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1. Innledning. 

1. INNLEDNING. 

"Landbrukspolitikken inngår ikke som en del av EFTA-samarbeidet, og vil heller ikke 

inngå som en del av EØS-avtalen", heter det i Stortingsproposisjonen om EØS-avtalen 

(St.prp. nr. 100 (1991/92). Dette utsagnet betyr imidlertid ikke at EØS-avtalen er uten 

innvirkning på norsk landbruk. I avtalen finner en nemlig flere momenter som absolutt er 

av betydning for norsk landbruk - og etterhvert kanskje også for norsk landbrukspolitikk. 

Fra Frihandelsavtalen ble inngått i 1973 og fram til i dag har handel med 

landbruksprodukter vært jevnlig drøftet med EF - og det har skjedd en viss utvidelse. Pr. 

i dag er det frihandel for en rekke industrielt bearbeidede landbruksprodukter, gjennom et 

system hvor en kompenserer for forskjeller i pris på innsatsvarer fra landbruket (RÅK

systemet). Videre er handel med ost og import til Norge av grønnsaker, planter og 

plantedeler i noen grad liberalisert gjennom avtaler mellom Norge og EF. I forbindelse 

med EØS-forhandlingene var det et gjensidig ønske om å utvide denne handelen. EØS

avtalen vil således medføre en økning i antall produkter som blir underlagt frihandel, 

samtidig som bilaterale avtaler mellom Norge og EF medfører økte kvoter for import og 

eksport av ulike landbruksprodukter. 

En viktig hensikt med EØS-avtalen er å harmonisere tekniske bestemmelser for på den 

måten å fjerne tekniske handelshindringer. Målet er fri flyt av varer. Før forhandlingene 

startet var det klart at dette ville medføre behov for endringer i de norske reglene for 

handelsgjødsel og plantevernmidler. I forhandlingsresultatet er imidlertid veterinære og 

plantesanitære forhold samt bestemmelser om såvarer og dyrefOr også tatt med. Dette 

skal bidra til å forenkle en ytterligere liberalisering av handelen med landbruksprodukter. 

EØS-avtalen består av ialt 129 artikler, 49 protokoller, 22 vedlegg, mer enn 70 felles

eller ensidige erkæringer og 1300 EF-rettsakter som avtalen henviser til. Dette medfører 

behov for en rekke endringer av norske lover og forskrifter. Landbruksdepartementet må 

eksempelvis fremme forslag om endringer i tilsammen 7 lover og mer enn 40 forskrifter 
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1. Innledning. 

som følge av EØS-avtalen. I tillegg hlir landbruket berørt av en rekke endringer i lover 

og forskrifter som hører inn under andre departement (se vedlegg 1). 

Bestemmelsene om landbruket er hovedsakelig behandlet i avtalens kapittel 2 (art. 17-19), 

protokoll 3 og 42, vedlegg 1 og 2, samt i noen felleserklæringer. Avtalen mellom Norge 

og EF om økt markedsadgang for landbruksprodukter er lagt ved EØS-avtalen. 

Vi vil i det følgende se litt nærmere på hvilke områder landbruket blir berørt av EØS

avtalen, og hvilke virkninger dette vil og kan få for norsk landbruk. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

2. TEKNISKE HANDELSHINDRINGER. 

2.1. INNLEDNING. 

I EØS-avtalens artikkel 1 heter det at formålet med avtalen er å fremme en vedvarende 

og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, 

med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Avvikling av 

tekniske handelshindringer er ett av mange tiltak for å nå dette målet. Selv om 

landbrukspolitikk i utgangspunktet er unntatt fra avtalen, har det vært et gjensidig ønske 

om å øke handelen med landbruksprodukter. EØS-avtalen fører av denne grunn til en 

harmonisering av tekniske bestemmelser også for landbruket. 

EØS-avtalens artikkel 17 og 18 omhandler tekniske handelshindringer for landbruket. 

Artikkel 17 viser til at særlige bestemmelser og ordninger om veterinære og 

plantesanitære forhold er fastsatt i vedlegg I, mens artikkel 18 foreskriver at man så langt 

som mulig ikke skal ha tekniske handelshindringer for landbruksprodukter. I 

forhandlingene har man som hovedregel forutsatt at EFTA-landene skal vedta de samme 

reglene som EF. Dette betyr at vi i stor grad vil få felles lovgivning i Vest-Europa basert 

på EFs lovgivning for matvarer, dyre- og plantesanitære forhold, handelsgjødsel, 

plantevernmidler, fOrvarer og såvarer. 

2.2. PLANTESANITÆRE FORHOLD. 

Plantesanitære forhold omfatter planters livs- og vekstvilkår, samt tiltak og bestemmelser 

som settes i verk for å bekjempe og hindre spredning av sykdom og skadedyr. Norge er 

tilsluttet internasjonale organer som regulerer handelen med blant annet friske 

planteprodukter. Særlig har vedtakene i GATT om plantesanitære forhold og EFs 

lovgivning betydning for Norge. Fagorganet EPPO (Europeean and Mediterranean Plant 

Protection Organization) utarbeider lister over farlige skadegjørere (A + B), og disse 

listene er retningsgivende for medlemslandene. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

Norge er et utpreget importland når det gjelder planter og planteprodukter. I 1987 ble det 

importert ca. 32.000 sendinger. Eksporten fra Norge var samme år ca. 770 sendinger. 

Det meste av importen kommer fra EF, mens eksporten i det alt vesentlige går til de 

andre nordiske landene, særlig Sverige og Finland. 

I EØS-forhandlingene ble det oppnådd enighet om at EFs eksisterende regelverk ikke skal 

inngå i EØS-avtalen. Årsaken er at EFs regelverk er foreldet. Intensjonen er likevel at 

det skal etableres felles EØS-bestemmelser på dette området. Forhandlinger om dette skal 

etter planen skje innen 1. januar 1993, men vil ikke kunne starte før EF har vedtatt nytt 

regelverk. 

2.2.1. Nytt regelverk i EF. 

EF arbeider med et nytt regelverk som på de fleste områder er klart. Det overordnede 

målet er her økt handel med planter og planteprodukter. Når varene er kommet til EF fra 

tredjeland og er blitt kontrollert og godkjent, skal de "flyte fritt". Eksportbedrifter i 

tredjeland kan bli sertifisert, noe som sikrer fri vareflyt inn i EF fra disse bedriftene. Fri 

vareflyt gjelder selvsagt også for varer som er dyrket innenfor EF-området. Samtidig 

skal det nye regelverket hindre overføring av planteskadegjørere til områder der disse 

ikke finnes, og hvor de vil bety en risiko for planteproduksjon. 

Grensekontrollen mellom EF-landene vil bli erstattet av produksjonskontroll. Alle 

produsenter skal registreres og være underlagt årlig sunnhetskontroll. Kontrollen skal 

også omfatte vekstmedier. Dette skal gjøre kontrollen effektiv og sikre at alt som leveres 

er sikret å holde den fastsatte sunnhetsverdi. Alle varepartier skal merkes med 

produsentens registreringsnummer. Planter for videredyrking samt poteter vil i tillegg bli 

gjenstand for systematisk kontroll i veksttiden. Alle sendinger av slike varer skal videre 

kontrolleres og utstedes med et såkalt plantepass før de forlater produsenten. 

Plantepasset skal følge plantesendingen innenfor EF. De nasjonale myndigheter samt et 

eget EF-inspektorat vil være kontrollmyndighet. Dette bilaget til regelverket er ennå ikke 

helt ferdig (oktober 1992). 
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2. Tekniske handelshindringer. 

Det er videre foreslått at det skal opprettes regioner innenfor EF, der en tar sikte på å 

holde deler av fellesskapet fritt for visse skadegjørere ("isolerte soner"). Regionene skal 

ikke være bundet til de nasjonale grensene mellom medlemslandene. Disse regionene kan 

opprettholde grensekontroll av alle planter og planteprodukter som kan være bærere av 

farlige skadegjørere, slik de er definert i EPPOs lister. Hvilken beskyttelse som oppnås 

gjennom opprettelsen av slike "isolerte soner" er fortsatt noe uklar. En viss adgang til å 

opprettholde grensekontrollen vil det også være for såkalte "økologiske områder". For å 

bli godtatt som et slikt område kreves visse økologiske og landbruksmessige 

bestemmelser. 

2.2.2. Virkninger for Norge. 

EFs foreslåtte regelverk er strengere enn det norske på ett punkt. I Norge kreves det 

kontroll på dyrkingsstedet (vekstkontroll) bare for planter som eksporteres, mens EF vil 

kreve slik kontroll også ved innenlandsk omsetning. Det må anses som en forbedring av 

norsk regelverk å følge EF på dette punktet, men det vil kreve betydelige økonomiske 

ressurser og stor fagkunnskap å gjennomføre · slik kontroll. Det er svært tvilsomt om alle 

(spesielt de sørlige) EF-land vil klare denne oppgaven. Det pågår da også intense 

forhandlinger i EF om det bilaget som vil regulere dette Gfr. 2.2.1). 

Under enhver omstendighet er det betenkelig å gi slipp på grensekontrollen. Den 

Nordiske håndbok for planteinspektører omhandler ca. 150 ulike karanteneskadegjørere. 

