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Sammendrag

Rapporten ser på EUs landbrukspolitikk for grøntnæringen. Den felles landbrukspolitikken
(CAP) blir beskrevet for sektoren, deretter blir det vist hvordan Spania, Sverige og Nederland
har brukt mulighetene som ligger i EUs landbrukspolitikk til å støtte grøntsektoren. For
Spania har vi lagt hovedvekten i beskrivelsen på hvordan frukt og grønsaksregimet brukes,
mens i Nederland er hovedvekten av beskrivelsen på programmet for bygdeutvikling (Rural
Development Program). Sverige på sin side har få ordninger rettet spesifikt mot frukt og
grønt, men Sverige har også utformet en nasjonal strategi for frukt og grønsaker under EUs
frukt og grønsaksregime, slik at produsentorganisasjoner kan søke støtte over CAP-budsjettet.
Rapporten ser også kort på konkurransesituasjonen for den grønne sektor i Norge opp mot
EU.
Frukt og grønt er en del av CAP og mottar direkteutbetalinger som er
produksjonsuavhengige og inngår i eventuelle ordninger under nasjonale rurale
utviklingsprogram på lik linje med andre produksjoner.
I tillegg til basisstøtten i Pilar 1, er programmet for bygdeutvikling (Rural Development
Program), og det felles markedsregimet for frukt og grønt bærebjelkene i støttesystemene som
finnes for frukt- og grøntprodusentene i EU.
Frukt og grønsaksregimet til EU
Det er etablert et frukt- og grønnsaksregime i CAP som er direkte innrettet mot frukt og
grønnsaker. Hovedmålet er å gi produsenter sterkere posisjon i verdikjeden gjennom å
oppmuntre til å etablere produsentorganisasjoner og å søke å stabilisere produsentpriser ved å
redusere utbudet eller øke etterspørselen i markedet ved ubalanse mellom tilbud og
etterspørsel.
Selv om selve omfanget og de økonomiske incitamentene er forholdsvis begrenset samlet
sett innenfor frukt- og grønnsaksregimet, betyr det ikke at ordningene er lite attraktive for
enkeltprodusenter og produsentorganisasjoner i en del land. Spesielt er det grunn til å trekke
frem investeringsordninger produsentorganisasjoner kan søke på som et virkemiddel som er
målrettet for å øke kvaliteten på produksjonen og bidra til modernisering og en mer
miljøvennlig drift. Dette er et viktig tiltak som også kan være til inspirasjon for norsk
grøntsektor.
Det felles markedsregimet for frukt og grønt har fire brede målsettinger. En mer
konkurransedyktig og markedsorientert sektor; færre kriserelaterte svingninger i
produsentenes inntekter; økt forbruk av frukt og grønnsaker i EU, og til slutt; økt bruk av
miljøvennlige dyrkings- og produksjonsteknikker. For å få støtte på produsentnivå innen frukt
og grønsaksregimet, må produsentene organisere seg i produsentorganisasjoner, som er
dannet og fungerer i tråd med EUs retningslinjer, og godkjent av medlemslandene de opererer
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i. Støtte fra EU kan gis til operative programmer, eller driftsprogrammer, som er rettet inn
mot prioriteringene i programmet fra EU og med nasjonale prioriteringer. Minst ti prosent av
utgiftene i driftsprogrammene må gå til støtte til miljøvennlige tiltak/metoder, alternativt må
det være minst to miljøtiltak i hvert program som kan motta støtte.
CAP – Pilar 1: Direktestøtte
Pilar 1 utgjør 75 prosent av den samlede landbruksstøtten i CAP. Pilar 1 består av
direktestøtte og markedsstøtte. 95 prosent av utbetalingene er direktestøtte, resten
markedsstøtte, som for eksempel støtte gjennom frukt og grøntregimet. Direktestøtte utbetales
i hovedsak etter areal i drift, samt gjennom ulike obligatoriske og frivillige ordninger som
«grønn støtte» og kryssvilkår for driften relatert til miljø og dyrevelferd. De direkte
utbetalingene til gårdbrukerne utgjør 267 euro per hektar dyrka mark i gjennomsnitt i EU. Det
tilsvarer om lag 248 kr per dekar, og grøntprodusenter søker om støtte på lik linje med andre
produksjonsretninger dersom de innehar rettigheter.
CAP – Pilar 2: Bygdeutvikling
Programmet for bygdeutvikling består i inneværende programperiode (2014–2020) av 100
milliarder euro, og utgjør 25 prosent av CAP-budsjettet. I tillegg vil bruk av programmet
generere 61 milliarder euro i bidrag fra medlemslandene. Programmet har som målsetting å
støtte kunnskapsoverføring og innovasjon i jordbruk og skogbruk; styrke konkurranseevnen
og fremme ny teknologi; fremme matvarekjeden og dyrevelferd; gjenopprette og styrke
økosystemene i tilknytning til jordbruk og skogbruk; fremme effektiv bruk av ressurser og et
skifte over en lavkarbon- og klimavennlig økonomi innenfor jordbruk og skogbruk, og til
slutt; fremme sosial inkludering, fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i rurale
områder. Minst 30 prosent av finansieringen av programmene må settes av til miljøtiltak. I
land som har investeringsstøtte i Landsbygdprogrammet, kan grøntprodusenter søke på
investeringsstøtte på lik linje med andre produksjoner for investeringer for økt
konkurransekraft, bruk av fornybar energi, energieffektivisering og reduserte utslipp fra
jordbruket.
Norsk produksjon og marked
Det er muligheter for økt norsk produksjon og avsetning av norske produkter fra
grøntsektoren. Samlet sett var norskandelen på ferske grønnsaker, frukt og bær 30 prosent i
2016
Deler av norsk jordbruk er sterkt konkurranseutsatt fra importerte varer, og det gir både
prispress på norske råvarer og utfordrer avsetningsvolumene av norske produkter i eget
hjemmemarked. Dette er ikke minst tilfellet for grøntsektoren som både har utfordrende
produksjonsforhold og et forholdsvis svakt importvern.
Selv om det håndheves et aktivt tollvern for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet, er svært
mange av produkter utsatt for et betydelig importpress. Det er til tider utfordrende både for
priser i sektoren og for avsetningen av produksjonsvolumet.
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Innledning

I denne rapporten blir ulike ordninger og virkemidler som er rettet inn mot frukt, bær,
grønnsaker og potetproduksjonen i EU, belyst gjennom eksempler fra tre EU-land: Nederland,
Spania og Sverige. Siden stiftinga av EU helt tilbake til Romatraktaten i 1958 har prinsippet
om en felles landbrukspolitikk vært nedfelt, og i 1962 ble Den felles landbrukspolitikken
iverksatt, ofte omtalt med forkortelsen CAP. Alle medlemslandene må forholde seg til CAP.
Vi beskriver først innretning og virkemidler som er etablert for den felles landbrukspolitikken.
Deretter ser vi på hvordan denne politikken settes i verk i medlemslandene.
Formålet er å fremskaffe kunnskap om ordninger i EU rettet mot frukt- og grøntsektoren,
men også å se etter overføringsverdi som kan tenkes som inspirasjon for å etablere målrettede
ordninger tilpasset behovene i norsk grøntsektor. Det er både markedsmuligheter og
produksjonspotensial på norsk jordbruksareal for å øke produksjonen og verdiskapingen
innenfor grøntsektoren. Samtidig er norsk grøntsektor utsatt for et vedvarende og høyt
konkurransepress fra importerte varer, og da spesielt fra EU. Dette er både på grunn av
geografisk nærhet og fordi EU-landene har mange av de samme vekstkulturene som det er
grunnlag for å produsere i Norge.
I tillegg til å drøfte EUs landbrukspolitikk og ordninger for grøntsektoren, vil det derfor
avslutningsvis bli presentert et overordnet bilde av norsk grøntsektor. Blant annet gis en
kortfattet oversikt over markedsutviklingen for ferske grønnsaker, poteter, frukt og bær i
Norge de siste årene. Dette innbefatter en beskrivelse av andel norsk produksjon i markedet
for ulike produkter fra hagebruksnæringen.
Tollvernet og skjerming av norsk jordbruk er helt avgjørende for å legge til rette for
avsetningen av norske landbruksvarer til et prisnivå som speiler nasjonale produksjonsvilkår.
Tollvernet er direkte koplet til både potensial og barrierer for å øke norsk produksjon og
norske markedsandeler innen grøntsektoren. Det vil bli foretatt en kort drøfting av hvilke
begrensninger som er til stede for norsk produksjon som en følge av måten tollvernet er
utformet på.
Videre blir en kort oversikt over strukturen i næringen og utviklingen i arealbruk og
foretak presentert.
Oversiktsbildet som presenteres over Norge, er på ingen måte uttømmende. Formålet med
denne delen er å gi en kontekst for å få et bedre perspektiv på hvordan norsk grøntsektor ser
ut og for å få noen referanser til drøftingen av EUs politikk og produksjon.
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1 EU

EU er Norges største handelspartner, også på grønt. Deler av norsk jordbruk er sterkt
konkurranseutsatt fra importerte varer, og det gir både prispress på norske råvarer og utfordrer
avsetningsvolumene av norske råvarer i eget hjemmemarked.
Samlet sett var norskandelen på ferske grønnsaker, frukt og bær 30 prosent i 2016. På
grønnsaker var norskandelen 52 prosent, mens den på de store fruktproduksjonene i Norge –
epler, pærer, plommer og kirsebær/moreller – var henholdsvis 14, 1, 23 og 19 prosent. På bær
var norskandelen på jordbær 31 prosent, mens den på bringebær var 46 prosent
(Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2017).
Dette tilsier at det er muligheter for økt norsk produksjon og avsetning av norske produkter
fra grøntsektoren. Slik sett er det viktig å belyse og eksemplifisere eventuelle ordninger og
virkemidler i EU rettet inn mot frukt- og grøntsektoren, da EU-landene er både mest
markedsnært det norske hjemmemarkedet og er den største eksportøren til Norge innenfor
grønt. Bedre kjennskap til EUs jordbrukspolitikk og kunnskap om ordninger i EU rettet mot
frukt- og grøntsektoren gir isolert sett bedre forutsetninger for å forstå konkurransesituasjonen
norsk grøntsektor er i. Men det kan også ha overføringsverdi til norsk politikk med tanke på å
etablere målrettede ordninger tilpasset behovene en har i norsk frukt- og grøntsektor for å øke
produksjonen og verdiskapingen innen hagebruk.

1.1 Kort om CAP
Fra etableringen av EU frem til i dag har landbrukspolitikken vært felles for medlemsstatene.
Den har imidlertid ikke vært statisk, og det er gjennomført en rekke reformer av den praktiske
innretninga av den felles landbrukspolitikken. Selv om utforminga av landbrukspolitikken er
endret i reformene, ligger grunnlaget for å drive politikken fast: bruk av tollvern og
økonomiske overføringer til bønder.
Den felles landbrukspolitikken (CAP), slik den er operasjonalisert i dag, kan en si startet
tidlig på 1990-talet med MacSharry-reformen. Her la en opp til mindre ren prisstøtte, og en
reduserte intervensjonsprisene1 og innførte arealstøtte og støtte etter dyretall med mer.
MacSharry-reformen kom som en respons på mange år med stor overproduksjon for å søke å
balansere produksjonsmengdene opp mot avsetningen. Dette var dermed det første steget der
en gikk fra ren prisstøtte til produksjonsavhengig støtte og så i neste omgang til dagens
direkte støtteordninger som er produksjonsuavhengige.

