAP-re/onnen. 

I I Intervensjonspris, ECU/100 kg. 

Markedsåret 1992/93 343,00 

Markedsåret 1993/94 325,85 

Markedsåret 1994/95 308,70 

Markedsåret 1995/96 291,55 

TABELL 4.2. Intervensjonsprisen for storfekjøtt i markedsårene 1992/93 - 1995/96. 

Taket på hvor store mengder som kan selges til intervensjon blir videre mer enn halvert 

fram til 1997. 

1993: 750.000 tonn 

1994: 650.000 tonn 

1995: 550.000 tonn 

1996: 450.000 tonn 

1997: 350.000 tonn 

Eventuelle oppkjøp under "sikkerhetsnettet" regnes ikke med i dette taket. Det såkalte 

"sikkerhetsnettet" innebærer oppkjøp dersom markedsprisen i en referanseperiode er 

mindre enn 60% av intervensjonsprisen. 

Den faktiske prisutviklingen for storfekjøtt er usikker. Dette skyldes blant annet at det 

det er vanskelig å vurdere hvilken effekt begrensningene i intervensjon vil ha på 

markedsprisen. 

b) Tilskuddsordnineer. 

Støttesystemet for storfekjøtt blir også gjenstand for store endringer. Både 

hanndyrtilskuddet og ammekutilskuddet blir gjort avhengig av et intensitetskrav på 0,2 

storfeenheter pr. daa. fOrareal. Dette betyr at, uansett antall støtteberettigede dyr, vil 

bonden maksimalt få utbetalt tilskudd tilsvarende 0,2 storfe pr. daa. fOrareal. 
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Dette kravet vil bli innført gradvis fram til 1996. For 1993 er kravet 0,35 storfe pr. daa, 

for 1994 0,3, og for 1995 er kravet 0,25 storfe pr. daa fOrareal. Bruk med mindre enn 

15 storfeenheter er unntatt fra kravet. Ved beregning av antall storfeenheter blir 

melkekyr, ammekyr, okser, kalver og søyer sett i samlet. 

Det blir videre innført to nye tilskudd; et ekstensiveringstillegg på 30 ECU i hanndyr og 

ammekutilskuddet for bruk med mindre enn 0, 14 storfeenheter pr. daa fOrareal, og et 

sesongutjevningstilskudd på 60 ECU til handyr som slaktes i perioden januar til april i 

medlemsland hvor over 40% av slaktingen foregår i perioden september til november. 

Dette siste tilskuddet er spesielt tilpasset Irland og Nord-Irland. 

For handyrtilskuddet blir det innført en regional referansebestand, tilsvarende det antall 

handyr det ble utbetalt tilskudd for i referanseåret. Et medlemsland kan bestå av en eller 

flere regioner. Referanseåret er enten 1990, 1991 eller 1992. Dersom antall handyr som 

det søkes tilskudd for, overstiger referansebestanden, vil antall støtteberettigede dyr pr. 

bruk reduseres forholdsmessig. Dette vil således bidra til å stabilisere antallet på 

regionnivå. Handyrtilskuddet kan utbetales maksimalt to ganger i dyrets levetid: 90 ECU 

når dyret har passert 10 måneder og ytterligere 90 ECU når dyret er eldre enn 22 

måneder. Det er dessuten mulig å utbetale hele tilskuddet ved slakting. Det er et tak på 

90 handyrtilskudd pr. bruk pr. år. 

For ammekutilskuddet innføres det en kvote på hvor mange dyr hver enkelt bonde kan få 

tilskudd for. Denn kvoten tilsvarer antall støtteberettigede dyr i et av årene 1990, 1991 

eller 1992. Det vil bli laget ulike ordninger for overdragelse av denne kvoten. Videre 

blir det opprettet en nasjonal reserve for fordeling i ekstraordinære tilfelle. Det innføres 

ikke noe tak for hvor mange ammekyr hvert bruk kan få støtte for. Tilskuddet er fastsatt 

til 120 ECU pr. ammeku. Reformen innebærer en innstramming i definisjonen av en 

ammeku. En ammeku skal være av kjøttrase eller være krysning av kjøttrase, og den skal 