Dette er skadegjørere som en ikke ønsker å få inn i landet, og som en også forsøker å 

bekjempe innenlands. Av disse 150 skadegjørerne forekommer vel 100 i ett eller flere 

EF-land, mens det i Norge forekommer vel 60. Dette er en klar indikasjon på at de 

plantesanitære forhold lenger sør i Europa er mye vanskeligere enn i Norge. 

Norge har eksempelvis hittil unngått farlige skadegjørere som: 

* 
* 
* 

Tomato spotted wilt virus 

Sharka på plomme 

Rød marg på jordbær 
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2. Tekniske handelshindringer. 

* Kirsebærflue 

* Svartflekk på jordbær 

* Bomullsmellus (Bemisia tabaci) 

* Krysantemumflue 

* Pelargoniumrust 

* Coloradobille 

* Skjoldlus på eple 

I bekjempelsen av disse skadegjørerne er det nødvendig å bruke kjemiske 

bekjempingsmidler med høy virkningsgrad. Så lenge vi ikke har disse skadegjørerne i 

Norge, slipper vi naturligvis å ta ibruk disse bekjempingsmidlene, og vi vil kunne beholde 

vårt forholdsvis gunstige miljø med lite rester av plantevernmidler i planteproduktene. 

Enkelte farlige skadegjørere er svært vanskelig å påvise ved inspeksjon av 

plantemateriale. Disse skadegjørerne vil først kunne oppdages etter en tids dyrking. 

Angrep vil da kunne være svært vanskelige å utrydde. Norge har inntil nå greid å holde 

landet rent for en del slike skadegjørere gjennom importforbud og krav til 

karantenedyrking for enkelte arter. 

Regjeringen hevder at prinsippene for EFs nye regelverk er i samsvar med EFTA

landenes holdninger og at det ivaretar norske hensyn. I hviken grad dette medfører 

riktighet vil blant annet være avhengig av om Norge får status som "isolert sone" og/eller 

"økologisk område". Det vil videre være av avgjørende betydning hva slags grensevern 

slik status gir anledning til. 

2.3. SÅVARER. 

Såvarer omfatter frø og annet formeringsmateriale. Norge er stort sett selvforsynt med 

såkorn, poteter og frø av de viktigste flerårige engvekstene. For frø av grasarter til 

grøntanlegg, ettårige fOrvekster og grønnsaker blir imidlertid nesten hele behovet dekket 

gjennom import. Det alt vesentlige av denne importen kommer fra EF-land. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

2.3.1. Regelverket i EF og Norge. 

EF har en felles sortsliste som omfatter alle sorter på de nasjonale listene. Frø av sorter 

på den felles sortslisten skal i prinsippet fritt kunne selges innen EF. Kravene til opptak 

av sorter av jordbruksvekster på disse sortslistene er de samme som i Norge. I Norge 

forlanges det at også grønnsaksorter skal være verdiprøvd og godkjent for opptak på 

listene, mens dette ikke er krav i EF. Det norske regelverket foreskriver videre at det 

bare kan imprteres sorter som står på de norske sortslistene. 

Når det gjelder bestemmelser om selve såvaren, er ikke forskjellene svært store. 

Gjennomgående er de norske reglene til varekvalitet høyere enn det enn det EF

direktivene fastsetter. De norske kravene til selve produksjonen av såvarer og kontrollen 

med denne er også mer omfattende enn i EF. Årsaken til denne sterkere innsatsen i 

Norge er ønsket om å hindre spredning av floghavre med såkorn og såfrø. For enkelte 

EF-land er det imidlertid godkjent strengere krav enn EFs minstekrav på dette området, 

utfra floghavresituasjon og behovet for bekjemping. Det er videre tillatt å opprettholde 

strengere nasjonale krav til såvaren enn direktivets minstekrav. Tilsvarende strenge krav 

kan en ikke stille til importert vare. Det er imidlertid ingen ting i veien for at importører 

av såvarer forlanger en vare med høyere standard enn EF-direktivene fastsetter. 

For poteter har Norge spesielt stor interesse av å begrense import av såvare. De norske 

kravene til maksimumsinnhold av virus og avvikende typer eller andre sorter er langt 

strengere enn det EF-direktivet krever. Direktivet forutsetter ikke i det hele tatt krav til 

kontrolldyrking og laboratoriekontroll som i norsk produksjon gir data for de fleste 

avvisninger av settepotetpartier. En tilpasning på dette området vil bety en alvorlig 

reduksjon av kravene til kvalitet for norsk settepoteter. I Norge er det også påbud om 

karantene ved import av settepoteter. Bakgrunnen for dette er blant annet at det er 

virussykdommer på potet og raser av potetkreft som ennå ikke forekommer i Norge, men 

som forekommer i EF. Potetkreft er nærmest utryddet i Norge, og bare en rase er påvist 

her i landet. De fleste norske potetsorter er resistente mot denne rasen. Importerte 

settepoteter kan føre med seg smitte som kan resultere i angrep av nye raser. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

2.3.2. Virkninger for Norge. 

Som følge av EØS-avtalen vil EFs regelverk danne grunnlaget for regelverket for såvarer. 

Det er blitt enighet om å opprette en felles sortsliste for såvarer som skal gjelde både 

EFTA- og EF-land. I stedet for å bruke en liste over godkjente sorter, slik regelverket 

krever i dag, vil Norge istedet etablere en liste over anbefalte sorter i Norge. Inntil den 

felles sortslisten trer i kraft, kan EFTA-landene fortsette å bruke sine nasjonale sortslister. 

En felles sortsliste vil medføre et større og mer uoversiktlig sortsvalg og import av sorter 

som er lite tilpasset norske dyrkingsforhold. Økt import vil dessuten medføre redusert 

frøproduksjon i Norge. 

For Norge er det av avgjørende betydning å kunne opprettholde innenlands omsetning av 

norskproduserte såvarer med lavere spireevne enn kravene i EFs regelverk. 

Såvareproduksjon av viktige jordbruksvekster er av landbrukspolitisk avgjørende 

betydning og viktig for å opprettholde sorter (genmateriale) som er tilpasset norske 

vekstforhold, og som for flere arter ligger nær dyrkingsgrensen. I EØS-avtalen er det 

slått fast at Norge kan nytte nasjonalt produsert såvare av gras, kløver, kålrot og kom 

med redusert spireevne inntil utgangen av 1996. Denne bestemmelsen kan forlenges 

dersom partene blir enige om det. 

På grunn av den gunstige floghavresituasjonen i Norge, legger norske myndigheter opp til 

å oppretholde strengere krav til floghavre enn de generelle bestemmelsene i EØS. I dag 

importeres det svært lite såkorn til Norge, og all import går gjennom Statkom. Statkom 

betraktes som et ledd i norsk landbrukspolitikk og blir derfor ikke direkte berørt av EØS

avtalen. Norsk såkomproduksjon vil derfor i liten grad bli berørt av EØS-avtalen så 

lenge Norge kan beholde dagens importvern og importordning for kom, og norsk såkorn 

tilfredsstiller bestemmelsene i EØS (evtentuelt at unntaket for spireevne opprettholdes). 

Import av frøavengvekster, gras til grøntanlegg, engbelgvekster og grønnsaker, har 

norske importører lang erfaring med. Ved import er det også i dag noe lavere krav enn 

det som kreves ved norsk statskontrollert produksjon. Ulike analyseregler i Norge og 
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EF kan gjøre det vanskelig for norske importører å vurdere varen, spesielt med hensyn til 

enkelte ondartede ugras, som er vanskelige å bekjempe. Selv om norske importører kan 

stille strengere krav enn EFs minstekrav til importert såvare, vil en tilpasning til EFs 

regler uansett medføre økt risiko for spredning av ondartede ugras. 

Regelverket for settepoteter blir ikke harmonisert med EFs regelverk som følge av EØS

avtalen. Dette betyr at norsk regelverk fortsatt blir gjeldende og at vi kan opprettholde 

den høye kvaliteten på settepoteter. EF har imidlertid ytret et sterkt ønske om å få 

regelverket for settepoteter med i EØS, og har varslet at de vil ta dette opp ved første 

anledning. 

2.4. FoRV ARER. 

2.4.1. Regelverket i EF og Norge. 

Forvarer til dyr kan være både grovfOr i form av gras og andre vekster, eller kraftfOr. 

Hovedvekten av reguleringene omfatter kraftfOr og spesielt tilsetningsstoffer i fOr. 

Norske bestemmelser om fOrvarer bygger på tre sentrale kriterier: 

1. Husdyrenes behov 

2. Skadevirkning på mennesker og dyr 

a) Yrkeshygiene 

b) Uønskede rester i melk og kjøtt 

c) Fare for nedsatt produktkvalitet (melk og kjøtt) 

d) Skadevirkninger på dyr etter feil bruk av fOrvarer 

3. Skadevirkning på miljøet 

I henhold til norsk regelverk må kraftfOrblandingene oppfylle bestemte krav til 

næringsinnhold, tilpasset de enkelte produksjonene. Nær 100% av kraftfOrblandingene 

omsettes derfor som ferdige blandinger. Det opereres videre med en såkalt positivliste 

over hvilke stoffer som er tillatt brukt i fOret. Det er som hovedregel forbudt å importere 

fOrblandinger. EF har ingen tilsvarende krav til standardisering av kraftfOrblandinger. 
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2. Tek11iske hamlelshimlri11ger. 

