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SOM SLAKT: Norsk storfeproduksjon kan ikke konkurrere på pris med importkjøtt fra Brasil eller Argentina, sier Bondelaget. Bildet er fra skjæring av storfekjøtt ved Norturas
anlegg på Rudshøgda i Ringsaker.
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Frihandelsforhandlinger kan true Norges importvern:

Brasilbiff uroer
SÅRBART: Norsk matproduksjon kommer under press når Norge forhandler
om handelsavtaler med landbruksgigantene Brasil og Argentina. – Svært
bekymringsfullt, sier Bondelaget.

HANDEL
Av Alf Skjeseth
Efta-landene Norge, Sveits,
Island og Liechtenstein skal
utveksle krav og tilbud med
Brasil, Argentina, Uruguay og
Paraguay i frihandelsområdet
Mercosur rett over påske. Målet er en handelsavtale, og
norske bønder frykter at landbruket blir forhandlingskort
for å få økt innpass for andre
næringer i Sør-Amerika.
– Mercosurs globale landbrukseksport er ekstremt mye
større enn det norske markedet. De har ikke problemer
med å dekke hele vårt marked
dersom de får markedsadgang. Det sier Norges forhandlingsleder for landbruk,

fagdirektør Magnar Sundfør i
Landbruks- og matdepartementet, ifølge Bondebladet.
Sundfør innledet om de
norske posisjonene på et seminar i AgriAnalyse nylig.
Han sier at Efta og Mercosur
skal utveksle krav om industrivarer, fisk og jordbruk før
neste forhandlingsmøte, som
er i Buenos Aires i begynnelsen av april.
Norges Bondelag følger den
langvarige prosessen med
økende bekymring.

Salderingspost
– Brasil er verdens største
eksportør av landbruksprodukter, med en enorm markedsmakt. Norske bønder
har ingen sjanse til å konkurrere med Brasil på pris. Det
kan bli fatalt for norsk matproduksjon dersom landbruket blir salderingspost i forhandlingene, sier Bondela-

FAKTA

Frihandel:
n Frihandelsforbundet Efta

(Norge, Sveits, Island og
Liechtenstein) startet i fjor
avtaleforhandlinger med
Mercosur (Brasil, Argentina,
Paraguay og Uruguay).
n Det har vært to forhandlingsrunder, og en tredje er
berammet til Buenos Aires rett
over påske.
n Regjeringen legger opp til en
«bred og ambisiøs avtale»,
med handel med varer og
tjenester og flere andre tema.
n Bondelaget frykter at
landbruket skal bli salderingspost i forhandlingene.
Kilder: regjeringen.no og Bondebladet

gets leder Lars Petter Bartnes til Klassekampen.
– Hva bekymrer dere mest?
– Brasil har eksport med
stor konkurransekraft av stor-

fe, svin, kylling, korn og meieriprodukter. Storfe viser hvor
sårbare vi er. Brasil kan tilby
storfekjøtt til rundt en tredel
av prisen som den norske
bonden får. Det norske markedet er nå i balanse, og for
hvert tonn som blir importert
fra Brasil eller Argentina, vil
norske bønder miste tilsvarende av markedet.
Bondebladet skriver at
den globale eksporten fra
Mercosur-landene
kunne
dekke Norges samlede produksjon av storfekjøtt 29
ganger.

Norge i utgangspunktet prøver å beskytte melk, kjøtt og
korn, mens det er lettere å
senke tollsatsene på frukt,
bær og grønnsaker.
Han understreker at det
med regelverket for internasjonal handel ikke er mulig å
unnta jordbruksvarer dersom
man vil gå inn i frihandelsforhandlinger.
– Mercosur har offensive interesser på jordbruksområdet, og mener at de må få noe
igjen her for å åpne opp sine
markeder på industriområdet. Noe må vi gi, sier han.

Truer distriktene

Noe å vinne?

Bartnes sier at dette primært
ikke er en «landbrukssak»,
men en utvikling som kan
true produksjon av trygg mat
på norske ressurser, næringsmiddelindustrien og verdiskaping og bosetting i distriktene.
Magnar Sundfør forteller at

Et springende punkt er hva
slags norske eksportinteresser som kan ha noe å vinne på
større markedsadgang i land
som Brasil og Argentina.
Avdelingsdirektør
Tore
Myhre i internasjonal avdeling i NHO sa på AgriAnalyses
seminar at tollen for industrivarer i Mercosur gjennomsnittlig er på 13,5 prosent, og
at lavere toll vil gjøre markedene mer interessante for
norsk næringsliv. Bare 1,5
prosent av eksporten fra Fastlands-Norge går til Sør-Amerika.

«Norske bønder har ingen
sjanse til å konkurrere med
Brasil på pris»
LARS PETTER BARTNES,
BONDELAGET

alfs@klassekampen.no