inngå i en bestening beregnet på oppdrett av kalver til kjøttproduksjon.. Drektige kviger 

som oppfyller samm betingelser, teller også med. Ammekutilskuddet kan ikke utbetales 

til melkeprodusenter, med mindre melkekvoten er på mindre enn 60.000 kg. 
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Medlemslandene kan videre velge å innføre en ordning med støtte (100 ECU) til slakting 

av oksekalver av melkerase før disse er 10 dager. Alternativt gis det i en 

overgangsperiode på tre år mulighet for å godkjenne lette dyr (slaktevekt 150-200 kg) til 

intervensjon. 

Rådet har dessuten vedtatt å avsette 10 millioner ECU til en markedsføringskampanje for 

kvalitetsoksekjøtt. 

4.4.4. Sauekjøtt. 

For sauekjøtt innføres det en referansebestand for antall støtteberettigede søyer pr. bruk. 

Referansebestanden blir fastsatt med utgangspunkt i antall støtteberettigede søyer i et av 

produksjonsårene 1989, 1990 eller 1991. Det kan ikke utbetales støtte for flere søyer pr. 

bruk enn referansebestanden. Maksimalt tilskudd oppnås for de 1000 første søyene i 

vanskeligstilte områder (LFA) , mens grensen er 500 i andre områder. For søyer utover 

denne grensen, utbetales halv premie. 

Det vil bli utarbeidet forskjellige ordninger for overdragelse av referansebestand, og 

videre vil det bli opprettet en nasjonal reserve for fordeling i ekstraordinære tilfelle. 

4.4.5. Supplerende tiltak. 

Rådet vedtok i store trekk de supplerende tiltakene som Kommisjonen foreslo. 

a) Miliøvern. 

Medlemslandene gis mulighet til å innføre en "nasjonal ramme" for miljøbeskyttelse, ved 

at det åpnes for støtte som kompensasjon for positive miljøtiltak/effekter. Dette gjelder 

blant annet beskyttelse av vannområder, omlegging fra tradisjonell planteproduksjon til 

ekstensive grasarealer, økologisk jordbruk, økt jordbruksareal til uendret besetning, og 

opprettholdelse av miljøvennlige produksjonsmåter. 
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Videre kan det gis støtte til kurs, praktikantopphold, demonstrasjonsprogram i skogbruket, 

og utlegging av arealer til rekreasjon for offentligheten. 

Medlemslandene gis videre anledning til å utarbeide miljøplaner for hele eiendommer. I 

slike tilfelle kan støtten ikke overstige den beløpsramme som er fastsatt pr. enhet. Bruk 

som vil redusere forurensningen gjennom ekstensivering, kan få et maksimalt EF-tilskudd 

på 25 ECU pr. daa med planteprodukter og 210 ECU pr. dyreenhet som antallet blir 

redusert med. Reetablering, mangfold og kvalitet av landskap, flora og fauna, samt 

landskapspleie, støttes med 25 ECU pr. daa. Langtidsbrakklegging (20 år) av 

jordbruksarealer av miljøhensyn kan likeledes få EF-støtte på opptil 70 ECU pr. daa. 

b) Sko1miantin2 på dyrket mark. 

Reformvedtaket åpner for støtte til skogplanting på dyrket mark. På denne måten kan noe 

av arealoverskuddet fjernes, samtidig som skogproduksjonen øker. Jord som tas ut av 

drift og tilplantes med skog, kvalifiserer for 60 ECU pr. daa i årlig støtte. Videre gis det 

tilskudd til planting; 300 ECU pr. daa for nåletrær og 400 ECU pr. daa for løvtrær. For 

hurtigvoksende treslag som kan utnyttes etter få år, begrenses støtten til plantekostnadene. 

Den samlede støtten til skogreising og skogkultur kan slåes sammen til ett tilskudd, som 

utbetales over en periode på 5 år. 

Støtten kan kun utbetales til personer med landbruk som hovedbeskjeftigelse. 

Det kan ikke utbetales støtte til planting og dyrking av juletrær. 

c) Førtidspensjonerin2. 