Her opererer man med en såkalt negativliste, dvs. en liste over hvilke stoffer som ikke er 

tillatt brukt i fOr. Det kan bety at stoffer med hittil ukjent virkning kan tilsettes kraftfOret 

uten at det er ulovlig, fordi de ikke står på negativlisten. 

Av tilsetningsstoffer har Norge godkjent adskillig færre enn EF. Norge praktiserer også 

en strengere vurdering av uønskede reststoffer i melk og kjøtt. Bruk av vekstfremmende 

kjønnshormoner er ikke tillatt brukt i EF, heller ikke det syntetiske veksthormonet BST, 

men det eksisterer et betydelig svart marked for slike stoffer. EF har derimot godkjent 

12 antibiotika for tilsetting i fOr, blant annet avoparcin som gir en økning i melkeytelse på 

ca. 5%. 

2.4.2. Virkninger for Norge. 

EØS-regelverket for fOrvarer bygger i hovedsak på EFs regelverk. EØS-avtalen medfører 

derfor en overgang fra positivliste og forhåndsgodkjente standardblandinger til negativliste 
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2. Tekniske handelshindringer. 

og en liste over anbefalte fOrblandinger for de ulike dyreslag. Dette gir eventuelt lite 

seriøse fOrmiddelfirmaer større mulighet til å lage dårlige, men billige fOrblandinger. Av 

den grunn må bøndene tilegne seg større kunnskap om fOr og fOring, slik at de, i større 

grad, kan vurdere de ulike fOrblandingene. 

Når det gjelder tilsetningsstoffer har EFTA-landene oppnådd en overgangsperiode på to 

år. Videre kan de benytte sin nasjonale lovgivning når det gjelder vekstfremmende 

stoffer. Dette skal vurderes på nytt i 1995, men de nasjonale reglene vil fortsatt gjelde 

dersom det ikke oppnås enighet om felles regler. Norge har utover dette fått anledning til 

å benytte nasjonale bestemmelser når det gjelder antibiotika, coccidiostatika og andre 

medisinske stoffer, konserveringsmidlene svovelsyre og saltsyre, samt 

mikronæringsstoffet kobber som vekstfremmende middel. Dette skal også vurderes på 

nytt i 1995. For vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med lignende 

virkning, kan Norge benytte sin nasjonale lovgivning inntil utgangen av 1994. Dette 

tidsrommet kan forlenges. 

2.5. DYRESANITÆRE FORHOLD. 

I følge Regjeringen er et av målene med EØS-avtalen å harmonisere tekniske regler for 

handel med dyr og dyreprodukter, herunder rapportering av meldepliktige sykdommer og 

planer for bekjempelse av smittsomme dyresykdommer. 

2.5.1. Regelverket i EF og Norge. 

EF har som mål at det innen 1993 skal være en enhetlig og høy dyrehelsestandard innen 

Fellesskapet. For en rekke av de alvorlige dyresykdommene har EF derfor etablert felles 

bekjempingsprogram. Dyrehelsesituasjonen varierer mye innen EF. Generelt er 

dyrehelsen dårligst i de sørlige landene. 

Sentralt i EFs planer for det indre marked, er fjerning av grensekontrollen ved 

import/eksport av dyr og dyreprodukter, samt andre smitteførende gjenstander. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

Kontrollen skal i stedet foregå på produksjonsstedet. For en del alvorlige dyresykdommer 

vil EF-området bli delt inn i soner avhengig av dyrehelsestatus. Handel med dyr skal 

bare være tillatt mellom soner med lik dyrehelse, eller fra "gode" til "dårlige" soner. 

Sonene vil bli korrigert fortløpende i tråd med eliminering og/eller utbrudd av de enkelte 

sykdommene. Økonomiske og handelsmessige interesser vil søke å gjøre sonene minst 

mulig. 

For en rekke andre "mindre alvorlige" sykdommer - 15-20 dyresykdommer som Norge 

definerer som alvorlige og slett ikke ønsker å få inn i landet - tillater EFs regelverk at et 

land, eller et nærmere definert avgrenset område, med god dyrehelse stiller strengere krav 

til sine handelspartnere enn basisregelverket gir anledning til. Slik opptreden krever 

imidlertid at dyrehelsen kan dokumenteres. 

Tidligere har det vært vaksinert mot en rekke sykdommer i EF-landene, men nå er det 

innført et generelt forbud mot vaksinering for de definerte alvorlige dyresykdommene, 

blant annet munn- og klovsyke og svinepest. Årsaken til dette, er at vaksinering kan 

skjule smittepress. Soneinndelingen vil da gi en falsk sikkerhet, og det blir stor fare for 

at sykdomssmitte blir spredd fra "dårlige" til "gode" soner. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

Norge (og Island) står i en særstilling når det gjelder dyrehelse. Alle alvorlige 

tapsbringende infeksjonssykdommer hos dyr er enten utryddet eller brakt under kontroll. 

De forholdsvis vanlige alvorlige dyresykdommene i EF-landene har stort sett ikke vært 

påvist i Norge i løpet av de siste 30 til 40 år. Dette skyldes i stor grad et målrettet arbeid 

med offentlige helseplaner og en meget restriktiv importpolitikkk som inkluderer strenge 

karantenebestemmelser. Den gode dyrehelsen har videre sin bakgrunn i 

næringsstrukturen i norsk landbruk. Små enheter med relativ lav dyretetthet reduserer 

betydningen av mange av de faktorer som er disponerende for sykdom. 

2.5.2. Virkninger for Norge. 

EØS-avtalens bestemmelser om dyresanitære forhold vil i hovedsak bygge på EFs 

regelverk, bortsett fra noen områder. All handel med dyr og dyreprodukter mellom 

Norge og andre EØS-land, vil bli underlagt grensekontroll på samme måte som i dag. 

Dette innebærer nærmere bestemt at importrestriksjonene vil bestå, men at grensekontroll 

utfra veterinærmessige grunner ennå ikke er gitt noe presist innhold. Muligheten for å 

sette dyr eller vareparti i karantene forblir også uforandret. Disse punktene er 

fundamentalt avgjørende for å sikre norsk dyrehelse. 

Utfra vår dokumenterte dyrehelsestatus vil vi kunne kreve tilleggsgarantier for "mindre 

alvorlige" sykdommer og på faglig grunnlag bestemme blant annet karantenetid for å sikre 

oss mot slike sykdommer. Dette vil kreve en en svært stor økning i utgifter til 

dokumentasjon og kontroll. Det har vært antydet at bare utgiftene til overvåkning og 

kontroll av dyresykdommer Norge i dag ikke har, vil beløpe seg til 25-30 millioner 

kroner i året. 

• Gjennom EØS vil Norge bli knyttet til et omfattende overvåknings- og 

rapporteringssystem for smittsomme dyresykdommer. Dette innebærer at alle nye 

utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer blir meddelt innenfor EØS innen 24 

timer. Denne ordningen vil være kjærkommen for et Norge i EØS, men det er tvilsomt 

om denne ordningen vil være noe stort savn for et Norge utenfor EØS. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

EØS-avtalen vil medføre at Norge slutter seg til soneinndelingen for alvorlige 

dyresykdommer. Det ligger en rekke problemer knyttet til denne soneinndelingen, noe 

som vil bety en økt risiko for import av sykdomssmitte. 

For det første ligger det et problem i at sonestørrelsen i EF kan bli så liten at det på 

veterinært hold vil være faglig uenighet om sonene er tilstrekkelig omfattende til at 

tilstøtende "friområder" kan betraktes som smittefrie/sykdomsfrie. Dette gjelder 

eksempelvis luftbåret virussmitte. Fyn i Danmark fikk for eksempel luftbåret munn- og 

klovsykesmitte fra Øst-Tyskland. Det blir også hevdet at den nye influensalignende 

svinesykdommen PRRS kan spre seg med vær og vind. 

For det andre er det stor fare for at forbudet mot vaksinering ikke blir overholdt. Som vi 

allerede har vært inne på, har vaksinering mot en rekke alvorlige dyresykdommer vært 

svært utbredt. Det er knyttet svært store økonomiske interesser til ikke å bli definert som 

sykdomssone, og vaksinering kan skjule et betydelig smittepress. Det eksisterer allerede 

et betydelig svart marked for hormoner og antibiotika. Sannsynligheten er derfor stor for 

at også vaksinasjonsmidler er å få kjøpt på dette markedet. 

For det tredje gir ikke regelverket rett til å kreve tilleggsgarantier for de alvorlige 

dyresykdommene som skal sonedefineres ved utbrudd, men bare for de såkalte "mindre 

alvorlige" sykdommene. Det betyr at Norge har sterkt reduserte muligheter til å 

kontrollere dyr, dyreprodukter og smitteførende gjenstander for de alvorlige 

dyresykdommene. På grunn av blant annet illegal bruk av vaksinasjonsmidler kan dette 

bety stor fare for import av sykdomssmitte. 

