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Omlandet

• Kriser i utkantene av EU
• Økonomi og arbeidsplasser i EU



Arbeidsmarked og økonomisk utvikling
2011 2012 2013 2014 2015 2016

BNP-vekst 1,6 -0,7 -0,5 0,8 1,3 1,9

Arbeidsledighet (pst. av arbeidsstyrken) 10,1 11,3 12,0 11,6 11,2 10,6

Inflasjon (harmonisert KPI) 2,7 2,5 1,4 0,4 -0,1 1,3

Offentlig budsjettbalanse (pst. av BNP) -4,1 -3,6 -2,9 -2,6 -2,2 -1,9

Memo: BNP-vekst EU28 1,7 -0,4 0,0 1,3 1,7 2,1

Global BNP-vekst 4,1 3,3 3,3 3,3 3,6 4,0







EU fra 15 til 27 (28)

• antall bønder i EU økte med 57 %
• jordbruksarealet i EU økte med 30 %
• jordbrukets produksjonsverdi i EU økte med 6 %
• Reduserte priser på flere jordbruksråvarer i EU
• Antallet næringsmiddelbedrifter i EU økte med 34 %



Antall bruk og nyttet jordbruksareal for 
ulike arealkategorier



Endring i antall bruk og nyttet 
jordbruksareal (UAA) 2005 -2010 for ulike 
arealkategorier



Gårdsbruk med 50 ha eller mer – økning i 
nyttet jordbruksareal (UAA) 2005 - 2010. 
Prosentpoeng.



Økonomiske virkemidler I CAP 1980-2020 

Source: DG Agriculture and Rural Development
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Reduksjon i prisstøtte 1991-2009 i EU
Cumulative % reduction in price support from 1991 to 2009
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Direkte støtte  (CAP pilar 1) etter reformen
•In 2015, EU farmers would have access to:

OR

Compulsory schemes (all MS):
• Basic payment scheme
• ‘Green’ payment*
• Young farmers scheme

A simplified scheme for small farmers (voluntary for MS)

Voluntary schemes (MS choice):
• Coupled support
• Support in natural constraint areas
• Redistributive payment

(+)

* Payment for agricultural practices beneficial to climate change and the environment

All payments subject to cross compliance

All farmers will have access to the Farm Advisory System



Direkte støtte (CAP pilar 1) etter reformen (2)
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Basic Payment Scheme

• Voluntary redistributive payment 
(+max.65% on max. 30 ha or national 
average size ; max. 30% of DP 
envelope).

• Definition of 'active farmer'

• New BPS entitlements in 2015
• SAPS extended until 2020 (EU-10)
• Internal convergence / derogation with 

external convergence model to reach 
more similar levels per ha (min. 60% of 
average within a region/country by 
2019)

«Green» Payment 

• Crop diversification
• Permanent grassland
• Ecological focus area

• 30% of the DP envelope
• Thresholds & exemptions
• Equivalence

Young Farmer Scheme

• Up to 2% of DP envelope
• < 40 years commencing activity

• +25% (/payment entitlements)
• For 5 years

Small Farmer 
Scheme

• Simplification of 
claims and controls

• Lump sum 
payment to be 
determined by MS 
under conditions 
[500 to 1250 €]

• Entrance in 2015 

• Up to 10% of the 
DP envelope

Coupled support

• Wide range of sectors
• Up to 8% (or to 13% depending on past 

level) of DP envelope, +2% for protein 
crops

Natural constraint support

• For areas with natural constraints –
or part of them

• Up to 5% of the DP envelope

Capping voluntary for the MS
Degressivity of 5% over 150 000 €



«Grønn» direkte støtte i CAP
• Opprettholde permanente grasarealer

• Variasjon i vekster som dyrkes. På gardsbruk over 10 ha må det 
minimum dyrkes to ulike vekster. For bruk over 30 ha er 
minimumskravet 3 ulike vekster. Hovedproduksjonen må ikke 
overstige 75 % av dyrket areal, og for de to viktigste vekstene kan 
ikke arealene samlet overstige 95 %.