Det er dessuten vedtatt en utviding av mulighetene for førtidspensjonering av bønder. 

Heltidsbønder, som har fyllt 55 år og som ikke omfattes av annen pensjonsordning, er 

støtteberettiget. Jorda må enten tas ut av drift eller overdras til andre og yngre bønder 

for på den måten sikre og bedre deres økonomiske bærekraft. 
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EF kan gi støtte på opptil 10.000 ECU pr. år. Beløpet består av et fast element på 4.000 

ECU og et variabelt element på 25 ECU pr. daa. I mål I-områder vil Landbruksfondet 

(FEOGA) finansiere 75%, mens EF-andelen i andre områder er 50%. 

Ordningen er frivillig for medlemslandene. 

4.4.6. Avsluttende kommentarer. 

Det må bemerkes at reformen fortsatt inneholder en rekke uavklarte punkter og spørsmål. 

Mye er allerede avklart i tiden etter at forliket ble inngått, men fortsatt står mye igjen. 

Dette gjelder særlig husdyrproduksjonene. Forliket åpner dessuten for at medlemslandene 

kan velge hvordan de vil gjennomføre en del ordninger utfra ulike modeller. 

Reduksjon i kornprisen er selve nøkkelen til hele reformen. EF-produsert korn blir mer 

konkurransedyktig på EFs kraftfOrmarked, behovet for eksportrestitusjoner ventes å minke 

som følge av redusert produksjon og mindre forskjell mellom EF-pris og 

verdensmarkedspris, og husdyrprodukter blir billigere som følge av lavere kraftfOrpriser. 

Reformen er derfor i første rekke en kom-reform, og reformfoliket understreker dette 

enda sterkere enn det Kommisjonen la opp til. 

Forliket har spesielt mistet mye av sitt "sting" på melkesektoren. For den enkelte 

melkeprodusent er det kun snakk om minimale endringer. Det relativt store fallet i 

kornprisen har knapt fått følger for melkeprisen, samtidig som kvotene hittil har økt i 

stedet for å bli redusert. Det ligger derfor an til en bedring av økonomien i 

melkeprodukjonen - i hvert fall på kort sikt. 

EFs landbrukspolitikk har blant annet skilt seg fra norsk landbrukspolitikk ved at støtten i 

liten grad har vært rettet mot bonden, men mot markedsaktørene. Reformen endrer noe 

på dette, ved at EF i større grad vrir støtten fra markedet og over på areal og dyr. Dette 

innebærer imidlertid ingen tilnærming til norsk landbrukspolitikk, slik noen hevder. EFs 

landbrukspolitiske mål, slik de er definert i Romatraktatens artikkel 39, er ikke endret. 

Satsene for støtte pr. dyr eller areal er satt for å kompensere for prisreduksjoner. 
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4. CAP-re/onnen. 

Ingenting er imidlertid avgjort når det gjelder denne kompensasjonen etter markedsåret 

1995/96. Det står ingenting i forliket - og det er heller ikke kommet klare signaler i 

ettertid - om systemet skal fortsette, avsluttes eller fases ned fra 1997. 

Kombinasjonen av prisreduksjon, arealstøtte og brakklegging, slik den er vedtatt, vil 

neppe medføre reduksjoner i kornproduksjonen. Det er nemlig klart at de 6% av 

kornprodusentene som produserer 60% av komet, vil oppnå positiv økonomi også ved 

produksjon utover det arealet de får støtte for. Produktivitetsøkningen for hvete ansås til 

4 % pr. år i de beste kornområdene. I disse områdene vil det derfor være lønnsomt å øke 

produksjonen ytterligere. Bestemmelsen om å legge brakkleggingen (15 % av basisarealet) 

inn i omløpet støtter opp om dette. Produksjonen på de resterende 85 % av arealet vil bli 

mer effektiv. Amerikanske undersøkelser og erfaringer tyder på at en 

produktivitetsøkning på 4 % årlig eliminerer effekten av brakkleggingskravet på 15 % i 

løpet av bare tre år. I tillegg er bruk under 200 daa. (i gjennomsnitt for EF) unntatt for 

brakkleggingsforpliktelsen. 