1

Intervensjonspris er en satt minstepris, som betyr at dersom prisene i markedet kommer under et gitt nivå,
startes oppkjøp til lager m.m. for å få opp prisen i markedet ved å redusere tilbudet.
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En rekke reformer har fulgt i årene etter MacSharry-reformen for å gjøre
produksjonsavhengig støtte produksjonsuavhengig. Både Agenda 2000, som ble sluttført i
1999, og Midtvegsgjennomgangen i 2003 var målrettet mot å endre innretningen i
landbrukspolitikken til produksjonsuavhengig støtte. Den siste landbruksreformen i EU er
CAP post-2013. Det er denne som legger rammene for landbrukspolitikken som gjelder for
EU og alle medlemslandene i dag.
Et hovedmål med reformene utover 2000-tallet var å få råvareprisene i EU
konkurransedyktige med verdensmarkedspriser, samt en mer markedsstyrt produksjon
innenfor unionen. Råvareprisene i EU har gått fra å ligge 70 prosent over
verdensmarkedsnivået i 1986 til å ligge 5 prosent høyere i 20122.
Tollvernet er opprettholdt gjennom alle reformene, og slik er EUs hjemmemarked
beskyttet mot konkurranse fra importerte varer, og bøndene er søkt kompensert for reduserte
råvarepriser gjennom direktestøtte. EUs jordbruk er dermed tilnærmet konkurransekraftig på
pris i verdensmarkedet, samtidig som egen produksjon og produsenter er beskyttet mot
importkonkurranse fra tredjeland.

1.2 Dagens CAP
Det er om lag 22 millioner gårdbrukere og landbruksarbeidere i EU. CAP Post 2013 er den
siste av flere reformer i EU, og størstedelen av overføringene til jordbruket er
produksjonsuavhengig støtte gjennom direkte utbetalinger. Støtten utbetales i hovedsak etter
areal i drift, samt gjennom ulike obligatoriske og frivillige ordninger som «grønn støtte» og
kryssvilkår for driften relatert til miljø og dyrevelferd.

2

Basert på Alan Matthews2, NPC = Producer Nominal Protection Coefficient (producer NPC). Koeffisienten
viser til forholdet mellom den gjennomsnittlige produsentprisen på gårdsbruket (farm gate) og importprisen ved
grensen, regnet som tilsvarende produsentpris (farm gate).
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Figur 1.1

Samlet budsjettstøtte i CAP, og utgifter etter støttetype 1990–2020 (European
Commission, 2017b)

Innenfor CAP organiseres bruk av penger gjennom to pilarer. Pilar 1 består av direktestøtte og
markedsstøtte, mens Pilar 2 er landsbygdutvikling.
Pilar 1 er generelt utelukkende finansiert av EU. 95 prosent av utbetalingene av støtten i Pilar
1 går til direktestøtte, resten til markedsstøtte. Av den samlede landbruksstøtten i CAP utgjør
Pilar 1 75 prosent og Pilar 2 25 prosent. Det meste av produksjonsavhengig støtte innenfor
Pilar 1, der land frivillig kan gi opptil 8–13 prosent av direktestøtten som støtte basert på
produkt/produksjonsretning, blir kanalisert til melk- og storfekjøttproduksjon. Det gjelder 61
prosent av den produksjonsavhengige støtten, mens 5 prosent av denne støtten er relatert til
frukt og grønt (figur 1.2).
Pilar 2 er basert på co-finansiering mellom EU og medlemslandene som mottar støtten.
Denne støtten består av nasjonale og regionale programmer som kan vare over flere år
(Thuen, 2017). I 2014 var det godkjent 118 nasjonale og regionale programmer fordelt på
medlemslandene (Castellano, 2015). Selv om de er fellesfinansierte, er rammene for
politikken i Pilar 2 utformet av EU, og fra EU blir støtte til rural utvikling finansiert gjennom
«The European Agricultural Fund for Rural Development» (EAFRD).

6

Rapport 4–2018

Figur 1.2

Andel bruk av frivillig produksjonsavhengig støtte i EU etter sektor i 2015.
(European Commission, 2017)

Utgiftene i CAP fordelt på medlemsland etter direkteutbetalinger, markedsstøtte (Pilar 1) og
rural utvikling (Pilar 2) inkludert co-finansiering fra det offentlige eller private er følgende for
2016:
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Tabell 1.1

Oversikt over taket for samlede budsjettforpliktelser i CAP etter medlemsland
fordelt på direkte utbetalinger, markedstiltak og rural utvikling i 2016.
(European Commission (2017j)

1.3 Hva betyr omleggingen av CAP
For grøntsektoren, som for andre jordbruksproduksjoner, har endringene i EUs
landbrukspolitikk konsekvenser som påvirker jordbruket og produsenter utenfor EU. EU er
sammen med USA verdens største eksportører av landbruksvarer. At EU har gått fra å være
en aktør med høye priser på råvarer til å ha nær verdensmarkedspriser på landbruksvarer, har
stor betydning for konkurransekraften til EU inn i tredjelandsmarkeder, som det norske
markedet. Et av hovedmålene med reformene av landbrukspolitikken utover 2000-tallet var
nettopp å styrke konkurransekraften til EU-landbruket i eksportmarkedene ved å redusere
råvareprisene, formulert slik av Jordbruksverket i Sverige:
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I […] reform Agenda 2000 var målet att gynna [forbedre]det europeiska jordbrukets
konkurrenskraft. EU fortsatte sänka stödpriserna och kompenserade genom höjda
direktstöd.3

Dermed står norsk frukt, grønt og bær etter hvert i en markedssituasjon der det norske
markedet er utsatt for et langt større prispress fra eksportører i EU enn tidligere, fordi EU har
gått fra å ha høye råvarepriser til lave. Dette betyr videre at beskyttelsen i tollvernet til Norge
også er relativt svekket mot EU, der en benytter spesifikk tollsats, fordi råvareprisgapet
mellom norsk prisnivå og EUs prisnivå har økt som konsekvens av EUs endrede
landbrukspolitikk.
Dette gjelder press både på ferske produkter, men også på industrielt bearbeidede
produkter som jus, supper, frossenblandinger med mer, fordi matindustrien i EU får tilgang til
råvarer som ligger på tilnærmet verdensmarkedsprisnivå og dermed får redusert kostnadssiden
betraktelig ved at råvareprisen til bøndene i EU er relativt lavere enn før reformene. Det vil si
at selv om industrien er utenfor landbrukspolitikken i EU, er konkurransekraften til EUs
matindustri styrket vesentlig mot tredjeland når de konkurrerer på eksportmarkedene og mot
land med relativt høye råvarepriser, som Norge. Det aller meste av budsjettstøtte bøndene får,
er kanalisert gjennom produksjonsuavhengig støtte i form av direkte utbetalinger. De direkte
utbetalingene til gårdsbrukene utgjør 267 euro per hektar dyrka mark i gjennomsnitt i EU. Det
tilsvarer om lag 248 kr per dekar4. Det er imidlertid store variasjoner i utbetalingene mellom
medlemsstatene. Høyest er de på Malta med over 600 euro per hektar, mens Latvia ligger
lavest med litt over 100 euro per hektar (figur 1.3).
I sum vil det si at det er få og små ordninger i EU som er rettet inn mot grøntsektoren
spesifikt. Imidlertid er det noen eksplisitte ordninger relatert til avsetning i markedet og støtte
til produsentorganisering, investering og miljøtiltak (delkapittel 1.5).

3

Jordbruksverket, hentet fra Internettadresse 5/12-2017:
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/capdenge
mensammajordbrukspolitiken.4.6beab0f111fb74e78a78000936.html
4

DG-Agri, hjemmeside på Internettadresse: https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_en
Omregnet med en valutakurs på 9,3 som er gjennomsnittskursen fra Norges Bank for både 2016 og 2017.
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Figur 1.3

Direkte utbetalinger i gjennomsnitt i €/hektar for 2015 etter medlemsland.
(European Commission, 2017)

Unge bønder
Støtte til unge bønder er en obligatorisk ordning for å stimulere til generasjonsskifte i
jordbruket. Denne støtten tildeles bønder under 40 år som starter opp, hvor de får en
ekstra betaling i opp til fem år. Opp mot 2 prosent av direktebetalingen kan brukes på slik
støtte, og medlemslandene har valgt ulik sats (European Commission, 2016).

Ordningen for småskalabønder
Det er en alternativ ordning for å få utbetalt støtte gjennom Ordningen for småskalabønder
(Small Farmers Scheme – SFS). Land kan etablere denne ordningen for småskalabønder om
de ønsker. Bønder som søker innenfor ordningen, får fritak fra kriteriene for direktestøtten (de
grønne tiltakene og kryssvilkårene). Bønder som får støtte under denne ordningen, kan få en
årlig utbetaling på maksimalt 1 250 euro, men land har lov å sette denne maksimumssatsen til
et lavere nivå dersom de vil.

10

Rapport 4–2018

Landbrukspolitikken i EU stopper ved industriporten
Den felles landbrukspolitikken gjelder til industriporten – matindustri blir derfor omtalt som
et non-annex og ikke omfattet av CAP fordi næringsmiddelindustrien er definert ut av
landbrukspolitikken i traktaten.
At present, almost all the Community's agricultural production is regulated by common
organisations. Article 38 of the TFEU (ex-Article 32 TEC) defines agricultural products as
products of the soil, stockfarming and of fisheries, along with products of first-stage
processing which are directly related to these products. Foodstuffs are considered as
products of second-stage processing and are therefore not included in agricultural products.
To make matters as clear as possible, products covered by the provisions under the heading
"agriculture" are listed in Annex I of the TFEU. This is why, in European Community/Union
terminology, agricultural arrangements are often stated as being applicable to "Annex I
products" (Europedia, hentet fra internett 20.11.2017:
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/21/04/?all=1)

1.4 Nærmere om Pilar 2: Landsbygdutviklingprogrammet
I Pilar 2 i CAP har EU etablert politikk for landsbygdutvikling, hvorav landbruket er sentralt.
Det er en forutsetning at medlemslandene skal medfinansiere ordninger som er under Pilar 2.
Det er i CAP avsatt 100 milliarder euro i budsjettet for perioden 2014–2020 til rurale
utviklingsprogram, i tillegg vil det offentlige i medlemsstatene skyte inn 61 milliarder euro i
sjuårsperioden (European Commission, 2017d). Det vil si at det årlig brukes 23 milliarder
euro på ordninger under Pilar 2 i EU. Politikken for rural utvikling er finansiert gjennom «The
European Agricultural Fund for Rural Development» (EAFRD). I inneværende periode er det
som nevnt 118 ulike program under det rurale utviklingsprogrammet (Rural Development
Program – RDP).
Målet med den regionale politikken under Pilar 2 er ifølge EU å hjelpe rurale områder å
møte et vidt spekter av økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer i det 21. århundre
og være et komplimenterende tiltak for bøndene i tillegg til ordningene som er i Pilar 1
(direkte utbetalinger og markedsstøtte) (European Commission, 2017d).
Selv om medlemslandene må co-finansiere for å få støtte fra Pilar 2, er det EU som legger
rammeverket for hvilke ordninger som kan utformes for å få støtte og for at disse samsvarer
med de kriteriene EU har satt for å kunne få støtte fra det rurale utviklingsfondet. Blant annet
er det krav om at minst 30 prosent av tilskuddene utbetalt under et ruralt program skal være
øremerket mer miljøvennlig drift eller reduksjon av klimautslipp.
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Det vil si at selv om medlemsstatene kan utforme ordninger som er tilpasset deres områder og
utfordringer, må programmene falle innenfor og integrere minst fire av de seks prioriterte
feltene definert som fellesutfordringer fra EU (European Commission, 2017d). Disse
prioriterte feltene er:







Frembringe og overføre kunnskap og innovasjon i jord- og skogbruk i rurale
områder
Øke levedyktigheten og konkurranseevnen til alle typer jordbruk og fremme
nyskapende gårdsteknologi og bærekraftig skogforvaltning
Sikre bøndenes organisering i verdikjeden, dyrevelferd, og risikostyring i
landbruket
Miljøvennlig drift gjennom å gjenopprette, bevare og forbedre økosystemer relatert
til jordbruk og skogbruk
Fremme ressurseffektivitet og støtte skiftet mot en lav-karbon- og klimabestandig
økonomi innen jordbruk, mat og skogbruk
Fremme sosial inkludering, fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i rurale
områder

Rural utvikling gir et rammeverk for å investere i individuelle prosjekter på gården eller andre
aktiviteter i rurale områder. Det inkluderer blant annet investeringer og moderniseringer på
gården, oppstarts/investeringstilskudd for unge bønder, omleggingstilskudd for økologisk
drift, landbruksturisme, bygdefornyelse, og som tillegg til annen finansiering (fra stat, private
fond etc.).
Parallelt med kravet om at 30 prosent av midlene skal reserveres tiltak som er gunstige for
klima og miljø, er det mulig for medlemslandene å flytte noe penger mellom pilarene.
For eksempel kan 15 prosent av direktestøtten (Pilar 1) flyttes til ruralt utviklingsprogram
(Pilar 2). I tillegg kan 15–25 prosent av EUs budsjett for ruralt utviklingsprogram flyttes til
direktestøtte. Denne muligheten er brukt av 15 land, hvor 10 har flyttet til Pilar 2, men 5 land
har flyttet andre veien (Thuen, A.E., 2017).
Selv om alle land kan søke innenfor det rurale utviklingsprogrammet, er det store interne
forskjeller mellom medlemsstatene i hvor aktiv og utbredt bruken av støtte under Pilar 2 er i
ulike land, med de følger det har for mulighetene bøndene har til å få støtte fra
tilskuddsordninger under Pilar 2 (figur 1.4).
Blant annet hevder EU-kommisjonen at 365 000 gårdbrukere kan forvente å få innvilget
investeringsstøtte for å oppgradere og modernisere gårdsbrukene sine i løpet av perioden
2014–2020. Da 22,6 milliarder euro fra (EAFRD) vil være øremerket til investeringer i den
rurale økonomien i løpet av denne sjuårsperioden, og kombinert med co-finansiering fra
medlemsstater og/eller bønder, antar de det vil bety at 42 milliarder euro blir sprøytet inn i
rurale områder (European Commission, 2015).
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Figur 1.4

Fordeling av støtte fra EUs fond for rural utvikling i perioden 2014–2020 etter
medlemsland. (European Commission, 2017h)

Lave inntekter i jordbruket
Inntektene i jordbruket er langt lavere enn i mange andre yrker i EU. I gjennomsnitt er
gårdsinntektene bare 40 prosent av inntektene i andre sektorer basert på
gjennomsnittsinntekter i perioden 2010–2014 (European Commission, 2017).
Figur 1.5

Inntekter i jordbruket sammenlignet med andre grupper. (European
Commission, 2017)
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Selv om markedsinntektene er svært viktige og avgjørende for inntektene i jordbruket, er
likevel de fleste gårdbrukerne i EU helt avhengig av offentlige økonomiske overføringer for at
driften skal gå rundt økonomisk. Dette er støtten som kommer fra EU sentralt gjennom direkte
utbetalinger og tilskudd fra rurale utviklingsprogram som EU og medlemsstatene finansierer
sammen.
I gjennomsnitt i EU utgjorde direkte utbetalinger 28 prosent av inntektene til jordbruket for
perioden 2011–2015. Det er imidlertid store forskjeller på hvor stor andel de direkte
utbetalingene utgjør mellom medlemsstatene (figur 1.6). For eksempel ligger andelen under
20 prosent i land som Nederland og Spania, mens de direkte utbetalingene utgjør rundt 40
prosent i land som Sverige og Danmark.
Dersom alle offentlige overføringer er regnet inn, både fra Pilar 1 og 2, samt
delfinansieringen til medlemsstatene gjennom de rurale utviklingsprogrammene, øker
andelen som offentlige subsidier utgjør for inntektene til jordbruket fra 28 prosent til 32
prosent i gjennomsnitt for EU (European Commission, 2017c).
Figur 1.6

Andel direkte støtte og samlede overføringer av inntektene i jordbruket.
(European Commission (2017c)

1.5 Frukt, bær og grønt i EUs landbrukspolitikk
Frukt, bær og grøntsektoren er underlagt Den felles landbrukspolitikken til EU, og
produsentene kan søke om direktetilskudd på produksjonen, som i all hovedsak vil si støtte til
areal i drift med kryssvilkår for hvordan driften på gårdsbruket skal være tilknyttet miljøkrav
med mer. I tillegg til direktetilskudd er det fire ordninger i CAP som er rettet mot frukt og
grønnsakssektoren, og disse er alle noe markedsrettet og hører til som en del av
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markedsorganiseringen/avsetningstiltak i CAP og EU. EUs frukt- og grønnsaksregime har
følgende mål, der hvert mål har tilhørende program/ordninger5:





Mer konkurransekraftig og markedsorientert sektor gjennom produsentorganisering
Redusere markedskriser og svingninger i produsentinntektene
Øke etterspørselen etter frukt og grønt i EU
Øke bruken av miljøvennlige dyrkingsmetoder og produksjonsteknikker utover
minstekravene

Det samlede budsjettaket for markedstiltaken i frukt og grønsaksregimet i EU var i 2016
1 172 724 000 euro, som tilsvarer 10, 9 milliarder NOK (European Commission (2017j).

Potet
EU er en av verdens største potetprodusenter. Poteter er et av de mest konkurranseutsatte
produktene i EU, men også et av produktene der EU er mest konkurransekraftig i
eksportmarkedene (European Commission (2017i). Det er ikke noen egne ordninger for potet
i EU, og potet er heller ikke en del av frukt og grønnsaksregimet i CAP. Men siden 2008 har
potetprodusenter i EU fått mulighet til å søke om direkte tilskudd under Pilar 1 også for
potetareal (European Commission, 2010; European Commission, 2017i).

5

For produkt som er dekket av EUs frukt og grønnsaksregime, se vedlegg A.
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Litt om krav til å bli godkjent produsentorganisasjon
For å bli en godkjent produsentorganisasjon som er støtteberettiget, er det en rekke krav til selve
produsentorganisasjonen og aktivitetene som EU krever at oppfylles. Blant annet:
• En produsentorganisasjon må være på gårdbrukernivå og bygd på frivillig deltagelse
• Den må vise at den er reelt fungerende og støtter målene i jordbrukspolitikken før de kan søke støtte. Det
innebærer at den skal oppnå gitte mål som bidrar til å nå EUs jordbrukspolitiske mål som: miljøvennlig
dyrkningspraksis, produksjonsteknikker og avfallshåndteringspraksis; at det legges til rette for å beskytte
kvaliteten på vann, jord og landskap; og at biologisk mangfold bevares eller oppmuntres til å bevares
• Den må sørge for at produksjonen er planlagt og tilpasset etterspørsel, særlig når det gjelder kvalitet og
kvantitet
• Den skal samordne tilbudet og markedsføring av produkter produsert av sine medlemmer
• Produsentorganisasjonen skal søke å optimalisere produksjonskostnader og stabilisere produsentpriser
• Den må ha et minimumsantall medlemmer og dekke et minimumsvolum eller verdi av markedsførbar
produksjon (fastsatt av medlemsstat)
• Den må dokumentere over tid at produsentorganisasjonen utfører aktiviteten i henhold til markedet
• Produsentorganisasjonen skal effektivt gjøre det mulig for medlemmene å skaffe seg teknisk assistanse ved
miljøvennlig dyrking
• Produsentorganisasjonen skal effektivt gi sine medlemmer, om nødvendig, de tekniske midlene for
innsamling, lagring, emballering og markedsføring av deres produkter
• Den skal sørge for forsvarlig kommersiell og regnskapsmessig styring av sine aktiviteter
• Produsentorganisasjonen kan ikke ha en dominerende stilling i et gitt marked
I tillegg er det en del spesifikke krav til produsentorganisasjonen. Det gjelder finansiering,
produksjonrapportering, produksjon, markedsføring og beskyttelse av miljøet, og markedsføring.
Dersom produsentorganisasjonen er godkjent, gis den muligheter for å etablere driftsfond som kan benyttes til å
finansiere driftsprogram som må godkjennes av medlemsstatene.
Driftsfondet finansieres av:
• Finansielle bidrag fra medlemmer i PO eller av selve produsentorganisasjonen
• Unionens økonomiske bistand som kan gis til PO
Driftsfondet kan bare brukes til å finansiere driftsprogrammer godkjent av medlemsstatene. Alle
produsentmedlemmer må ha mulighet til å dra nytte av driftsfondet, og alle skal ha mulighet til å delta
demokratisk i beslutninger om bruk av midler fra PO og de finansielle bidragene til driftsfondene.
Godkjente produsentorganisasjoner med driftsfond kan utforme drifts-/aktivitetsprogram som er støtteberettiget.
Det er satt en rekke krav og betingelser til innhold, utforming, rapportering og kontroll. Alle
aktivitetsprogrammer må vare i minimum tre år, og maksimum fem år, og programmet må speile innholdet og
medvirke til at kravene satt for å godkjenne en produsentorganisasjon blir oppfylt gjennom aktiviteten.
Det er også en rekke betingelser for gjennomføring, organisering, søknader, rapportering, kontroll, finansiering,
og samarbeid mellom nasjonale myndigheter og EU for at produsentorganisasjoner, driftsfond og driftsprogram
kan anerkjennes og innvilges støtte til søknader fra EU.

Mål og ordninger for mer konkurransekraftig og markedsorientert sektor
gjennom produsentorganisering
Dette er en ordning/program som er etablert for å oppmuntre gårdbrukere innen frukt, bær og
grønt til å etablere eller melde seg inn i produsentorganisasjoner (PO), og medlemsstatene kan
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etablere operative programmer som gir støtte til produsentorganisasjoner som utformer
driftsprogram.
Produsentorganisasjonen må anerkjennes nasjonalt, og den må oppfylle gitte vilkår, som at
den er på gårdbrukernivå, at det er frivillig deltagelse og at den er reelt fungerende og støtter
målene i jordbrukspolitikken før den kan søke støtte. Det er i tillegg en rekke andre krav både
til selve produsentorganisasjonen og medlemmene tilknyttet salg, miljø og drift, samt en
rekke betingelser til innholdet i selve aktivitetsprogrammene den kan søke støtte til satt av
EU.
Med mål om å gjøre produsentorganisasjoner sterkere i verdikjeden, ble programmet for
driftsfond etablert i 2007.
Gjennom dette ble det innført muligheter for produsentorganisasjoner å etablere driftsfond
som kan benyttes til å finansiere driftsprogram som må godkjennes av medlemsstatene.
Driftsfondene/-programmene kan finansieres gjennom bidrag fra medlemmene i
produsentorganisasjonen eller av selve produsentorganisasjonen og finansiell støtte fra EU.
Den årlige produksjonen av frukt og grønt er beregnet til om lag 47 milliarder euro. Dette
blir produsert av om lag 3,4 millioner gårdsforetak, hvorav det er 1500
produsentorganisasjoner. Produsentorganisasjonene står for om lag 50 prosent av
produksjonen (Agrafact No 44-17).
Dersom det mottas støtte fra EU, er det satt begrensinger på støtten i form av to tak der
begge gjelder, såkalt dobbelttak. For det første kan ikke støtten fra EU til en
produsentorganisasjon overstige 4,1 prosent av produsentorganisasjonens salgsinntekter, dog
kan den økes til 4,6 prosent dersom alt utelukkende benyttes for å bekjempe markedskrise.
For det andre må støtten ikke overstige 50 prosent av de faktiske utgiftene
produsentorganisasjonen har i driftsprogrammet (European Commission, 2014).