På noen punkter har Norge reservert seg mot EØS-avtalens bestemmelser om 

harmonisering av regelverk. Dette gjelder regelverk for veterinærkontroll med handel 

med sau og geit, handel med oppdrettsfisk og andre akvatiske organismer, samt regelverk 

for hindring av spredning av BSE/kugalskap og den nye svinesykdommen PRRS. Disse 

reservasjonene skal revurderes innen utgangen av 1995, men har ellers ingen 

tidsbegrensning. 
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2. Tekniske handelshilldringer. 

Når det gjelder regelverk for husdyravl, vil dette måtte harmoniseres med EFs regelverk. 

Her heter det at et dyr som er godkjent som avlsdyr i ett av medlemslandene, fritt skal 

kunne omsettes innenfor fellesskapet. For at dyr fritt skal kunne omsettes, må imidlertid 

visse minstekrav være oppfylt. Regjeringen hevder at norsk husdyravl er i verdensklasse, 

og at EØS-reglene derfor ikke vil føre til noen problemer. For særlig storfe og svin vil 

nok dette være korrekt, men vi vet at det allerede er søkt om utstrakt import av avlsdyr 

av fjørfe. Fjørfe er sterkt utsatt for salmonellasmitte i EF. Import av dyr vil derfor 

medføre økt fare for salmonellainfeksjon i Norge. 

Vi har ovenfor pekt på en rekke forhold som vil medføre økt fare for import av 

sykdomssmitte til Norge. Den viktigste faktoren vil imidlertid være volumet av dyr, 

dyreprodukter og andre smittebærende gjenstander som importeres over tid. Med dagens 

importvern vil dette volumet kunne holdes på et relativt lavt nivå. 

2.6. HANDELSGJØDSEL OG PLANTEVERNMIDLER. 

For handelsgjødsel og plantevernmidler vil EFs regelverk bli gjeldende, bortsett fra noen 

få unntak. Dette gjelder innhold av kadmium i gjødsel og regler for omsetning og 

merking av plantevernmidler. I avtalen heter det at EFTA-landene kan videreføre 

nasjonale regler, som gjelder ved EØS-avtalens ikrafttredelse, for innhold av kadmium i 

gjødsel. Dette skal vurderes på nytt i 1995. Det ble videre enighet om at EFTA-landene 

kan benytte nasjonal lovgivning, som gjelder ved EØS-avtalens ikrafttredelse, for handel, 

markedsføring og merking av plantevernmidler inntil det er blitt enighet om nye felles 

regler. 

Harmoniseringen av regelverket for handelsgjødsel og plantevernmidler, med de nevnte 

unntak, vil neppe føre til noen alvorlige konsekvenser for norsk landbruk. Det er 

imidlertid grunn til å bemerke at EFTA-landene ikke kan vedta strengere regler enn de 

som gjelder ved EØS-avtalens ikrafttredelse. Dette er et signal om at eventuelle 

framtidige felles regler i hvert fall ikke vil bli strengere enn dagens norske regler. 
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2. Tekniske handelshindringer. 

2. 7. TRAKTORER OG MASKINER. 

EØS-avtalen vil også bety en harmonisering av regelverk for traktorer og maskiner. I 

EØS vil en traktorprodusent kunne velge om en traktor skal godkjennes etter EØS

bestemmelsene eller etter nasjonale bestemmelser. En traktor godkjent etter EØS

bestemmelsene kan fritt omsettes i hele EØS-området. EØS-bestemmelsene vil innebære 

visse endringer i forskriftene med blant annet en hastighetsbegrensning i definisjonen av 

traktorer. Traktorer som faller utenfor EF-direktivets definisjon, vil bli definert som en 

"mobil maskin" og regulert etter kravene i EFs maskindirektiv. Regjeringen hevder at 

disse endringene vil ha liten praktisk betydning for sikkerhetsnivået for nye traktorer eller 

for trafikksikkerheten. 

Det kan være verd å nevne at EFs traktordirektiv nå er under revidering. Norge har fått 

stor innflytelse på utformingen av dette direktivet blant annet når det gjelder krav til 

bremser, ved at norske representanter aktivt har søkt å påvirke EFTAs og EFs 

ekspertgrupper. 
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3. Handel med landbruksprodukter. 

3. HANDEL MED LANDBRUKSPRODUKTER. 

3.1. INNLEDNING. 

Handel med landbruksprodukter mellom Norge og EF er underlagt strenge begrensninger. 

Gjennom avtaler er handel med ost og import av grønnsaker, planter og plantedeler i noen 

grad liberalisert, men det er riktig å si at denne samhandelen først og fremst er basert på 

Norges importbehov. For industrielt bearbeidede landbruksprodukter har det vært 

frihandel for en rekke varer, gjennom et system med kompensasjon for forskjeller i pris 

på innsatsvarene fra landbruket (RÅK). 

EØS-avtalen medfører utvidet handel med landbruksvarer. A vikling av tekniske 

handelshindringer legger forholdene til rette for en slik utvikling. I både EF og EFTA

landene er imidlertid importvernet en viktig del av landbrukspolitikken. Det legges derfor 

ikke opp til ren frihandel for landbruksprodukter nå, men det er et klart uttrykt ønske å 

liberalisere handelen over tid. For industrielt bearbeidede landbruksprodukter medfører 

EØS-avtalen et utvidet vareomfang, samt en endring i referansegrunnlaget for 

priskompensasjonen. Parallelt med EØS-forhandlingene er det videre forhandlet bilateralt 

mellom EF og de enkelte EFTA-land om markedsadgang for enkelte landbruksprodukter. 

3.2. INDUSTRIELT BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER. 

3.2.1. RÅK-ordningen. 

Frihandelsavtalen fra 1973 gir som kjent frihandel på industriprodukter, men ikke på 

landbruksprodukter. For industriprodukter med råvarer fra landbruket var det derfor 

nødvendig med en spesiell ordning - RÅK-ordningen som gir anledning til kompensasjon 

for ulikheter i priser på råvarer fra landbruket. Innenfor EFTA er denne regulert av 

EFTA-avtalens vedlegg D 1-2 og mellom EFTA-landene og EF i protokoll 2 i hvert 

enkelt lands frihandelsavtale med EF. 
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3. Handel med landbruksprodukter. 

Avtalen innebærer - i prinsippet - frihandel med industrielt bearbeidede 

landbruksprodukter i EF/EFTA-området, samtidig som en tar hensyn til det nasjonale 

prisnivået på landbruksprodukter. Systemet er teknisk veldig komplisert, men går i 

korthet ut på at det blir lagt avgifter på landbruksråvarer som inngår i importerte 

ferdigvarer mens det blir foretatt prisnedskriving · av landbruksråvarer som inngår i 

ferdigvarer for eksport. Referansegrunnlaget for denne priskompensasjonen har vært 

verdensmarkedspris. 

Priskompensasjonsbeløpene for ferdigvarer blir meddelt både til EFTA-sekretariatet og 

EF-kommisjonen fire ganger i året. Av varer som inngår i det norske 

prisutjevningssysytemet, kan blant annet nevnes visse kjøttvarer, brødvarer, kjeks, 

yoghurt, iskrem, sjokolade, sauser, supper og barnemat. RÅK-ordningen er meldt 

(notifisert) til- og akseptert av GATI. 

Norge er nettoimportør av bearbeidede landbruksvarer. Ordningen med 

råvarepriskompensasjon gir derfor større avgiftsinntekter enn det som utbetales i 

eksportstøtte (eksportrestitusjon). Overskuddet i ordningen brukes i dag til å skrive ned 

prisen på enkelte landbruksråvarer som går inn i produksjonen av varer som er definert 

som frihandelsvarer (særlig iskrem og sjokolade). 

3.2.2. Økt vareomfang og nytt prissystem. 

I EØS-avtalen er handelen med industrielt bearbeidede landbruksprodukter regulert av 

avtalens protokoll 3. EØS-avtalen medfører et noe utvidet vareomfang. Nye produkter 

er syltetøy, miisliprodukter, homogeniserte sammensatte næringsmidler, fettsyrer og 

akevitt. Fet~syrer og akevitt vil ikke bli gjenstand for råvarepriskompensasjon. Med 

unntak av syltetøy og blandinger av smør og margarin, vil Norge ikke ilegge toll for 

varer med EØS-opprinnelse som omfattes av protokoll 3. For syltetøy gis det mulighet 

for å legge på toll eller andre faste beløp som ikke overstiger 10 % . For blandinger av 

smør og margarin skal slik toll trinnvis avvikles over fem år fra 1. januar 1993 til 1. 

januar 1998. 
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3. Handel med landbruksprodukter. 

EØS-avtalen medfører også endring i prissystemet. Hittil har man brukt 

verdensmarkedspris som referansegrunnlag for priskompensasjonen. I forhandlingene er 

en blitt enig om det såkalte nettoprissystemet, som baserer seg på avgifts- og 

restitusjonsberegning på grunnlag av laveste EØS-pris. Det vil i praksis si EFs priser. 