Det blir dessuten hevdet at EFs landbrukspolitikk blir stadig mindre liberal. Dette 

begrunnes med stadig utvidet bruk av kvoter og restriksjoner. I sentrum står regulering 

av produksjonen av kom, melk og mørke kjøttslag. Bruk av kvoter og reguleringer løser 

enkelte problemer, men nye blir stadig skapt og/eller er underveis. Melkekvoter har for 

eksempel ført til økt kjøttproduksjon. 

Reformen blir beskrevet som den største endringen av CAP i løpet av dens 30-årige 

historie. Dette sier mer om de tidligere reformene enn om den fra 1992. For heller ikke 

denne reformen fjerner problemene. Kornoverskuddet vil, etter det vi har sett over, 

neppe bli særlig mindre, melkeoverskuddet vil øke ytterligere, kjøttoverskuddet vil neppe 

minke spesielt mye, den direkte støtten vil øke budsjettutgiftene, og det vil fortsatt være 

behov for betydelige eksportsubsidier. Forskjellen fra tidligere, er kanskje at denne 

reformen i mindre grad enn tidligere øker problemene. Uansett virker det som om EF 

har stilt seg i en slik situasjon at samme hva som blir gjort - så koster det mer penger. 
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0 0 

5. HVOR GAR CAP I 90-ARENE ? 

5.1. INNLEDNING. 

Det blir med rette hevdet at EFs landbrukspolitikk er rettet inn på å løse kriser. De store 

kostnadene med ikke-beslutninger er den sterkeste drivkraften til endring av EFs politikk, 

mens beslutningssystemet i seg selv har en åpenbar tendens til å holde fast ved status quo. 

Slik vil det gjerne bli når så forskjellige, ofte motstridende og sterke krefter, som mange 

av medlemslandene representerer, skal enes om en felles landbrukspolitikk. 

Prinsippet om finansiell solidaritet, dvs. at utgiftene blir båret i fellesskap, fører dessuten 

til at alle medlemsland er interessert i å få gjennomslag for tiltak som gir fordeler for 

"sine egne" bønder - for så å "sende regningen" til de andre. Når alle opptrer på denne 

måten, gir svaret seg selv. Det er ingen lett oppgave å redusere utgiftene. 

Spørsmålet er derfor om EFs besluttende myndigheter virkelig er i stand til å reformere 

landbrukspolitikken. En grunnleggende og gjennomgripende omlegging må - som så ofte 

ellers - innebære at ikke alle kan vinne på reformen og alle mål kan ikke nås samtidig. 

Dette er en nærmest umulig oppgave for et beslutningssystem som i stor grad bygger på 

kompromisser mellom, i utgangspunktet, tilnærmet uforenlige interesser. 

På den ene siden finner vi de som ønsker en politikk basert på ens pris for 

jordbruksvarer, og som vil bidra til at EFs jordbruk blir mer effektivt ved at store 

brukere utkonkurrerer de små. På denne siden finner vi spesielt Storbritannia, Nederland 

og Danmark. På den andre siden står de som ønsker differensierte tiltak i favør av 

mindre produsenter, og som dermed også i mindre grad kan anvise en vei mot et mer 

konkurransedyktig EF-jordbruk. Denne linjen støttes i større og mindre grad av de 

resterende EF-land. Frankrike kommer ofte i en mellomstilling og inntar en nøkkelrolle. 
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En omlegging som på en grunnleggende måte griper fatt i de strukturelle problemene i 

EF-landbruket, vil derfor representere et brudd i EFs politikk slik den er utviklet til nå. 

MacSharry-reformen endret ikke på dette. Gjennom sitt reformforslag la MacSharry uten 

tvil fram de mest radikale ideer til omlegging av EFs landbrukspolitikk på over 20 år. 

Men selv om hovedtrekkene i reformforslaget ble vedtatt, ble resultatet på flere sektorer -

som så ofte før - bare flikking og små justeringer. Det beste eksempelet er 

melkesektoren. 