Mål og ordninger for å motvirke markedskriser og svingningene i
produsentinntektene
Gjennom reformene i EUs jordbrukspolitikk har markedsreguleringen i CAP blitt svekket, og
dette har gjort store og raske prissvingninger på råvarer mer utbredt. Da det ofte er bonden
som må absorbere sjokkene i markedet, er det også bonden som får det meste av risikoen i
verdikjeden for slike prisvariasjoner og markedssvingninger. Disse ordningene må sees i
sammenheng med dette. Agricultural Markets Task Force (2016) belyser utviklingen med
svekket markedsregulering og bonden som den sårbare aktøren i verdikjeden slik i rapporten
Improving Market Outcomes – Enhancing the Position of Farmers in the Supply Chain:
There is concern that farmers, generally fragmented as a group and less supported
now by the policy tools that operated to sustain producer prices in the past, are
becoming the main shock absorber in the supply chain as regards market risks such
as price volatility or prolonged periods of low prices. (Agricultural Markets Task
Force, 2016, s. 6)
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Støtte ved markedskriser og ordninger for å redusere effekten av disse i grøntsektoren
omfatter seks kategorier (European Commission, 2017f):


Å trekke produkter fra markedet/ikke legge dem ut for salg. Støtten er begrenset til 16
produktgrupper og ikke mer enn 5 prosent av produksjonsvolumet til en
produsentorganisasjon, og kompensasjonen kan ikke overstige 60 prosent av verdien.
Kompensasjonen blir beregnet med 30 prosent av den gjennomsnittlige markedsprisen
i EU siste fem år (Agrafact No 44-17).



Grønn høsting/ikke høsting er kompensasjon for å redusere avlingen / ikke høste
avlingen i den normale produksjonssyklusen for å redusere utbudet.



Støtte til rådgiving/promotering og til å kommunisere produksjon og produkt.



Søke å oppmuntre og tilrettelegge for at bønder har forsikringer mot avlingssvikt ved
naturkatastrofer, sykdomsutbrudd og klimatiske forhold. Det er en rekke
begrensninger på hvor omfattende forsikringene kan være slik at de ikke skal virke
konkurransevridende i markedet.



Tilrettelegge for at produsenter kan etablere banklån eller fond for sikkerhet mot
markedssvikt/avlingsvikt.

Mål og ordninger for å øke etterspørselen av frukt og grønt i EU
Det er to ordninger for å øke etterspørselen/avsetningen av frukt og grønt. Den ene er
programmet for frukt og grønt i skolen, mens den andre er å gi produkter gratis til veldedighet
og motta noe kompensasjon for disse.
Ordningen for gratis distribusjon er nær koblet til ordningene for å trekke produkt fra
markedet, og det er strenge begrensninger på volumet som også her er maksimalt 5 prosent av
produsentorganisasjonens markedsandel. Dersom produkter blir gitt til gratis distribusjon, kan
ikke produktene erstatte det institusjoner kjøper til vanlig; det må komme i tillegg.
Kompensasjonen blir beregnet med 40 prosent av den gjennomsnittlige markedsprisen i
EU siste fem år (Agrafact No 44-17) og blir utbetalt med 100 prosent, og det er en flat sats
som skal dekke logistikk tilknyttet levering.
Programmet for frukt og grønt i skolen er begrunnet i ernæring og at skolebarn skal få
sunne spisevaner. Det er frivillig for medlemslandene å delta, og dersom de deltar, må de også
delfinansiere ordningen (European Commission, 2017f).
I Danmark benyttes denne ordningen, og for 2015/2016 var støtten budsjettert til 18
millioner DKR, hvorav 13,5 millioner var finansiert fra EU og 4,5 millioner fra danske
myndigheter (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2015).
Skolefruktordning er noe også Norge har, og her var det budsjettert med 35 millioner NOK
på statsbudsjettet i 2016, men i Norge er finansieringen på helsebudsjettet, mens den i
EU er på jordbruksbudsjettet.
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Mål og ordninger for økt bruk og mer miljøvennlige dyrkingsmetoder og
produksjonsteknikker utover minstekravene
Alle utbetalinger under ordninger tilknyttet miljø har som forutsetning at minimum 10 prosent
på alle program må gå utover obligatoriske krav, både at de må være mer omfattende enn det
som ligger i kryssvilkår og at de må være strengere enn nasjonale forskrifter for miljø, for
eksempel når det gjelder gjødsling, avrenning og plantevern. For å kunne ha program her, må
medlemsstatene lage nasjonale strategier på miljø, og de må både få programmene godkjent
og rapportere til EU at de er innenfor rammeverket satt av EU.

1.6 Priser på ulike produkter i EU og Norge
I tillegg til direktetilskudd har produsentene markedsinntekter. Foruten de fire ordningene
nevnt tidligere, er det ikke noen markedsregulering i grøntsektoren, med minstepriser og
intervensjonsoppkjøp, slik det er for melk og hvete.
Prisene varierer selvsagt med sesong, kvalitet og fra land til land. Likevel vil
gjennomsnittsprisen gi et bilde av prisnivået på ulike produkter. Under vises
gjennomsnittspriser for utvalgte produkter i 2016, basert på notifiserte månedspriser fra ulike
medlemsland. Det er frivillig for medlemslandene å notifisere priser, så alle medlemsland vil
ikke være representert på alle produkter.
Tabell 1.2

Enhetspris Norge og EU i 2016. (Totalkalkylen og European Commission,
2017e)

Vekst
Plommer
Epler6
Jordbær
Annen salat friland
Purre
Tomater
Agurk
Blomkål
Hodekål
Gulrot
Løk

Notifisert gjennomsnittspris
EU €/100 kg i 2016

EUs enhetspris omregnet
kr/kg i 2016 (valuta NB.9,3)

Norsk enhetspris
kr/kg i 2016

78
47
394
89
78
Rund 78/Cherry 146
74
63
27
37
24

7,3
4,4
36,6
8,3
7,3
7,3/13,6
6,9
5,9
2,5
3,4
2,2

31,7
10,7
44,0
38,2
15,0
20,7
7,2
10,8
5,6
8,0
6,7

Poteter importert fra EU hadde en CIF-importpris (levert i Norge på importmottaket) på 5,2
kr/kg i gjennomsnittspris for 2016. I 2016 ble det importert 49 805 tonn potet fra EU til en
verdi av 261 millioner kroner (HS: 07.01).
6

Gjennomsnitt ut fra 12 ulike eplesorter.
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1.7 Arealtilskudd og distriktstilskudd i Norge
Det er et annet system for utbetaling av tilskudd i Norge enn i EU. I Norge er mange av de
viktigeste tilskuddene helt eller delvis produksjonsavhengig, enten mot kroner, kilo eller på
vekstgrupper. Det benyttes ofte et system der støttesatser differensieres på geografisk sone,
vekst og produkt, eller kombinasjoner geografi og produkt.
Det som omtales som AK-tilskudd i Norge, er et todelt arealtilskudd, som består av et
kulturlandskapstilskudd og et arealtilskudd gitt utfra vekstgruppe og geografisk sone. Det
utbetales kulturlandskapstilskudd til alt dyrket areal det søkes produksjonstilskudd på.
Kulturlandskapstilskuddet utbetales flatt og er uavhengig av sone og vekst. Satsen er satt til
155 kr/daa (Norges Bondelag, 2017).
Arealtilskuddet, som er differensiert etter geografisk sone og vekstgruppe, har følgende
satser innenfor frukt, bær, grønt og potet:
Grønnsaker sone 1–5: 550 kr/daa, og sone 6 og 7: 1550 kr/daa. Frukt sone 1–4: 700 kr/daa
og sone 5–7 1450 kr/daa. Bær, sone 1–4 1000 kr/daa og sone 5–7: 1450 kr/daa. Potet, sone 1–
5: 80 kr/daa og sone 6 og 7: 930 kr/daa.
Arealstøtten (AK-tilskuddene) samlet innen grøntsektoren har da følgende satser på lavest
og høyest utbetaling ut fra differensiering på sone og vekstgruppe samt
kulturlandskapstilskuddet:
Grønnsaker: Lavest, 705 kr/daa, høyest 1705 kr/daa. Frukt: Lavest 855 kr/daa, høyest 1605
kr/daa. Bær: Lavest 1155 kr/daa, høyest 1605 kr/daa. Potet: Lavest 235 kr/daa, høyest 1085
kr/daa. Det vil si at det laveste AK-tilskuddet i Norge en produsent får i sektoren, er potet i
sone 1–5 der tilskuddet er 235 kr/daa, mens det høyeste er bær i sone 5–7 med 1 760 kr/daa.
Norge har også tilskudd direkte rettet inn mot produksjonen i deler av grøntsektoren,
gjennom distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker, samt matpotet. Tilskuddet er
differensiert både på vekst og geografisk sone. Dette utbetales etter kr/kilo/stk etter
vekstgruppe og sone. Det er store variasjoner i satsen både på vekstgruppe og etter hvilke
soner vekstene dyrkes i. Distriktstilskuddet variere fra 0,55 kr/kg til 7,45 kr/kg. Intervallet
ligger imidlertid ofte på 1,5 til 5 kr/kg/stk. Samlet er distriktstilskudd grøntsektoren
budsjettert med 87 millioner for 2017 (Norges Bondelag, 2017).
Det er også noen tilskudd rettet mot verdikjeden frukt og grønt, som tilskudd til fruktlager,
tilskudd til press og tilskudd til potetsprit og potetstivelse.
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2 Spania

Spansk landbruk er kjent for både bredden og omfanget i landbruksproduksjonen. I dette
kapittelet skal vi presentere omfanget av produksjonen, eksporten til Norge, hvordan
gårdbrukerne er organisert og støtteordningene til landbruket og til produsentene av potet,
frukt og grønt spesielt.