Dette skulle i utgangspunktet gi grunnlag for en teoretisk like god beskyttelse som dagens 

system. Fastsetting av hva som er laveste EØS-pris (dvs. EF-pris), kan imidlertid by på 

problemer. EF har en utstrakt bruk av tollkvoter og andre preferanseavtaler med 

omkringliggende land og U-land. Videre er det et kjent problem, at det eksisterer en 

utstrakt "illegal" omsetning av særlig frukt og bær til en lavere pris enn de "fastsatte" 

EF-prisene. Dette betyr at næringsmiddelindustrien i EF kan få kjøpt råvarer til en lavere 

pris enn EFs minstepris, med andre ord en pris som ikke vil bli reflektert i prisgrunnlaget 

for avgiftsberegningen. 

EØS-avtalen medfører videre et nytt system for selve råvareprisutjevningen. Det nye 

systemet er valgfritt i den forstand at eksportør stilles fritt til å deklarere den mengde 

landbruksråvarer som faktisk er gått med til å produsere ferdigvarer, og til å dokumentere 

at ferdigvaren har EØS-opprinnelse. Dersom råvareinnholdet ikke deklareres, vil 

nåvæerende system basert på standardresepter for de ulike produktene opprettholdes. 
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3. Handel med landbruksprodukter. 

Protokoll 3 om RÅK-ordningen inneholder dessuten en utviklingklausul om at partene skal 

revurdere handelen med industrielt bearbeidede landbruksprodukter med to års 

mellomrom, og eventuelt vedta en utvidelse av vareomfanget i ordningen og fjerne 

resterende toll og øvrige avgifter. Denne vil bli behandlet i 3.4. 

3.2.3. Fortsatt forhandlinger. 

En stor usikkerhetsfaktor når det gjelder industrielt bearbeidede landbruksprodukter, er at 

det fortsatt pågår forhandlinger om RÅK-ordningen. EØS-forhandlingene er altså ikke 

over selv om avtalen er undertegnet av alle parter. 

Det er ennå ikke klart blant annet 

1. Hvilke landbruksråvarer som skal være undergitt priskompensasjon, 

2. Framgangsmåten for å endre listen over disse varene, 

3. Reglene om de deklarasjoner som skal brukes, og framgangsmåten ved 

framleggelse, og 

4. Enkeltheter om referanseprisene som skal brukes, ved meldingssystemet og 

framgangsmåten for å stadfeste referanseprisene. 

Partene har hatt flere møter, men forhandlingene har gått i stå. EFTA-landene ønsker å 

ha med flere varer på råvarelisten enn det EF er villig til å gå med på. Dette dreier seg 

blant annet om kjøtt og frukt/bær. EF, på sin side, kan ikke tenke seg å bruke noen 

annen pris som referansepris enn EFs intervensjonspris. Dette er uspiselig for EFTA, 

som vil ha reelle markedspriser. 

For mange kan kanskje disse uenighetene fortone seg som detaljer, men de er helt 

avgjørende for om det kan bli enighet. Det er hevet over enhver tvil at dersom kjøtt, 

frukt og bær ikke blir undergitt priskompensasjon, vil dette få landbrukspolitiske 

konsekvenser i Norge. Det er umulig å spå noe om når det kan bli et 

forhandlingsgjennombrudd, men det er grunn til å tro at forhandlingene vil pågå inn i 

1993. 
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3. Handel med landbruksprodukter. 

3.2.4. Virkninger for Norge. 

Regjeringen erkjenner at deler av norsk næringsmiddelindustri vil kunne møte økt 

konkurranse som følge av denne utvidede frihandelen. Hvor store konsekvenser dette kan 

få, vil være svært avhengig av råvarelistene og fastsettingen av referanseprisene. 

Det faktum at det vil være vanskelig å fastsette den reelt sett laveste EØS-prisen, vil 

uansett kunne bli et problem Gfr. 3.2.2.). Dette kan gjelde marginale deler av EFs totale 

næringsmiddelindustri, men selv marginale deler av denne kan utgjøre en betydelig og 

plagsom konkurranse i det norske marked - gitt at de reelt sett har et lavere 

råvareprisnivå enn det som er forutsetningen. 

På grunn av at Norge er nettoimportør av landbruksprodukter, er det i dag et stort 

overskudd i RÅK-fondet. Endringen av referansepris fra verdensmarkedspris til laveste 

EØS-pris er ventet å gi et årlig inntektstap på ca. 60 millioner kroner i RÅK-fondet. 

Dette tilsvarer omtrent det beløpet som i dag blir brukt til å skrive ned prisen på 

landbruksråvarer som går inn i produksjon av iskrem og sjokolade. En slik prisendring 

vil med andre ord føre til redusert konkurransedyktighet for norsk iskrem og norsk 

sjokolade. 

3.3. BILATERAL AVTALE MELLOM NORGE OG EF. 

3.3.1. Varelistene. 

Andre spørsmål om markedsadgang for landbruksprodukter er blitt forhandlet bilateralt 

mellom EF og de enkelte EFTA-land, parallelt med EØS-forhandlingene. 

Norge har gjennom en brevveksling med EF inngått en avtale om å øke handelen med ost 

gjennom økte kvoter for import og eksport på 200 tonn. Videre har Norge oppnådd 

tollfrie kvoter på tilsammen 8700 tonn for eksport til EF av blomkål, brokkoli, kinakål, 

kirsebær, plommer og jordbær. Dette er kvoter som skal benyttes i norsk vekstsesong. 
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3. Ha11del med landbruksprodukter. 

Til gjengjeld må Norge gi tollfrihet og fri import for en del avskårne blomster, gi tollfrie 

kvoter for inntil 20 mill. NOK for enkelte planter, samt utvide friperioden for import av 

jordbær i form av tollfrihet med unntak av perioden 9. juni til 9. september, som er norsk 

vekstsesong. Fra EFs side ble det lagt vekt på at EFTA-landene skulle bidra til 
. ' . 

økonomisk og sosial utjevning mellom landene i EØS. På denne bakgrunn har Norge 

avtalt å avvikle tollen for 61 ulike produkter, blant annet druer, fersken, sitrusfrukter og 

mandler. Dette er produkter som i hovedsak ikke produseres i Norge og hvor tollsatsene 

idag er lave. 
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3.3.2. Virkninger for Norge. 

Den bilaterale avtalen mellom Norge og EF om økt samhandel kan ikke sies å være av 

dramatisk karakter. Værst vil det gå ut over norske nellik-produsenter. Det er grunn til 

å tro at ca. 30.000 m2 veksthus må omdisponeres, da norsk nelliki)roduksjon ikke er 

konkurransedyktig med blant andre hollandske produsenter. Produksjonsverdien av norsk 

nellik ble for 1990 beregnet til ca. 20 millioner kr. 

Avtalen åpner for norsk eksport av noen varer, og det er selvsagt positivt, men det er 

vanskelig å betrakte dette som et stort gjennombrudd for en næring som er basert på 

produksjon for hjemmemarkedet. Regjeringen hevder imidlertid at erfaringene fra 

prøveeksport, som ble foretatt i 1991, viser at de eksportkvotene Norge har oppnådd, kan 

utnyttes i kommersiell eksport. Dette krever imidlertid, ifølge regjeringen, en bevisst 

satsing på eksportproduksjon og utnyttelse av de konkurransefortrinn som kan ligge i salg 

av "rene" produkter med høy kvalitet. 

Det er ellers verd å merke seg at handelen med ost ikke foregår på helt like premisser. 

Mens det for import av ost fra EF til Norge blir beregnet en importavgift på 1,20 

NOK/kg, blir det beregnet en importavgift på ca. 4,40 NOK/kg for import fra Norge til 

EF! I dag har Norge problemer med å få eksportert sin kvote til EF, på grunn av for høy 

pris. En reduksjon av importavgiften på eksport til EF hadde derfor hatt en mye større 

positiv effekt enn kvantumsøkningen på 200 tonn. 

3.4. UTVIKLINGSKLAUSULEN. 

3.4.1. Progressiv liberalisering. 

I avtalens artikkel 19 åpnes det for en videre liberalisering av handelen med 

landbruksprodukter. Artikkelen omtales derfor som utviklingsklausulen. Denne 

artikkelen vil over tid kunne føre til et press på det norske importvernet for 

landbruksvarer og norsk landbrukspolitikk slik vi kjenner den i dag. 
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Også i avtalens Protokoll 3 er det en utviklingsklausul. Her heter det at partene skal 

revurdere handelen med bearbeidede landbruksvarer med to års mellomrom, første gang i 

1993, for eventuelt å vedta en utvidelse av vareomfanget i ordningen og fjerne resterende 

toll og øvrige avgifter. 

Disse utviklingsklausulene er forpliktelser til hvert annet år å gå gjennom samhandelen 

med landbruksvarer der målet er en stadig sterkere liberalisering. I den engelske 

versjonen har en brukt uttrykket "progressiv" for å angi den ønskede liberaliseringstakten. 

3.4.2. Sammenligning med frihandelsavtalen. 

Utviklingsklausulens betydning blir fra flere hold forsøkt avdramatisert ved henvisninger 

til en utviklingsklausul i Frihandelsavtalen mellom EF og Norge fra 1973. En 

sammenligning av de to utviklingsklausulene er derfor på sin plass. 