Innføringen av nye kvote- og støttesystemer øker dessuten byråkratiseringen av 

landbrukspolitikken. Kvotereguleringer, overvåkning, og tunge offentlige 

administrasjoner gir nytt spillerom for lobbying og hestehandel om kvoter. 

Hvor går så CAP i 90-årene? 

5.2. MOT NY REFORM ? 

EFs grunnleggende landbrukspolitiske problem er de store og økende budsjettutgiftene 

som følger av en produksjonsvekst som overstiger økningen i internt forbruk. Alle 

reformene av CAP har blant annet hatt som mål å skape kontroll over budsjettutgiftene. 

Som et ledd i reformen i 1988, ble det innført et "tak" (den såkalte Agricultural 

Guideline) for veksten i utgiftene til Landbruksfondets garantidel. Utgiftsveksten skulle 

begrenses til 80% av den prosentvise stigningen i EF-landenes samlede BNP. I år med 

negativ vekst i BNP, betyr det utgiftsreduksjoner i Landbruksfondet. 

Reformen fra 1988 løste imidlertid heller ikke problemet med utgiftsvekst. MacSharry

planen hadde da også som mål å få kontroll over landbruksutgiftene. Heller ikke denne 

gangen ser det ut til at dette målet nås. 

Allerede i juni 1992 - bare noe uker etter reformvedtaket - begynte spekulasjonene om når 

EF igjen vil møte en budsjettkrise. Budsjettkrisen har bare rykket nærmere og nærmere, 
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og i skrivende stund ventes utgiftene å bryte det såkalte budsjett-"taket" allerede i 1994. 

I 1993 går en så vidt klar. Hovedårsaken til de forventede overskridelsene er ikke bare 

de økte kostnadene knyttet til ekstra arealkompensasjon og supplerende tiltak i forbindelse 

med reformen, men også Rådets uvilje til å følge Kommisjonens opprinnelige forslag -

spesielt på husdyrsektorene. På grunn av valutauro har dessuten endringer i det 

agromonetære systemet virket utgiftsdrivende, jfr. Hagelia (1993). 

Flere forhold tyder på fortsatt utgiftsvekst: 

* 

* 

* 

* 

Kompensasjonsutbetalingene ser ut til å bli mer omfattende enn opprinnelig ment 

Gfr. ekstra tilskudd for brakklegging). 

Utgiftene knyttet til de såkalt supplerende tiltakene - miljøtiltak, skogplanting og 

førtidspensjonering - ser ut til å bli større enn ventet. 

Det ligger an til fortsatt store eksportrestitusjoner, på et høyere nivå enn 

opprinnelig planlagt. 

Utgiftene knyttet til den interne støtten, spesielt til melk, storfekjøtt, sau og 

oljevekster, vil fortsatt være høye. 

Mot disse forholdene virker: 

* 
* 
* 

Reduksjoner i eksportrestitusjoner for korn. 

Gradvis mindre intervensjonsoppkjøp av storfekjøtt (forhåpentligvis). 

Reduserte utgifter til melkesektoren, derson det blir vedtatt kvotereduksjoner. 

Alt tyder på at forholdene som peker i retning av fortsatt utgiftsvekst er sterkere enn de 

som virker motsatt. Dette betyr ny budsjettkrise og/eller ny reform. Arealtilskuddene og 

andre priskompensasjoner vil naturlig komme i fokus. Dersom disse kompensasjonene 

skal opprettholdes på minst nåværende nivå utover overgangsfasen 1993-96, må enten det 

budsjettmessige "taket" heves eller andre landbruksutgifter sterkt reduseres. Alternativet 

er å fjerne eller gradvis redusere slike priskompensasjoner. 
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Problemet med å fase ut - eller fjerne - de tilskuddene som har karakter av direkte 

inntektstilskudd, er at en dreining fra markedsstøtte mot direkte inntektsstøtte oppfattes 

som ønskelig og fornuftig av mange både i Kommisjonen og blant medlemslandene. 

Sannsynligheten for ny budsjettkrise og krav om ny reform allerede om kort tid, er derfor 

meget stor. 