2.1 Omfanget av produksjonen
Spania benytter til sammen nær 1,6 millioner hektar til produksjon av frukt, grønt og potet
(MAPAMA, 2018). Til sammenligning bruker Norge om lag 24 000 hektar til det samme
formålet. Spania bruker dermed 65 ganger så mye areal til formålet enn Norge. Spania hadde i
2016 56,6 millioner innbyggere, mens Norge hadde 5,2 millioner innbyggere, med andre ord
hadde Spania ni ganger så mange innbyggere som Norge. Norge importerer en betydelig
andel av det vi konsumerer, mens Spania har en relativt langt lavere matvareimport og
eksporterer en høy andel av sin landbruksproduksjon.
Ser vi på arealbruk, er nøtter den produktgruppen som legger beslag på mest areal, med
mer enn 600 000 hektar, mens sitrus er en klar nummer to, med om lag 300 000 hektar.
Tabell 2.1

Utvikling i areal etter produkt (hektar)
2014

2015

2016

Fersk tomat

27 555

25 638

27 140

Fersk paprika

16 667

16 595

17 778

Salat

33 924

34 314

35 371

Vannmelon

18 059

19 147

19 676

Melon

23 800

22 144

21 503

Agurk

8 921

8 095

8 066

Squash

10 102

10 717

10 929

Jordbær

7 791

7 267

6 835

Aubergine

3 423

3 836

3 923

Brekkbønner

10 056

9 445

9 290

Industri-tomat

27 121

32 488

35 952

Løk

24 741

23 492

24 251

Brokkoli

26 612

25 599

27 607

6 926

6 692

6 665

15 678

15 826

15 848

Gulrot
Artisjokk
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Blomkål

6 610

6 719

6 279

Hvitløk

20 965

19 996

21 018

Andre grønnsaker

57 311

59 814

61 737

Sitrus

301 124

298 724

Eple

30 739

30 721

Pære

23 643

22 878

Fersken

50 746

51 458

Nektarin

35 450

35 048

Moreller

25 608

26 490

Aprikos

18 451

18 822

Plomme

17 003

16 064

Avokado

10943

11 329

9158

9 875

Potet

76 128

72 057

Nøtter

630674

617 258

1 575 929

1 558 548

Annen tropisk fruk

Til sammen
Kilde: MAPAMA, 2018.

Figur 2.1
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Spansk produksjon og eksport av utvalgte produkter.

Produksjon og eksport 2016 (tonn)
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4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

Potet
(0701)

Tomat
(0702)

Løk (alle
typer)
(0703)

Kål,
blomkål,
brokkoli
mm
(0704)

Salat og
endive
(0705)

Andre
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Gulrøtter, Agurk/sylt
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neper mm eagurk (asparges,
(0706)
(0707)
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Produksjon 2 246 204 5 233 542 1 699 465 1 095 320 1 416 792

487 382

630 980

2403154

Eksport

105 405

633 485

1 459 287

282 673

907 616

544 047

464 460

Produksjon

815 276

Eksport

Kilde: FEPEX, 2018.

Frukt-, potet- og grøntsektoren i Spania er en viktig bidragsyter til eksportinntekter for
Spania, og eksporten har økt i de senere år. I perioden 2006–2016 økte eksporten hvert år,
bortsett fra i 2014, da Russland innførte importforbud fra EU. Totalt økte eksporten av
grønnsaker med 60,5 prosent i tiårsperioden (MAPAMA, 2016). Eksporten av frukt økte
enda mer i perioden,
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med 72,2 prosent. Salget av grønnsaker til utlandet utgjorde en verdi på 4,7 mrd. euro i 2016,
og frukt utgjorde 8,2 mrd. euro. Landbrukets andel av den totale eksporten er også høy for
Spania, hele 18,4 prosent i 2016 (MAPAMA, 2016).
Ser vi på de ulike produktgruppene innenfor grønnsaker, går det fram at mye av
produksjonen forbrukes i Spania. De produktgruppene som har høyest andel til eksport er løk,
«andre grønnsaker» (asparges, paprika, aubergine) og salat.

2.2 Viktigste mottakerland
Det aller meste av den spanske eksporten på kapittel 7 og 8 i tolltariffen går til andre EU-land.
Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de tre største mottakerlandene både av frukt og
grønnsaker. De største avtakerne for spansk frukt- og grøntproduksjon utenfor EU er etter
størrelsesorden Sveits, Brasil, Norge, Algerie og Marokko.
Tabell 2.2

Viktigste mottakerland av frukt og grønt fra Spania, etter verdi (mill. euro).
Frukt

Viktigste mottakerland
Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Italia
Nederland
Portugal
Polen
Belgia
Sveits
Sverige
Sub-total 10 land
Øvrige land

Grønnsaker
Verdi
Mill euro
2 031,64
1 578,41
1011,60
591,60
507,30
342,06
298,68
244,72
160,78
145,46
6 912,25
8 182,41

Viktigste
mottakerland
Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Nederland
Italia
Polen
Portugal
Belgia
Sverige
Tsjekkia
Sub total 10 land
Øvrige land

Verdi
Mill euro
1 469,88
944,82
910,10
583,42
278,73
205,51
196,68
183,68
149,75
103,27
5 025,85
5 892,72

Kilde: FEPEX, 2018.

2.3 Hvor mye importerer vi til Norge?
I 2016 importerte Norge mer enn 60 000 tonn grønnsaker til en verdi av mer enn 1 milliard
norske kroner fra Spania, som er det største importlandet vårt. Årsaken til den høye importen
fra Spania er at landet har stor bredde i hvilke produkter de produserer og eksporterer. Totalt
importerer vi nær 150 000 tonn frukt og grønt fra Spania til en verdi av nær 2,3 mrd. kroner
(Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2016). Importen fra Spania utgjør 27,8 prosent av
vår totale import av frukt og grønt i volum og 26,7 prosent av verdien av den totale importen.
Spanias andel har økt fra 18,2 prosent i 2007 målt i verdi (ibid.).
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Tabell 2.3 og 2.3 under viser importen av varer på kapittel 7 og 8, eller henholdsvis
potet/grønt og frukt. Innenfor grøntområdet (kapittel 7) er de største varegruppene tollposisjon
«andre grønnsaker, friske eller kjølte», hvor paprika var det desidert største enkeltproduktet.
Tollposisjon «tomater, friske eller kjølte» var nest størst, og «salat» var den tredje største. I
den fjerde største, «hodekål, blomkål og annen kål», er brokkoli et stort enkeltprodukt, og
også i «grønnsaker fryste (el. dampkokt)» er brokkoli et stort enkeltprodukt.
Tabell 2.3

Import fra Spania på kapittel 7, 2016, kilo og verdi i kroner.

Posisjon
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0708
0709
0710
0712
0713
0714
Totalt kapittel 7

Poteter, friske eller kjølte
Tomater, friske eller kjølte
Kepaløk, sjalottløk, annen løk
Hodekål, blomkål, annen kål
Salat
Gulrøtter, neper, andre rotvekster
Agurker, friske eller kjølte
Belgfrukter
Belgfrukter
Andre grønnsaker, friske eller
kjølte
Grønnsaker, fryste (el. dampkokt)
Tørkede grønnsaker
Tørkede belgfrukter
Maniok, søtpotet m.m.

Kilo 2016
1 260 022
12 147 048
1 205 181
11 375 852
10 848 946
178 968
6 918 396
33 783
33 783

Kroner 2016
8 734 271
227 508 907
38 571 282
178 392 838
181 447 543
1 539 622
96 506 533
802 832
802 832

13 168 236
1 804 594
532 392
42 336
798 943
60 314 697

295 833 675
18 360 334
16 825 727
619 984
9 087 525
1 074 231 073

Kilde: Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017.

På kapittel 8, frukt, er posisjonen «andre frukter, frisk» den største. Her er jordbær det største
enkeltproduktet, som vi importerte 5,4 tonn av til en verdi av 243 millioner i 2016. I volum er
bananer størst, tett fulgt av sitrus, med henholdsvis nær 84 000 og 81 000 tonn, og til en verdi
av henholdsvis 588 og 937 millioner kroner.
Tabell 2.4
Posisjon
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
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Import fra Spania på kapittel 8, 2016, kilo og verdi i kroner.
Kokosnøtter, paranøtter m.m.
Andre nøtter (mandler, hasselnøtter m.m.
Bananer
Tropiske frukter (dadler, fiken, ananas,
avokado)
Sitrus
Vindruer
Meloner
Epler, pærer
Aprikos, kirsebær, moreller m.m.

Kilo 2016
2 807 259
5 727 241
83 846 050

Kroner 2016
166 222 386
386 706 764
587 553 716

25 204 532
81 002 998
28 845 535
30 536 150
64 835 936
15 315 937

682 479 464
937 095 879
740 261 618
255 289 795
661 627 467
310 694 129
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0810
0811
0813
0814

Andre frukter, friske (jordbær,
bringebær)
Frukter og nøtter, fryste (også dampkokt)
Andre frukter, tørkede
Skall av sitrus, meloner
Til sammen kapittel 7

23 851 842
14 555 712
1 688 821
122 557
378 340 570

1 178 430 687
300 408 751
79 717 971
1 953 997
6 288 442 624

Kile: Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017.

2.4 Produsentene
Totalt sett er det tett på 1 million gårdsbruk i Spania, og av disse er det om lag 216 000
produsenter som har frukt og grønt (MAPAMA, 2017). Av disse har 39 000 grønnsaker,
resten driver først og fremst med frukt. Litt over halvparten av produsentene innenfor frukt og
grønt er medlemmer av produsentorganisasjoner. Antallet produsenter har falt noe.
Det har vært en politisk målsetting å få flest mulig av produsentene til å gå sammen for å løse
felles utfordringer, og det meste av støtten som er målrettet mot grøntsektoren under frukt- og
grøntregimet til EU, forutsetter medlemskap i en produsentorganisasjon. Det er likevel mange
som har valgt å stå utenfor organisasjonene. Dette kan skyldes flere forhold. De kan oppfatte
at det er mye byråkrati involvert; at det er en større andel av disse som er produsenter med
annet arbeid som viktigste inntektskilde; og at det kan innebære å miste råderetten over egen
eiendom og innsats. Det er gjerne de minste produsentene som står utenfor, men også noen
som er så store at regelverket om dominans gjør at de i så fall ville måttet gå inn i
organisasjoner med veldig mange andre, samtidig som de mindre produsentene vil ha en mye
tyngre stemme i organisasjonen på bakgrunn av antallet de utgjør.
Innenfor frukt og grønt er det i overkant av 570 produsentorganisasjoner i 2015.
Figur 2.2

Utviklingen i antall produsentorganisasjoner i Spania 2009–2015.
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Kilde: MAPAMA, 2017.
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2.5 Støtteordninger til frukt- og grøntsektoren i Spania
Støtteordningene til frukt og grønt i Spania er basert på regelverket i EU. Som det ble
beskrevet i kapittel 1, er EUs landbrukspolitikk delt i to hoveddeler: Pilar 1, som i all
hovedsak består av basisstøtten, og Pilar 2, som dreier seg om landsbygdutvikling.