Både frihandelsavtalen og EØS-avtalen uttrykker et ønske om å fjerne handelshindringer 

og øke handelen med landbruksvarer. En kan derfor si at det er klare likheter mellom de 

to utviklingsklausulene. Forskjellene er imidlertid minst like klare. 
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I frihandelsavtalen heter det i artikkel 15, punkt 1 at partene erklærer seg rede til å 

fremme en harmonisk utvikling av varebyttet med landbruksvarer. EØS-avtalen 

uttrykker et mye klarere gjensidig ønske om liberalisering av handelen med 

landbruksvarer, jfr. artikkel 19, punkt 2, 3 og 4. Her forplikter partene seg til hvert 

annet år å gå gjennom samhandelen med landbruksvarer der målet er en progressiv 

liberalisering. 

Den største forskjellen mellom de to avtalene er imidlertid overvåkningen av at EØS

avtalen blir gjennomført. EØS-avtalen krever at det opprettes et EØS-råd og en EØS

komite. Noe tilsvarende organ har en ikke for frihandelsavtalen. 

EØS-komiteen skal "sikre en effektiv gjennomføring av denne avtale og se til at avtalen 

virker. EØS-komiteens beslutninger skal treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den 

ene side og EFTA-statene, som opptrer samstemt, på den annen side." EØS-rådet skal 

"særlig ha som oppgave å gi den politiske fremdrift ved gjennomføringen av denne avtale 
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og fastlegge alminnelige retningslinjer for EØS-komiteen. EØS-rådet skal for dette 

formål vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg. Det skal ta de politiske 

avgjørelser som fører til endring av avtalen. 11 

En kan derfor konkludere med at EØS-avtalen går mye lenger enn frihandelsavtalen fra 

1973 når det gjelder konkretisering av mål og metode for utviklingen av handelen med 

landbruksvarer. 

3.4.3. Virkninger for Norge. 

For norsk landbrukspolitikk er produksjonsmålsettingen svært sentral. Slik denne er 

formulert i St.meld. 14 (1976177), skal Norge sikte mot 100% selvforsyning av melk, 

kjøtt, egg, poteter og grovere grønnsaker, og så stor selvforsyningsgrad som mulig av 

korn, finere grønnsaker, frukt og bær. 

En progressiv liberalisering kan bare bety at denne målsettingen endres og at den norske 

selvforsyningsgraden svekkes. Henvisningen til at liberaliseringen skal foregå innenfor 

rammen av den enkeltes landbrukspolitikk kan være et ankerfeste, men det er stor fare for 

at dette festet er svakt. Det heter også at en skal ta hensyn til resultatene av GA TI

forhandlingene, og allerede i dag brukes internasjonale forhandlinger som et 

hovedargument for et mer konkurranseutsatt jordbruk og et redusert importvern. 

At man i artikkel 19 henviser til statlige handelsmonopoler spesielt, må oppfattes som et 

signal om at man ser for seg endringer på dette feltet. For Norges vedkommende kan 

dette gjelde Statkorn og A/S Vinmonopolet. Statkorn har som kjent enerett både til 

oppkjøp og import av korn. Regjeringen hevder imidlertid at Statkorn ikke berøres av 

avtalen da den er en del av landbrukspolitikken. A/S Vinmonopolet har på sin side 

enerett til oppkjøp og bearbeiding av sprit, og vil derfor være 11garantisten 11 for avsetning 

av norsk potetsprit - og dermed en ikke ubetydelig andel av norsk potetproduksjon. Det 

er meget usikkert om denne ordningen kan opprettholdes i EØS, og hvilke konsekvenser 

et eventuelt opphør av ordningen vil få for norsk potetspritproduksjon. 
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4. SKOGBRUK. 

Skogbruket og skogindustrien i Norge er konkurranseutsatte næringer uten noen form for 

vern eller restriksjoner. Prisdannelsen på tømmer og foredlede treprodukter skjer i 

vesentlig grad på grunnlag av den internasjonale markedssituasjonen. Norge har 

tradisjonelt hatt en betydelig nettoeksport av treforedlingsprodukter (tremasse, papir, 

m.m.), og i de senere år har det også vært netto eksport av trelast. Frihandelsavtalen fra 

1973 har vært en viktig årsak til denne utviklingen. I 1984 ble de siste 

overgangsbestemmelsene for frihandel med industriprodukter avviklet, og med dette ble 

de siste handelshindringene for skogindustrien fjernet. 

EF-landene har en dominerende posisjon som avtaker av norske skogindustriprodukter. 

Den norske treforedlingsindustrien eksporterer ca. 80% av sin produksjon. Av dette går 

75% til EF. Trelastindustrien eksporterer for tiden ca. 25-30% av sin produksjon. Det 

meste av dette går også til EF-landene. 

Skogpolitikken i EF har til nå i hovedsak vært fastlagt på nasjonalt nivå. Hovedårsaken 

til dette er store variasjoner i skoglige og naturgitte forhold. EF er dessuten et 

underskuddsområde for skogprodukter. Nest etter energi er skogprodukter den 

produktgruppe EF-landene har størst importbehov for. EFs aktivitet på fellesskapsnivå 

når det gjelder skogbruk, har stort sett begrenset seg til standardiseringskontroll og 

vernetiltak. I 1989 vedtok imidlertid Ministerrådet en strategi og et handlingsprogram for 

skogbruket, noe som blir sett på som et uttrykk for at skogbruket i sterkere grad skal 

være et selvstendig samarbeidsområde. 

Skogbruket har ikke vært et eget tema under EØS-forhandlingene. Skogbruks- og 

skogindustriprodukter blir betraktet som ordinære industrivarer. Norsk eksport av 

industrivarer møter i dag ingen handelshindringer i EF-landene, og tilsvarende er det 

ingen restriksjoner på import til Norge. 
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I stortingsproposisjonen heter det dessuten at: 

"Ut fra det faktum at handelen med skogbruks- og skogindustriprodukter i 
utgangspunktet er fri, og på grunnlag av de vurderinger som er foretatt av det 
interdepartementale utvalget som har vurdert norsk skogbruk og skogpolitikk ved 
tilpasning til EFs indre marked, er det ikke behov for endringer i det norske 

·skogbrukslovverket. "Hovedtrekkene i ··den ·· norske·· skogpolitikken vil ligge fast." 
(St.prp. nr. 100 (1991/92) s. 129). 

Dette bare understreker skogbrukets allerede utmerkede adgang til EF-markedet, og 

bekrefter at EØS-avtalen betyr minimalt for skogbruket og skogindustrien. 

Regjeringen frykter imidlertid at det kan bli skapt en viss usikkerhet om hvilke 

rammebetingelser skogindustrien vil stå overfor i forhold til de viktigste 

konkurrentlandene, dersom Norge blir stående utenfor EØS. Denne frykten gjelder i all 

hovedsak anti-dumpingtiltak fra EF dersom Sverige og Finland blir medlem av EF. 
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5. NÆRINGSMIDLER. 

5.1. INNLEDNING. 

Næringsmiddelsektoren er en av de få produksjonsområder som direkte berører alle 

mennesker. Handel med næringsmidler har stor betydning for helseforholdene hos både 

mennesker og dyr. Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs organisasjon for matvarer 

og landbruk (FAO) startet derfor tidlig på 1960-tallet et standardiseringsarbeid for 

næringsmidler. Hensikten var å harmonisere lovgivningen for å lette handelen med 

matvarer og samtidig beskytte forbrukernes helse. Dette arbeidet har ført til en rekke 

internasjonale standarder for ulike matvarer, såkalte Codex-standarder. 

I både EF og Norge utgjør Codex-standarder grunnlaget for bestemmelsene om 

næringsmidler. Dette betyr imidlertid ikke at Norge og EF har like bestemmelser på 

dette området. Konsekvensene av en tilpasning til EFs bestemmelser for næringsmidler 

kan bli store. Dette gjelder spesielt kvaliteten på ferskt kjøtt og bruken av 

tilsetningsstoff er. 

EØS-avtalens bestemmelser om næringsmidler er fastsatt i avtalens vedlegg li, kapittel 

XII. Det inneholder bestemmelser om tilsetningsstoffer, merking, rester av 

plantevernmidler i matvarer, dypfryste matvarer, emballasje og næringsmiddelkontroll. 

5.2. KVALITETEN PÅ NÆRINGSMIDLER. 

5.2.1. Ferskt kjøtt. 

Ferskt kjøtt kan inneholde bakterier som kan gi sjukdom hos mennesker i form av diare. 

Den mest kjente av disse bakteriene er salmonella, som særlig spres gjennom fjørfekjøtt, 

men også gjennom egg, svinekjøtt og storfekjøtt. Et annet eksempel er Campylobacter

bakterien. Denne spres mest med fjørfekjøtt. 
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De siste årene har diare, forårsaket av slike bakterier, blitt stadig mer utbredt i den 

industrialiserte del av verden. Kjøtt er regnet som den viktigste smittekilden, og det er 

faglig belegg for å si at den internasjonale handelen med matvarer er avgjørende for 

smittespredningen. I for eksempel USA blir millioner av mennesker syke hvert år på 

grunn av disse bakteriene. Et lite land som Nederland, har ifølge de nasjonale 

helsemyndighetene nesten en million slike tilfeller hvert år. Sykdommen er som regel 

forbigående hos voksne og friske mennesker, men små barn, gamle og syke kan få svært 

alvorlige infeksjoner. Dødsfall kan forekomme. 