5.3. HVILKEN RETNING ? 

Det er kjent at Kommisjonen vurderer en plan for å innføre en form for subsidiaritet på 

jordbruksområdet. Ingenting er bestemt hva gjelder priskompensasjonstilskuddene etter at 

overgangsperioden 1993-96 er over. Det Kommisjonen nå vurderer er å overlate til 

medlemsstatene å gi slike tilskudd - innenfor visse rammer. Dette vil gi EF muligheten 

til å kutte utgiftene fra Landbruksfondet. Prisene kan reduseres og kostnadene knyttet til 

kompensasjonutbetalingen flyttes over på medlemslandene og skattebetalerne her. 

Dette vil i såfall bety en renasjonalisering av deler av finansieringen av 

landbrukspolitikken. En slik utvikling er neppe sannsynlig. Finansielle problemer er ikke 

noe nytt for EF, ei heller kunsten å utforme kompromisser som midlertidig løser en akutt 

krise. En renasjonalisering av tilskuddspolitikken vil etter all sannsynlighet bety store 

forskjeller i tilskuddsnivå mellom de rike og fattige medlemslandene. Dette vil føre til 

sosial uro og øke konfliktene innad i EF-systemet. En slik utvikling er EF neppe 

interessert i. 

Det danske formannskapet la, helt på tampen av sin formannsperiode våren 1993, fram et 

notat med en vurdering av CAPs framtid. Notatet slo fast at EF kan styrke sin posisjon 

på eksportmarkedene hvis prisene er bedre tilpasset disse markedene. Pristilpasningen må 

derfor gå lenger og på flere sektorer, kompensasjonsutbetalingen i form av tilskudd må 

kun være midlertidig (overgangsordning), og tilskudd knyttet til produksjonsregulering i 

form av blant annet kvoter, bør på sikt fjernes. Danmark ønsker en utvikling mot et helt 

deregulert og fritt marked for landbruksprodukter, parallelt med industriprodukter. 
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Notatet ble møtt med lite velvilje blant det store flertall av landbruksministrene. Det ble 

av noen gitt uttrykk for at notatet egnet seg som utgangspunkt for en interessant 

diskusjon, men lenger kom man ikke. Det tankegods som Danmark her framfører er 

heller ikke nytt. Det er bare et nytt innlegg i striden mellom "free-traderne" og 

"markeds-manipulatorene". 

Gjennom innføringen av det indre marked kan det hevdes at "free-traderne" har vunnet et 

viktig slag. Fjerning av så godt som all form for grensekontroll mellom medlemslandene 

og andre handelshindringer gjør det enda vanskeligere enn før å hindre konkurranse. 

Reformering av det agromonetære systemet virker på samme måte. Grensene er "borte", 

og varene skal bevege seg fritt. Målet er en ytterligere liberalisering og harmonisering på 

de områder som påvirker næringsvirksomhet, men som medlemsstatene i dag har full 

kontroll over. Dette gjelder blant annet skatte- og avgiftspolitikken. 

Hvilken retning EFs landbrukspolitikk vil utvikle seg i, er det derfor vanskelig å si noe 

sikkert om. Miljøengasjementet og bekymringen for utviklingen av landsbygda synes 

imidlertid å være økende, og dette kan bety at markedsinngrepene - på tross av det indre 

marked - ikke blir mindre synlige i årene som kommer. 

Det som er helt klart er at behovet for- og kravet om ny reform snart melder seg igjen. 

Forsåvidt har både kravet og behovet allerede meldt seg, men ikke med tilstrekkelig 

styrke til at det blir gjort noe med. I løpet av 3-4 år vil imidlertid noe måtte gjøres. 

Spørsmålet er da om EF ved neste korsvei endelig klarer å finne en løsning på sine 

problemer. Selv det å hindre at jordbruksproblemene i framtida blir større enn i dag, vil 

for EFs politiske system bli en meget ambisiøs oppgave. 

Et sannsynlig resultat er derfor at EF snarere ennå vedta en jordbruksreform som løser 

problemene en gang for alle, fortsatt vil vakle framover mellom ytterpunktene "krise" og 

"midlertidig løsning av krise", eller mellom det umulige og det uavvendelige. 
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