Pilar 1
Dersom gårdbrukerne tidligere har hatt rett til enkeltbruksstøtte, har de også etter endringene i
den felles landbrukspolitikken rett til basisstøtte. Det er motytelser for å bli tildelt basisstøtten,
spesielt når det gjelder miljø. Hvordan denne støtten har vært fordelt, har vært noe ulikt fra
land til land. I Spania har støttebeløpet til den enkelte produsent tidligere vært basert på
comarcas7 og produksjonsretning. Dette har nå blitt avløst av et system der det fases over til å
være basert på de autonome regionene (Comunidades Autónomas) fram mot 2019.
Så langt er det bestemt at endringene for Spanias del i første omgang vil innebære at
produsenter som ikke har mottatt direktestøtte fra Den felles landbrukspolitikken tidligere,
heller ikke får det nå. Dette i tråd med prinsippet om at støtteberettiget areal ikke skulle øke,
og dermed medføre mindre støtte til husdyrholdet.
For frukt- og grøntsektoren innebærer den nye ordningen at det fortsatt vil være omtrent 40
prosent av arealet som det ikke mottas basisstøtte for, og dermed mange produsenter som ikke
mottar basisstøtte. Men det er to andre støtteordninger som noen av disse kan dra nytte av, og
som Spania har bestemt å bruke i frukt- og grøntsektoren, og det er støtte til skallfrukter,
belgfrukter og tomat til konserves. Man har her vurdert skadeomfanget dersom disse
produsentene skulle skifte over til mindre arbeidskrevende produksjoner i forhold til
ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Pilar 2
Fra 1. januar 2014 startet EU en ny måte å organisere Pilar 2 på i Den felles
landbrukspolitikken. Pilar 2 skal bidra til rural utvikling eller landsbygdutvikling. EU har
utarbeidet retningslinjer og krav til hva som kan inngå i denne pilaren, og medlemsland og
regioner må utvikle egne program og planer som samsvarer med det regelverket som er
utformet på EU-nivå, jamfør kapittel 1. For Spanias del betyr det at det er utviklet et nasjonalt
program for landsbygdutvikling, og i tillegg har alle de ni autonome regionene utviklet hver
sine regionale planer for landsbygdutvikling. De regionale programmene er veldig like
hverandre. Alle må være i overensstemmelse med både EUs krav og retningslinjer og de
nasjonale retningslinjene.

7

Comarca: Geografisk nivå i Spania som ofte sammenfaller med kommuner, men ikke alltid.
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Programmet for landsbygdutvikling
I det følgende presenteres målene i bygdeutviklingsprogrammet som har betydning også for
potet-, frukt- og grøntsektoren.
Mål 1: Kunnskapsoverføring og informasjonsaktiviteter
Mål 2: Rådgivningstjenester, administrasjon og erstatningsordninger for landbruksbedrifter
Mål 3: Kvalitetssystemer for landbruks- og matprodukter
Mål 4: Investeringer i eiendeler
Mål 5: Gjenoppretting av jordbruksarealer som er skadet av miljø- og naturkatastrofer eller
gjennomføring av forebyggende tiltak
Mål 6: Utvikling av landbruksforetak og bedrifter
Mål 9: Oppretting av produsentorganisasjoner
Mål 10: Jordbruksmiljø og klima
Mål 11: Økologisk jordbruk
Mål 17: Krisehåndtering
Mål 9, som gir støtte til å opprette produsentorganisasjoner, er bare aktuell i 8 av 17 fylker, og
da bare for søkere som ikke også skal søke om midler til driftsfond fra «Den nasjonale
strategien for frukt og grønt».

Den felles markedsorganiseringen (CMO)
Den nasjonale strategien for frukt og grønt
Den nasjonale strategien for frukt og grønt er en del av den felles markedsorganiseringen i EU
(Common market organisation), og i hovedsak under Pilar 1, men avhengig av hvilke tiltak
det dreier seg om, vil noe også kunne falle inn under Pilar 2. Tiltakene som det gis støtte til i
Den nasjonale strategien, er i mange tilfeller svært like tiltakene i Programmet for
landsbygdutvikling. I hovedtrekk vil man som produsentorganisasjon søke om midler fra Den
nasjonale strategien, mens enkeltprodusenter vil søke om midler fra
Bygdeutviklingsprogrammet. Det er ikke mulig å få støtte til samme tiltak fra begge
programmene.
Forutsetningen for å få støtte fra Den nasjonale strategien er fastsatt i EUs forordning no.
1308/2013 artikkel 160, som slår fast at produsentorganisasjoner innenfor frukt og grønt må
oppfylle minst én av målsettingene i artikkel 152 c i, ii, og iii, som er følgende:
‐ Garantere at produksjonen er planlagt og i tråd med etterspørselen, spesielt mht.
kvalitet og kvantitet.
‐ At produsentorganisasjonen som søker, samler tilbudet og omsetningen av produktene
til medlemmene, inkludert direktesalg.
‐ At produsentorganisasjonen optimaliserer produksjonskostnader og
investeringsfordeler som svar på utfordringer i forhold til miljø- og dyrevelferd, og
stabiliserer produksjonsprisene.
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I tillegg må produsentorganisasjonene oppfylle en rekke krav under artikkel 154, blant annet
til antall medlemmer, minimumsproduksjon, at de tilbyr assistanse og at de har vedtekter.
Støtten som gis, forutsetter at produsentorganisasjonene oppretter driftsfond (fondos
operativos) og at de utvikler driftsprogrammer for hva de ønsker å gjennomføre (programas
operativos). Disse programmene må ha en varighet på mellom tre og fem år, og gjennom disse
kan man gjennomføre tiltak som:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Produksjonsplanlegging
Produktutvikling
Tiltak for å bedre markedsadgangen
Forskning og forsøksvirksomhet
Rådgivningsvirksomhet
Krisetiltak, som tilbaketrekking fra markedet til gratis distribusjon og andre tiltak
Miljøtiltak

Et driftsmiddelfond som brukes til å gjennomføre prosjekter, består av 50 prosent
egenfinansiering fra medlemmene og 50 prosent fra EU. Egenandelen bidrar til å sikre større
egenengasjement hos mottakerne. EU-støtten er normalt 50 prosent av kostnadene til å
gjennomføre tiltakene. EU-støtten kan økes til 60 prosent (i noen tilfeller der
produsentorganisasjoner fusjonerer), og til og med helt opp i 100 prosent, hvis det dreier seg
om tilbaketrekking av produkter fra markedet som benyttes til gratis utdeling eller lignende.
Støtten fra EU begrenser seg til 4,1 prosent av salgsverdien til produsentorganisasjonen, men
den kan også økes til 4,6 prosent hvis forskjellen er tenkt brukt til krisehåndtering.
Vi skal i det følgende presentere programmet slik det ser ut i den autonome regionen
Andalucía. Det kan se ut som om støtten gis utelukkende til produsentorganisasjonen. Men
enkeltprodusenter kan også søke om støtte til investeringer. I de tilfellene er det produsenten
selv som betaler den halvparten av kostnaden som ikke dekkes av EU.
Dette innebærer at kostnadene ved finansieringen i all hovedsak betales av EU og
produsentene selv, enten i fellesskap gjennom driftsfondene til produsentorganisasjonene eller
den enkelte produsent.
Det har ikke lykkes oss å finne statistikk for hvor stor andel av investeringene i spansk
potet-, frukt- og grøntproduksjon som støttes på denne måten. Men det anslås at EU-midler er
med å finansiere over halvparten av traktorene som omsettes i Region Murcia, som er den
største regionen med hensyn til potet, frukt og grønt i Spania8.
I tabell 2.5 under er hele programmet fra Region Andalucía presentert, etter hvilke
målsettinger de har med støtten og hvilke støttetiltak som er berettiget til støtte. Som nevnt gis
50 prosent av kostnadene for innvilgede prosjekter som støtte fra EU. Her er selvfølgelig en
rekke vilkår, både generelle for alle tiltakene, men også spesifikke for det enkelte tiltaket. Det
vil imidlertid bli for omfangsrikt å gå ned i alle detaljene.
8

Intervju med José Ramón Polo Soriano, Jefe de Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística, Region
Murcia.

28

Rapport 4–2018

Tabell 2.5

Mål med Den nasjonale strategien og tiltak som støttes.

Mål med strategien
Produksjonsplanlegging
Infrastruktur på eiendommene

Produksjonsmidler

Opprettholde og forbedre kvaliteten
på produktene
Kvalitet og matsikkerhet

Forbedre salgsvirksomheten
Infrastruktur og rådgivere

Støtteberettigede tiltak
Vanningsanlegg på parsellene
Vannreservoarer, brønner og dammer
Avsaltingsanlegg og andre vannanlegg
Infrastruktur for å transportere vann, kanaler og rør med høy kapasitet
Bearbeiding av jord for å legge til rette for nye produksjoner
Jordbearbeiding
Drivhus
Annen infrastruktur
Maskiner og verktøy
Kjøretøyer
Stiklinger
Andre produksjonsmidler

Forbedring av sporbarhet
Implementering og forbedring av kvalitetsstyringssystemer for
produktene
Bygging av laboratorier og utstyr (ikke engangsutstyr)
Utgifter til sertifisering av integrert produksjon
Analyse
Kostnader feller, biologisk plantevern, myggnett m.m.
Kjølekjede og andre måter å forlenge holdbarhet
Tiltak som bidrar til forbedring eller vedlikehold av kvalitet eller miljø.
Bygging av infrastruktur
Maskiner, installasjoner og rådgivere
IT-utstyr
Flerårig emballasje
Andre investeringer i infrastruktur og rådgivning
Investeringer relatert til bearbeiding av frukt og grønt

Salgsvirksomhet

Gjennomføring av studier av marked og programmering av
produksjonen
Markedsføring
Kvalifisert personell for å forbedre markedsføringen
Tilbehør til kjøretøyer med kjøle-/fryseanlegg

Forsøksvirksomhet

Investeringer i pilotarealer
Kvalifisert personell som utelukkende jobber med denne virksomheten
Laboratoriemateriell (ikke engangs)
Eksternt innleie av forskningssentre
Anskaffelse av flerårige planter
Andre utgifter forbundet med eksperimentvirksomhet

Kompetanseheving og rådgivning

Økologisk produksjon
Integrert produksjon
Andre miljøtiltak
Sporbarhet

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

29

Kompetanseheving og rådgivning relatert til andre sider ved det
operative programmet
Krisehåndtering

Miljøtiltak

Tilbaketrekking fra markedet
Gratis utdeling
Kompostering
Fôr
Andre avsetninger
Grønnhøsting (høste tidlig eller annet for å redusere utbud)
Ikke innhøsting
Opplæring i produksjonsplanlegging/krisehåndtering
Oppfordring og kommunikasjon rettet mot krisehåndtering
Administrative kostnader som følge av å sette opp felles fond
Retur av kapital og betaling av renter på lån inngått av
produsentorganisasjoner for å finansiere krisehåndtering
Investeringer for å bekjempe erosjon i produksjonene med trær
Innarbeiding i jorda av rester av trevirke som jordforbedring og
bekjemping av erosjon
Kompostering av organisk materiale
Vekseldrift med nitrogeninnhentere
Grønngjødsling med rester
Vannforbedring
Endre drivhus uten gulv til drivhus med gulv for å få resirkulasjon av
næringsoppløsninger i områder som er sårbare for forurensning av
nitrater fra jordbruksdrift
Forbedring av effektiviteten til filtre og utstyr for å redusere utslipp av
støv og andre partikler
Forbedring av vanningsinstallasjoner
Tiltak for å redusere avrenning fra overflate og unngå vannveier
Bruk av reservoar og skyggeteknikker for å unngå fordamping
Økologisk produksjon
Bruk av biologiske og bioteknologiske bekjempingsalternativer
Bruk av poding i grøntproduksjonen for å redusere bruken av kjemiske
produkter
Planting av hekker for å oppnå biologisk mangfold og vedlikehold av
landskapet
Installering av fornybar energi
Bruk av mer energiøkonomiske kjøleanlegg
Tilleggskostnader ved å bruke jernbane framfor veitransport
Bruk av nedbrytbar og komposter-bar plast
Kostnader ved teknisk assistanse for å gjennomføre miljøtiltak
Sertifikat for karbonavtrykk
Sertifikat for vannavtrykk