En svært stor del av det ferske kjøttet fra fjørfe og svin som er i omløp, inneholder slike 

bakterier. Det blir dessuten hevdet at også vann og jord er infisert med salmonella- og 

campylobacter-bakterier i de mest husdyrtette områdene i EF. 
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Så langt har vi greid å holde disse sykdommene nede på et svært lavt nivå, sammenlignet 

med EF-landene. Det blir svært sjelden påvist salmonella- og/eller campylobacter

bakterier i norsk kjøtt, og sannsynligvis er over halvparten av de som får slike infeksjoner 

smittet utenlands. 
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EØS-avtalen medfører ikke at den norske grensekontrollen faller bort. Kontroll i 

forbindelse med import kan derfor videreføres. Det norske importvernet for 

kjøttprodukter hindrer dessuten at det kommer inn store mengder kjøttvarer fra andre 

land. En endring av importvernet til for eksempel bruk av toll, vil endre på dette. 

Eventuelle framtidige avtaler om gjensidig handel med kjøtt - for eksempel som resultat 

av forhandlinger i henhold til utviklingsklausulen - vil også føre til økt import av kjøtt. 

Dersom en i tillegg må bygge ned grensekontrollen, må en forvente en drastisk endring 

av antall sykdomsutbrudd. Det er en akseptert sannhet at den internasjonale 

kjøttindustrien helt har mistet kontrollen over spredningen av sykdomsbakterier fra kjøtt 

til mennesker. 

5.2.2. Tilsetningsstoffer. 

I Norge er det etablert en såkalt positivliste over tillatte tilsetningsstoffer til matvarer. 

Bare stoffer som står på denne listen, er tillatt brukt i næringsmidler. Dette gjelder for 

eksempel konserveringsmiddel, fargestoff og søtningsmiddel. Hovedprinsippet er at det 

må finnes en vesentlig teknologisk grunn for å benytte stoffet, samt at det ikke skal være 
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noen helsemessig risiko forbundet med å bruke det. Det er et generelt ønske om å 

redusere bruken av tilsetningsstoffer, blant annet på grunn av at en del allergi kan settes i 

forbindelse med bruk av tilsetningsstoffer. 

EF-landene har hatt en totalt forskjellig praksis på dette området, men også her er man nå 

igang med å utarbeide en positivliste. Alt tyder imidlertid på at denne listen vil inneholde 

vesentlig flere stoffer enn den norske, og at det vil bli tillatt med større mengder. 

Det bør dessuten bemerkes at det i EF foregår en utstrakt illegal omsetning av 

veksthormoner og antibiotika til husdyr Gfr. 2.4.1.). 

5.2.3. Produktforskriftene. 

I Norge stilles det helt spesifikke krav til innholdet i en rekke næringsmidler. "Forskrift 

om kjøttråvarer og kjøttprodukter" gir for eksempel klare retningslinjer for innholdet i ca. 

tretti navngitte kjøttprodukter. Dette gjelder varer som servelat, salami og røkt 

kjøttpølse. På samme måte er det satt en maksimumsgrense for innhold av tørrstoff 

(sukker) i syltetøy. Dette innebærer at produkter som ikke tilfredsstiller kravene, heller 

ikke kan omsettes under disse produktnavnene. Mange av kravene er satt utfra 

ernæringsmessige hensyn. 

I EØS vil disse kravene måtte tilpasses EFs regelverk. Det betyr blant annet at vi vil få 

en minimumsgrense (60%) for tørrstoff i syltetøy til erstatning for dagens 

maksimumsgrense (60% ). Kjøttforskriften vil antakeligvis bli overflødig. Årsaken til 

dette er det såklalte Cassis de Dijon-prinsippet som sier at dersom en vare er lovlig 

produsert og omsatt i ett EF-land (EØS-land), skal den også være lovlig å omsette (og 

produsere) i et annet EF-land. Dette betyr at utenlandske resepter vil kunne brukes i 

produksjonen i Norge. 
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5.3. NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN - SLAKTERIENE. 

EØS-avtalen fører også til endrede betemmelser for landbrukets foredlingsindustri. Noen 

av disse kravene vil kunne få landbrukspolitiske konsekvenser. Her vil vi se på noen 

krav som slakteriene vil møte. 

Alle slakterier og nedskjæringsanlegg som ikke har EF-godkjenning fra før, må søke om 

ny autorisasjon eller dispensasjon innen utgangen av 1992. For å bli autorisert må 

virksomheten oppfylle de krav som er gitt i EFs direktiv, og som nå er innarbeidet i det 

norske kjøttkontrollregelverket. Eksempler på slike krav er temperaturstyring og fysisk 

skillevegg mellom slaktelinjene for storfe og svin. Anlegg som ikke tilfredsstiller 

kravene, eller hvor det ikke er søkt om dispensasjon, må legges ned. Dispensasjon kan 

bare gis med bakgrunn i en opprustningsplan for anlegget, og opprustningen må være 

foretatt innen 1. januar 1995. 

Dette kan bety at mange norske slakterier om kort tid må legges ned fordi man ikke har 

råd til å ruste opp anlegget slik at det tilfredsstiller EF-krav innen 1995. De tekniske 

kravene kan også få svært alvorlige konsekvenser. Kravet om fysisk skillevegg mellom 

slaktelinjene for storfe og svin gjelder for eksempel uavhengig av om svineslakting 

foregår samtidig med storfeslakting eller på ulike tidspunkter/dager. Dersom dette kravet 

skal oppfylles, betyr det at mange svineprodusenter, spesielt i Nord-Norge og på 

Vestlandet, i realiteten vil måtte slutte og produsere svinekjøtt. Dette vil få store 

landbrukspolitiske konsekvenser, da det vil være vanskelig å finne alternative 

produksjon er. 

Et annet forhold som vil kunne få slike konsekvenser, er kravet om at alle dyr som skal 

slaktes, skal være kontrollert av veterinær før de slaktes. Videre skal det være veterinær 

kontroll gjennom hele slakte- og foredlingsprosessen. Dette vil foruten å medføre 

betydelige merkostnader, hindre hjemmeslakting (landslakt). For visse områder, spesielt i 

ytter- og øydistriktene, er hjemmeslakting nærmest en forutsetning for drift (særlig 

småfe). Også dette kravet vil derfor kunne få landbrukspolitiske konsekvenser. 
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6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON. 

EØS-avtalen innebærer ingen harmonisering av landbrukspolitikken, i form av pris-, 

støtte- og markedsordninger og importvern for landbruksprodukter. Dette er imidlertid 

ikke ensbetydende med at den norske landbrukspolitikken ikke blir berørt eller påvirket 

av EØS-avtalen. Ei heller betyr det at landbruket som sådan er "fredet". Avtalen 

innebærer en altfor omfattende samordning av avtalepartenes regelverk og økonomisk 

politikk til det. 

For matvarer, veterinære- og plantesanitære forhold, fOrvarer, såvarer, handelsgjødsel og 

plantevernmidler vil EFs regelverk i hovedsak bli lagt til grunn. Det er vanskelig å spå 

hvilke konsekvenser EØS-avtalen vil få på disse områdene. Det er imidlertid ikke lett å 

finne endringer som vil føre til gevinster for hverken produsenter eller forbrukere. Det 

eneste som er sikkert er at kontrollarbeidet må trappes opp betydelig, og at faren for 

kostbare utbrudd av smittsomme dyresykdommer og angrep av farlige skadegjørere -

sykdommer og skadegjørere som vi i dag ikke har - vil øke. 

Handelen med landbruksprodukter vil øke som følge av EØS-avtalen. Den bilaterale 

avtalen mellom Norge og EF om økt samhandel kan neppe sies å være dramatisk. Som 

"motytelse" blir det åpnet for norsk eksport av noen varer, men det er vanskelig å 

betrakte dette som et stort gjennombrudd for en næring som er basert på produksjon for 

hjemmemarkedet. Kvotene er dessuten for små til å danne et grunnlag for "spesialisert 

produksjon for eksport". Utvidet frihandel med industrielt bearbeidede landbruksvarer vil 

antakeligvis føre til vanskeligere konkurranseforhold for deler av norsk 

næringsmiddelindustri. 

Størst usikkerhet - og størst fare - for norsk landbruk er knyttet til utviklingsklausulen. 

Her forplikter Norge seg til, hvert annet år, å forhandle med sikte på en stadig økende 

liberalisering av handelen med landbruksprodukter. Denne forpliktelsen innebærer et 

press som norske myndigheter må være seg meget bevisst. Norsk landbrukspolitikk er 
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nært knyttet til produksjonskvantum og produksjonsfordeling. Det betyr at en i liten grad 

kan åpne for økt handel med landbruksvarer uten at det får alvorlige landbrukspolitiske 

konsekvenser. 

De statlige handelsmonopolene Statkorn og Vinmonopolet har begge røtter tilbake til tiden 

rundt første verdenskrig og må betraktes som vesentlige elementer i norsk 

landbrukspolitikk. Korn- og kraftfOrpolitikken som er blitt ført etter 2. verdenskrig, er 

sammen med importvernet og de interne støttetiltakene selve bærebjelken i 

landbrukspolitikken. Dersom denne ordningen faller, faller også den geografiske 

fordelingen av norsk matproduksjon og dermed selvforsyningsgraden og 

matvareberedskapen. 