• Etablere og vedlikeholde økologiske fokusområder (ecological 
focus area) på minimum 5 % av dyrket areal for bruk over 15 ha. 
Det legges opp til at andelen økologiske fokusområder skal øke til 7 
% etter en gjennomgang av ordningen i 2017.



Miljøtiltak i CAP 
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Omfordeling av direkte støtte
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Source: DG Agriculture and Rural Development.



Hovedprioriteringer for bygdeutvikling etter 
2015
• Kunnskapsformidling og innovasjon

• Styrke konkurranseevnen i landbruket og 

bærekraftig forvaltning av skog

• Styrke organisasjonene i matkjeden

• Gjenoppbygge, sikre og styrke økosystemene

• Ressurseffektive løsninger og klimavennlig landbruk

• Fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i 

distriktene





Handel med landbruksvarer – EUs 
eksportdestinasjoner

20

EU28 Exports in Agriculture products
In million € (2014)

United States 14.731
Russian Federation 11.014
Switzerland 8.566
China       7.986
Japan       5.688
Norway 4.400
Turkey 4.116
Hong Kong     3.959
Saudi Arabia      3.899



EUs eksport til Russland

• Eksport til Russland i 2013 ca 97 mrd kr
• Eksportverdi for produkter med restriksjoner ca 44 mrd (vel 4 % av 

EUs eksport av jordbruksvarer)
• Russiske restriksjoner rammer 

• 33 % av EUs eksport av ost
• 29 % av EUs eksport av frukt og grønt
• 28 % av EUs eksport av smør





Konkurransevilkår i verdikjeden for mat
Europakommisjonens konklusjoner før lagbyttet:
•Støtte det frivillige «Supply Chain Initiative»
•Anbefaler å bruke felles kriterier (HLF/Supply Chain Initiative) for 
frivillige og mindre frivillige tiltak i medlemslandene
•Effektiv håndhevelse på nasjonalt nivå

Etter lagbyttet – Kommissær Phil Hogan:
The present Supply Chain Initiative at EU level unfortunately still does not 
cover all relevant actors. I will not hesitate to call for changes so that farmers 
are not put out of business arising from the squeeze on their margin of 
profitability. All players in the food chain should realise that it is imperative that 
producers get a decent return for their raw material. Without producers none 
of the downstream businesses would even exist. 



Mål og ambisjoner for energi og klima i EU og Norge 
2030

• 40 % reduksjon i klimagassutslipp sammenliknet med utslippene i 
1990

• Gjennomføres med:
• 43 % reduksjon i utslippene i kvotepliktig sektor sammenliknet med nivået 

i 2005
• 30 % reduksjon i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor sammenliknet med 

nivået i 2005. 
• Andel fornybar energi 27 % av energibruken (fellesmål – ingen 

byrdefordeling mellom land)
• Norge tar sikte på en avtale med EU om felles gjennomføring av 

forpliktelsene. EØS+



Mattrygghet og økologisk produksjon
• Antibiotikaresistens
• Dyrehelse 
• Såvarer og planteformeringsmateriale
• Kontrollforordningen
• Revidert hygieneregelverk
• Økologisk produksjon



Hvor går…
• Økonomi, vekst og arbeidsplasser – høyeste prioritet
• Markedsadgang
• Konkurranseforhold (i hele verdikjeden)
• Energi og klima 



Hvor går …..
• Økt fleksibilitet for medlemslandene – fra felles politikk til felles meny 

av virkemidler. Stor variasjon mellom medlemslandene i 
gjennomføringen

• Forenkling
• Færre nye forslag og store regelverksendringer, men betydelig 

oppmerksomhet om å effektivisere det som allerede er på plass.



Takk for oppmerksomheten



Melkepris, kostnader og marginer 2012 -
2014