Andre aktiviteter

Fusjoner, oppkjøp
Generelle utgifter
Studier
Andre handlinger

Kilde: MAPAMA, 2017.
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2.6 Betydningen av den nasjonale strategien
Betydningen av støtten må anses å være relativt betydelig for de som mottar den, samtidig
som den totalt sett for sektoren er moderat. Støtten
utgjør mellom 1,1 og 1,3 prosent av salgsverdien av
hele potet-, frukt- og grønnsaksproduksjonen i Spania.
Dette er langt under taket for hvor mye programmet
kan brukes, siden man kan ha programmer som utgjør
opp til 4,1 prosent av salgsverdien. Det er gjennomført
en evaluering av programmet (Universitat Politécnica
1. Planlegging av
de Valencia, 2012). Man fant da at i hvilken grad man
produksjonen
hadde brukt mulighetene, var det i forhold til mål 1, 2,
3, 7 og 8, som henholdsvis 78, 96, 85, 100 og 96
prosent av produsentorganisasjonene hadde mottatt
2. Forbedre eller
støtte fra. Det er dermed de tre første målene som tar
opprettholde
mesteparten av fondet, hele 93,7 prosent. De målene
produktkvaliteten
som tildeles minst er 4, 5 og 6, som ble brukt av
henholdsvis 7, 27 og 32 prosent av
3. Forbedre
produsentorganisasjonene.
markedsføringen
Mål 4 og 5 har blitt lite brukt. Mål 4 fordi det er
svært strenge krav for å få støtte og fordi det er mest
aktuelt for svært store produsentorganisasjoner; mål 5
4. Forskning og
fordi det finnes andre støttekilder til å avholde kurs,
forsøksvirksomhet
som produsentorganisasjonene sannsynligvis har
benyttet seg av.
5. Opplæring og rådgivning
Mål 6, krisehåndtering, har også blitt lite brukt,
fordi det er svært komplisert, og fordi organisasjonene
likevel er for små til å ha stor innvirkning på
6. Krisehåndtering og markedssituasjonen.
forebygging
Mål 3, forbedret markedsføring, er mye brukt. Dette
er fellesaktiviteter som kommer alle til nytte og som er
7. Miljøvennlig produksjon
midt i hjertet av det som er hensikten med
produsentorganisering.
8.Andre handlinger,
Det samme gjelder mål 7, miljøvennlig produksjon.
Her er nok hovedgrunnen at støtten gis for å oppfylle
investeringer eller utgifter
krav som er obligatoriske.
Mål 1, planlegging av produksjonen, er veldig
populært, spesielt for produsentorganisasjoner med få
medlemmer. Dette gjelder også målet om å forbedre
kvaliteten.

Mål med
programmet:
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Den nasjonale strategien har bidratt til å modernisere produsentorganisasjonene i Spania og
gjort dem bedre i stand til å møte markedsutfordringene. Tilpasningen har skjedd gjennom
initiativer til forretningsaktiviteter og investeringer i verdikjeden, gjennom å skape en ny
organisasjons- og forretningskultur og ved å skape dynamikk for samhandling (Universitat
Politécnica de Valencia, 2012).
Programmet har også sin kostnadsside, siden det er mange krav til informasjon, vanskelig
regelverk og hyppige kontroller.
Tabell 2.6
Mill. euro

Utvikling i EU-støtte, 2010–2015.
2010
176

2011
181

2012
183

2013
184

2014
201

2015
176

Kilde: (Universitat Politécnica de Valencia, 2012)

Totalt kan det maksimalt gis 4,1 prosent av salgsverdien i støtte (bortsett fra hvis det dreier
seg om krisehåndtering). Dermed framgår det at muligheten ikke brukes fullt ut. Tabell 2.7
under viser at man i gjennomsnitt for årene 2010–2015 ga 2,9 prosent av salgsverdien i støtte.
Tabell 2.7

Støtte i prosent av produksjonsverdien til produsentorganisasjonene.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gjennomsnittlig støtte

Produksjonsverdi
Mill. euro
5 445
5 705
5 958
6 568
5 954
7 233

Støtte fra EU
Mill. euro
173
176
181
183
184
201

Prosentstøtte/
produksjonsverdi
3,2
3,0
3,1
2,8
2,8
2,8
2,9

Kilde: (Universitat Politécnica de Valencia, 2012)
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Figur 2.3

Fordelingen av støtte etter mål i programmet.

3,0
10,9

Mål 1 Planlegging av produksjonen
Mål 2 Forbedre produktkvaliteten
35,2

7,8

Mål 3 Forbedre markedsføringen

0,5
0,3

Mål 4 Forskning og forsøksvirksomhet
Mål 5 Rådgivning
Mål 6 Krisehåndtering

26,6
15,8

Mål 7 Miljøvennlig produksjon
Mål 8 Annet
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3 Sverige

Sverige benytter den standardiserte utbetalingen til EU på direktestøtte, såkalt
basestøtteordningen, men landet vil frem mot 2020 innføre flat utbetaling per hektar. Som for
alle andre land, må 30 prosent av direkteutbetalingene være grønn støtte, som setter krav om
flere vekstgrupper per gård, opprettholdelse grasareal og minst 5 prosent av arealet dedikert til
miljøvennlige tiltak, kalt økologiske fokusområder. Av den frivillige produksjonsavhengige
støtten Sverige har lov å bruke innenfor Pilar 1, der en kobler både areal og
produkt/produksjon, har landet øremerket den til ordninger tilknyttet storfesektoren, og bruker
maksimalsatsen på 13 prosent.

3.1 Svensk jordbruksstøtte
Sverige er en del av EUs landbrukspolitikk, og hoveddelen av støtten til landbruket i Sverige
er fra CAP. Direktestøtten under Pilar 1 er beregnet til 4,9 milliarder euro for perioden 2014–
2020 (European Commission (2017g).
Dersom gårdbrukeren oppfyller både de obligatoriske ordningene og de frivillige
ordningene for å få støtte, mottar svenske gårdbrukere 2 120 SEK per hektar i direktestøtte i
gjennomsnitt. Det tilsvarer 212 SEK per dekar dyrka mark, og 208 dersom en ikke er i
programmet for unge bønder. Dersom en ikke driver med storfe, vil produksjonsavhengig
støtte falle bort, og da vil gjennomsnittsstøtten være 181 kr per dekar.
Tabell 3.1

Sveriges fordeling av direktestøtte (Pilar 1) omregnet til støtte per hektar for år
2020. 1 EUR= 9,20 SEK. (Thuen, A.E. (2017); egen fremstilling av
Jordbruksverket, 2016)

Obligatoriske ordninger
Frivillige ordninger
BasisGrønn
Unge
Omfordelingsstøtte Områder med naturlige
Produksjonsutbetaling
støtte
bønder
små bønder
begrensninger
avhengig støtte
1 170 SEK
640 SEK
40 SEK
270 SEK

I tillegg har Sverige landsbygdprogrammer under Pilar 2, og her er støtten fra EU 1,7
milliarder euro for perioden 2014–2020. Samlet sett er da støtten til svensk landbruk fra EU
om lag 6,6 milliarder euro i perioden (European Commission, 2017g, European Commission,
2017h). I tillegg kommer eventuell nasjonal co-finansiering på Pilar 2 som er om lag 50/50
som vil si ytterligere 1,7 milliarder € fordelt over 7 år. Omregnet tilsvarer det samlet om lag
11 milliarder SEK i årlig budsjettstøtte til landbruket samlet sett.
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Innen landsbygdprogrammet i Sverige, der også investeringsstøtten er, kan det søkes støtte til
jordbruket. Det er ikke spesielle program for grøntsektoren i Sverige på
landsbygdprogrammet, men de kan søke på støtte til investeringer og omlegging til økologisk
som alle andre gårdbrukere (Jordbruksverket, 2018).





Miljøtiltak
Kompensasjon for å legge om til økologisk produksjon
Kompensasjonsstøtte for å hindre gjengroing (i hovedsak gras og oljevekster)
Iverksetting av ekstra strenge dyrevelferdstiltak

Til slutt har Sverige en nasjonalt finansiert støtte til vanskeligstilte områder i Nord-Sverige,
der avlingene er lave. Den nasjonalt finansiert støtten gjelder bare i nord for sone 1–5. Andre
deler av Sverige må søke under landsbygdprogrammet under Pilar 2, men her er ikke
grønnsaker og frukt støtteberettiget. Kompensasjonstilskudd kan søkes på etter sonene vist i
figur 3.1, fordi bøndene har varierende driftsforhold utfra klimatiske forhold. Dette
kompensasjonstilskuddet må bonden søke på årlig, og det utbetales etterskuddsvis dersom
bonden får tilslag på kompensasjonen godkjent.
Figur 3.1

Kompensasjonssoner der det kan søkes om tilskudd (Jordbruksverket, 2018)

For bær, poteter og grønt er kompensasjonssatsene gitt per hektar, og støttesatsen er i svenske
kroner per hektar:
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Tabell 3.2

Kompensasjonsstøtte for Nord-Sverige, nasjonalt finansiert (Jordbruksverket,
2018)

Sone
Kroner per hektar potet
Kroner per hektar bær og grønnsaker

1

2

3

4

5

3 500
2 920

3 200
2 920

3 000
2 920

2 300
2 470

1 200
1 900

3.2 Frukt, bær, poteter og grønnsaker i Sverige
Det har vært vekst i svensk frukt-, bær- og grønnsakssektor. Produksjonsverdien har økt de
siste ti årene og var i 2015 på 2,9 milliarder SEK, som er nesten 50 prosent vekst i verdi på ti
år. Samtidig med denne positive utviklingen opplever produsentene at kostnadene på
innsatsvarer øker langt mer enn prisene på varene til gårdbrukerne. For eksempel har prisene
på gjødsel, maskiner og plantevernmidler økt med 10–15 prosent siden 2010, mens
gjennomsnittsprisene gårdbrukerne får for produktene er uforandret.
Det er også en sterk strukturendring i sektoren, der produksjonsvolumet øker mens antall
foretak blir færre med større areal (Jordbruksverket, 2017).
Figur 3.2

Produksjonsutvikling på de største vekstgruppene i Sverige. (Jordbruksverket,
2017)

Markedsandelen til svenske produkter varierer mye fra produkt til produkt og etter sesong,
men hovedtrenden er ifølge Jordbruksverket stabil andel for mange produkter, men en tydelig
positiv utvikling for løk og epler, og en negativ utvikling for tomat.
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Figur 3.3

Markedsandeler for svenske produkter på utvalgte vekstgrupper.
(Jordbruksverket, 2017)

3.3 Investeringsstøtte – Landsbygdprogrammet
Sverige har en nasjonal strategi for produsentorganisasjoner under frukt- og grøntregimet til
EU, ellers er det ikke spesielle programmer for frukt og grønt utover det som ligger i CAP.
Sverige er ikke med i skolefruktordningen som er frivillig. Mange av ordningene i
landsbygdprogrammet til Sverige er kanalisert mot husdyrholdet og da først og fremst melkog storfekjøttproduksjon.
Frukt og grønt kan søke på investeringsstøtte fra landsbygdprogrammet på lik linje med
andre produksjoner for investeringer for økt konkurransekraft, bruk av fornybar energi,
energieffektivisering og reduserte utslipp fra jordbruket.
Investeringsstøtten er satt til maksimalt 40 prosent av faktiske utgifter, og det kan ikke
søkes på investeringer under 100 000 SEK. Det er bare reelle utgifter som kan støttes, og
egeninnsats, lønn til folk som arbeider og lignende er ikke støtteberettiget.
Dersom en får innvilget støtte, utbetales den etter at investeringen er helt eller delvis
gjennomført. Dersom du sender inn søknad om utbetaling på dokumenterte utgifter mer enn
14 dager etter frist, blir innvilget støtte halvert. Dersom søknad om utbetaling sendes mer enn
14 dager for sent, mister en den innvilgede investeringsstøtten (Jordbruksverket, 2018).
For frukt og grønt kan det gis investeringsstøtte til:
1. Investeringer for bedre konkurransekraft:
 Veksthus med ny fast innretning
 Tunneler, samt trær og busker ved etablering av nye kulturer
 Drenering
 Spesialutstyr for presisjonsgjødsling
 Kjøp og spredning av kalk
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2. Investeringer for energieffektivisering


Tiltak som reduserer energibruken, som bedre isolasjon, ventilasjon, belysning o.l.