Med en EØS-avtale vil det fortsatt være Stortinget som fastlegger norsk landbrukspolitikk. 

Utviklingsklausulen kan derfor ikke framtvinge endringer uten at det er politisk støtte for 

disse i Norge. Faren ligger i at flertallet ikke vil, eller tør stå imot et ytre press. 

Hva en kan vente seg fra regjeringshold, kan følgende avsnitt fra stortingsproposisjonen 

om EØS-avtalen gi et signal om: 

"Landbrukspolitikken er for tiden i støpeskjeen på grunn av den liberaliseringen av 
handelen med landbruksprodukter som drøftes i GA TT, og på grunn av drøftelsene 
på nasjonalt og internasjonalt plan vedrørende næringsoverføringene." 
(St. prp. nr. 100 (1991/92) s. 403). 

EØS-avtalen vil ikke uten videre bety en dramatisk endring av rammebetingelsene for 

norsk landbruk. Sammen med en, for landbruket, litt "uheldig" GATT-avtale, vil 

imidlertid EØS-avtalen kunne bli en effektiv brekkstang for de kreftene i samfunnet som 

ønsker en kraftig omlegging av landbrukspolitikken og strukturen i norsk landbruk i 

retning av det man finner i EF. 
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Vedlegg I. Lover og forskrifter ... 

0 

VEDLEGG 1. LOVER OG FORSKRIFfER SOM MA ENDRES SOM 

FØLGE AV EØS-AVTALEN. 

LANDBRUKSDEPARTEMENTET. 

LOVER: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Lov av 17. juni 1932 nr. 6. Om kvalitetskontroll med landbruksvarer. 

Lov av 10. desember 1948 nr. 3. Om veterinærer. 

· Lov av 28. juni 1952 nr. 4. Om kunstig sædoverføring mellom husdyr. 

Lov av 12 april 1957 nr. 2. Om slakterier, kjøttindustri og off. kjøttkontroll m.v. 

Lov av 8. juni 1962 nr. 4. Om tiltak mot dyresjukdommer (Husdyrloven). 

Lov av 23. mars 1973 nr. 18. Om tilsyn med fOrvarer. 

Lov av 16. juni 1989 nr. 80. Om kåring av avlshingster. 

FORSKRIFTER: 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Forskrifter om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander av 2. juli 

1991 (innførselsplakaten). 

Ny forskrift om handel med levende svin. 

Ny forskrift om handel med rånesæd. 

Ny forskrift om handel med levende storfe. 

Ny forskrift om handel med storfe-embryoer. 

Ny forskrift om handel med dypfrossen storfesæd. 

Ny forskrift om dyrehelsemessige problemer vedrørende handel med ferskt kjøtt. 

Ny forskrift om dyrehelsemessige problemer vedrørende handel med 

kjøttprodukter. 

Ny forskrift om handel med en-hovede dyr. 

Grensekontroll - instrukser - instruks for veterinær grensekontroll av levende dyr. 

Forskrifter om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av 

dyr og smitteførende gjenstander av 2. juli 1991. 
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* 
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* 
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* 

* 

* 

* 
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Vedlegg 1. Lover og forskrifter ..• 

Ny forskrift om merking av hester det skal handles med i Fellesskapet. 

Ny forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg innenfor EØS-området. 

Ny forskrift om handel med ferskt fjørfekjøtt. 

Forskrift av 10. januar 1989 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av 

husdyrloven. 

Generell forskrift om vaksinasjon av husdyr (rev. utg. ute på høring). 

Ny forskrift om bekjempelse av svinepest. 

Forskrift om bekjempelse av munn- og klauvsjuke, fastsatt ved kgl. res. 29. 

september 1989. 

Forskrifter til bekjempelse av smittsomme dyresjukdommer av 28. oktober 1983. 

(Nytt forslag er ute på høring.) 

Evt. ny forskrift om virksomhet som dyrlege. 

Bestemmelser om innførselsforbud for visse jordbruksvarer m. v. Fastsatt ved kgl. 

res. av 2. juni 1960, sist endret 27. november 1987. 

Forskrifter om kunstig sædoverføring innen storfe og svin av 1957. 

Forskrift for gjennomføring av råvareprisutgjevning for industrielt bearbeidede 

jordbruksvarer. Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. februar 1988. 

Forskrift om kåring av avlshingster av 22.12.1989. 

Forskrifter for omsetning m.v. av såvarer av 18. februar 1982. 

Utfyllende bestemmelser (forskrift) for statskontrollert produksjon, klassifisering 

og omsetning av såvarer til eng, beite og grøntanlegg av 1. september 1982. 

Utfyllende forskrift for statskontrollert produksjon, klassifisering og omsetning av 

såkorn av 1. januar 1990. 

Utfyllende bestemmelser (forskrift) for statskontrollert produksjon og godkjenning 

av rotvekstfrø av 1. april 1988. 

Utfyllende bestemmelser (forskrift) for statskontrollert produksjon og godkjenning 

av kålfrø av 1. oktober 1984. 

Utfyllende bestemmelser (forskrift) for statskontrollert produksjon av løkfrø av 1. 

mars 1987. 

Forskrifter om tilsyn med fOrvarer. Fastsatt av Landbruksdepartementet 15.09.83. 

og endret 01.02.88. 
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Vedlegg 1. Lover og forskrifter". 

Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m. v. av 4. januar 1982. 

Forskrift om tilsyn med fOrvarer til fisk og andre akvatiske organismer. Fastsatt 

ved kgl. res. av 10. februar 1989 og endret 19. juli 1991. Fremmet av 

Fiskeridepartementet. 

Forslag til forskrifter om tilsyn med forvarer til hund og katt. Forslaget er til 

høring og vil eventuelt bli fastsatt av Landbruksdepartementet. 

Forskrift av 10. desember 1971 for vegetabilske konserver. 

Forskrift av 9. juli 1976 om innførsel og omsetning av honning. 

Ny forskrift om egg. 

Forskrift for melk og melkeprodukter som gis høsten 1991. 

Ny forskrift om fjørfeslakterier og kontroll m. v. av fjørfeslakt. 

Ny forskrift om slakterier, kjøttkontroll m. v. 

Ny forskrift om fastsettelse av maksimalgrenseverdier (MRL) for 

restkonsentrasjoner av veterinærmedisinske preparater i animalske næringsmidler. 

Ny forskrift om undersøkelser av dyr og fersk kjøtt for restkonsentrasjoner 

(legemidler og hormoner). 

Ny forskrift om produksjon og krav til kjøttråvarer og kjøttprodukter. 

ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* Forskrift om prismerking av næringsmidler. 

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* Ny forskrift om personlig verneutstyr. 

* Ny forskrift om sikkerhet ved mobile maskiner. 
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FINANSDEPARTEMENTET. 

LOVER: 

* Lov av 5. februar 1965 nr. 2. Om Statens Landbruksbank. 

JUSTISDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* Forskrift av 4. august 1961 nr. 9911 om registrering m.v. av varemerker og 

fellesmerker. 

KOMMUNALDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

Skurtreskere. 

Presser. 

Gravemaskiner. 

Slaghøstere. 

Slakteri- og kj øttbearbeidingsmaskiner m. v. 

Truck og truckkjøring. 

Kastelastemaskiner. 

Løfteinnretninger og løfteredskap. 

Mekanisk kraftoverføring mellom motordrevet kjøretøy og maskin, redskap eller 

transportvogn. 

Motorkjedesager. 

MILJØVERNDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* Forskrift om merking, omsetning m.v. av kjemiske stoffer og produkter som kan 

medføre helsefare. 
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NÆRINGSDEPARTEMENTET. 

LOVER: 

* 

* 
* 

Lov av 14. desember 1917 nr. 6. Om erverv av vannfall, bergverk og annen fast 

eiendom m. v. 

Regler for offentlig støtte (ny lov). 

Regler for offentlig innkjøp (ny lov). 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. 

FORSKRIFTER: 

* Forskrift om krav til kjøretøy av 25. januar 1990, nr. 91. 

8) Traktor. 

SOSIALDEPARTEMENTET. 

LOVER: 

* 
* 

Lov av 17. juni 1932 nr. 6. Om kvalitetskontroll med landbruksvarer. 

Lov av 19. mai 1933 nr. 3. Om tilsyn med næringsmidler m.v. 

FORSKRIFTER: 
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* 
* 

Ny forskrift om omsetning av drikkevann. 

Forskrifter av 9. juli 1976 om innførsel og omsetning av honning. 

Ny forskrift om drikkevann m.m. 

Ny forskrift om aromastoffer til næringsmidler. 

Ny forskrift om dietetiske næringsmidler. 

Ny forskrift om merking, presentasjon og markedsføring av næringsmidler. 

Ny forskrift om plantevernmiddelrester i næringsmidler. 

Ny forskrift om sukker. 

Ny forskrift om materiale og gjenstander som kommer i kontakt med nærings- og 

nytelsesmidler. 
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Vedlegg 1. Lover og forskrifter". 

Ny forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Generell forskrift av 8. juli 1983 for produksjon og frambud m.v. av 

næringsmidler. 

Hygieneforskrift av 8. juli 1983 for produksjon og frambud m.v. av 

næringsmidler. 
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