3. Investeringer for å redusere utslipp fra jordbruket:


Avfallhåndtering/reststoff/kompostering fra egen produksjon

Foretak innen grøntsektoren kan også søke på investeringsstøtte til å produsere fornybar
energi til både egen produksjon og for eventuelt videresalg i tillegg. Krav og tak er de samme
som for annen investeringsstøtte. Investeringer i fornybar energi gjelder følgende
energibærere:







Bioenergi (energi fra biomasse)
Vindkraft
Solenergi
Vannkraft
Jordvarme
Fjellvarme

Selv om det er mulig for bønder i grøntsektoren i Sverige å søke om investeringsstøtte, er det
ifølge Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, komplisert å søke og vanskelig å
bli prioritert. Hun viser til at søknadene må kobles til Sveriges miljømål og at søknader
rangeres etter oppnådde poengsystem innfor et sett av ulike kriterier. Jensen oppsummerer det
slik:
Jag tror inte att någon tycker, det är lätt att söka eller få stöd, man blir bedömd efter
ett poängsystem i relation till hur pass mycket miljönytta investeringen gör. Alla
ansökningar som kommit in på 3 månader bedöms i förhållande till det antal poäng
de fått, och de med högst poäng får stöd. Alltså inte särskilt genomskådligt.

3.4 Svensk nasjonal strategi for produsentorganisering
Sverige har laget en nasjonal strategi for produsentorganisering i frukt og grønt som ble
innført i juni 2017 og gjelder til og med 2022. Denne avløste strategien fra 2009
(Jordbruksverket, 2017). Den viser til reglene for å kunne gi støtte til produsentorganisasjoner
fastsatt av EU-rådsforordningen, og at det er et tiltak for å styrke posisjonen til produsentene i
verdikjeden gjennom å samarbeide om utbudet og forbedre markedsføring, planlegge og
tilpasse produksjonen til etterspørsel, og optimalisere produksjonskostnadene og stabilisere
produsentpriser.
I Sverige er all støtte under den nasjonale strategien fra EU, og eventuelt der det er krav
om tilleggsfinansiering må produsentorganisasjonene stå for den selv, da nasjonale
myndigheter ikke tilfører midler. I 2016 ble det utbetalt 43,2 millioner SEK fra EU til de fem
produsentorganisasjonene. Utbetalingene fordelte seg slik: Kalmar-Öland 185 927 SEK,
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Nordiska GrönsaksMästarna 7 649 545 SEK, Svenska Odlarlaget 15 153 180 SEK, Sydgrönt
16 179 802 SEK og Äppelriket 4 051 264 SEK (Jordbruksverket, 2018b).
Den svenske nasjonale strategien har tre likeverdige overordnede mål:




Øke konkurransekraften til grøntprodusenter
Forsterke posisjonen til produsentleddet i verdikjeden
Redusere miljøbelastningen fra produksjon, lagring og transport

Det er fem godkjente produsentorganisasjoner i Sverige. Det er en reduksjon fra 2009 da det
var ni. Imidlertid er det bare én som har avviklet, da tre av de mindre har gått inn i en av de
større produsentorganisasjonene. Disse fem har grovt regnet halve produksjonsverdien til
sektoren.
Figur 3.4

Nøkkeltall for godkjente produsentorganisasjoner i Sverige (Jordbruksverket,
2017)

Jordbruksverket viser til at Den nasjonale strategien har en del satsinger som ligner på de i
landsbygdprogrammet, og da spesielt innen investeringsstøtte. Likevel viser de til at
produsentorganisasjonsstrategien er langt mer begrenset, og ikke innrettet for å øke
produksjonen:
Den nationella strategin är mer begränsad, i och med att den inte syftar till att
förbättra producentorganisationernas «generella» kapacitet. Närmare bestämt är
strategin inte till för att direkt öka produktionen av frukt och grönsaker, även om det
skulle kunna bli en följd av till exempel satsningar på kvalitet och ökad
marknadsmakt (Jordbruksverket, 2017, s. 29).

Tiltak som er søknadsberettigede i driftsprogram fra godkjente
produsentorganisasjoner
For at en produsentorganisasjon kan søke om støtte til driftsprogramstøtte blir det stilt en
rekke generelle og spesielle betingelser. For eksempel kan det ikke gis støtte til retur og
tilbaketrekning av produkt fra markedet eller støtte til avlinger som ikke er høstet. Ingen tiltak
som øker forbruket av fossil plast kan få støtte. Minst ti prosent må brukes på miljøtiltak.
Ingen støtte kan utbetales dersom tiltaket er innrettet mot å oppfylle et lovpålagt krav.
Generelle markedsutfordringer er ikke støtteberettiget, og støtten kan ikke gå til
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produkt/produksjon uten at det er tydelig etterspørsel etter det i markedet, for ingen støtte skal
bidra til avsetnings- og prisvansker i markedet.
I tillegg blir det stilt en rekke spesifikke betingelser til hva som kan regnes som
investeringer. Noen eksempler er at all støtte til investeringer må samsvare med og bidra til at
de målene produsentorganisasjonen har satt i driftsprogrammet, blir realisert. Alle
investeringer og andre tiltak som er relatert til miljø, må samsvare med rammeverket for miljø
Sverige har satt. Alt som gjelder vanlige driftsutgifter, vedlikehold, service og modernisering
av utstyr er regnet som driftsutgifter og er ikke støtteberettiget. Det kan gis støtte til å
investere i nytt utstyr, men da skal beløpet reduseres slik at verdien til det gamle skal
fratrekkes støtten, og i slike tilfeller kan ikke støtten rettferdiggjøres som miljøtiltak. Det kan
gis støtte til enkeltmedlemmer i produsentorganisasjonen, men da må denne støtten ha som
formål at den oppfyller de operasjonelle målene produsentorganisasjonen har satt for
driftsprogrammet, slik støtte må ikke gagne enkeltmedlemmer og alle i
produsentorganisasjonen må bifalle at de ønsker at enkeltmedlemmer kan få støtte. Det kan
søkes om støtte til personalkostnader, dersom det er spesifisert på timer og det er fagpersoner
som gir råd på miljø, agronomi eller markedsføring. I tillegg er det en rekke krav til kontroll,
rapportering med mer dersom en får støtte, og at disse er etterkommet.
Dersom alle generelle betingelser, spesifikke betingelser og rammeverket for miljø blir
oppfylt, kan produsentorganisasjoner søke støtte til driftsprogrammer innenfor disse
områdene:








Produksjonsplanlegging
Kvalitetsforbedring
Salgsfremmende tiltak
Forskning og eksperimentell produksjon
Rådgivning
Krisehåndtering
Miljøtiltak

Produksjonsplanlegging
Eksempler på støtte som kan gis her, er tiltak som forbedrer utbudet av produkter fra
produsentorganisasjonen i forhold til etterspørselen i markedet. Støtte til datamaskiner og
programvarer som er øremerket produksjonsplanlegging. Det kan gis støtte til å bytte gamle
sorter med nye, eller dersom produsentorganisasjonen kan vise at det er stort
markedsunderskudd på akkurat deres frukt eller bær, kan det gis støtte til nyplanting. Det er
kun kjøp av selve planten/treet som er støtteberettiget; all tilrettelegging, arbeid med mer
relatert til dette kan ikke motta støtte. Jordbær er ikke støtteberettiget her.
Veksthus kan søke støtte for å forlenge dyrkingssesongen gjennom isolering og bedre lys,
men lengre sesong kan ikke bety større miljøbelastning, og veksthus som har fossil energi
som hovedkilde, kan ikke få støtte.
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Produsentorganisasjoner kan få støtte til å investere i felles lokaler for lagring, sortering og
distribusjon. Slik investering må omfatte 50 prosent av verdien til produsentorganisasjonen.
Støtten kan mottas for å kjøpe lokalet, samt til innredning som transportbånd og hyller, men
ingen driftskostnader relatert til lokalet kan støttes.
Kvalitetsforbedring
Produsentorganisasjoner kan søke støtte for å forbedre kvaliteten på produkter. Dette omfatter
alt fra sertifisering via sporbarhet til bedre pollinering på friland. Videre investeringer for
kjøling og lufting på lager, og tiltak relatert til vasking, sortering, pakking med mer som
høyner kvaliteten. Imidlertid må tiltakene være ekstraordinære, og investeringer som er å
regne som normale for produksjonen, er ikke støtteberettiget.
Salgsfremmende tiltak
Produsentorganisasjoner kan få støtte til markedsføring der de retter seg direkte til
sluttkonsumenten. Da produsentorganisasjoner ikke selger direkte til konsumenten, er derfor
slik støtte kanalisert til at produsentorganisasjoner kan få støtte til å delta på detaljisters
matmesser og til å kurse detaljistpersonell i hvordan de skal håndtere produktene.
Videre kan produsentorganisasjoner få støtte til markedsundersøkelser,
butikkdemonstrasjoner, reklame i media og på lastebiler, men markedsføring som involverer
grossistleddet, er ikke støtteberettiget.
Forskning og eksperimentell produksjon
Produsentorganisasjoner kan søke støtte til å teste nye sorter og vekster, utvikle nye produkter
og pakninger, samt til å utvikle nye og bedre lager- og produksjonsmetoder. Det kan også
søkes støtte til å utvikle nye godkjente plantevernmidler gjennom felt- og veksthusforsøk. Det
kan ikke søkes støtte til dette for ettårige vekster.
Rådgivning
Produsentorganisasjonen kan søke støtte til kompetansehevende tiltak relatert til å høyne
kunnskap om kvalitet i produsentorganisasjonen, studiereiser og gjennomgang av driften for å
redusere energibruk og for å redusere miljøpåvirkning fra produksjonen.
Krisehåndtering
Alle normale markedssvingninger, prissvingninger og avlingssvikt på grunn av normale
værforhold er ikke omfattet her. Det er også poengtert at investeringer som er tiltak for
kriseforebyggende tiltak, ikke blir vurdert, da det ikke er målbart om investeringen faktisk blir
initiert som forebygging eller om den egentlig er tuftet på andre hensikter.
Det kan søkes støtte til etablering av forsikringsordninger eller fond i regi av
produsentorganisasjonene slik at produsentorganisasjonen gjennom spleiselag opparbeider seg
kapital til å gi medlemmer økonomisk kompensasjon ved avlingssvikt under ekstremvær eller
insektsangrep. Det kan søkes støtte til administrative kostnader produsentorganisasjonen har

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

41

ved etablering av fond, der medlemmene skyter inn kapital for å utjevne inntekter og
kostnader seg imellom over tid.
Til slutt kan det søkes om støtte dersom Jordbruksverket ut fra phytosanitære årsaker har
pålagt produsenter å sanere vekstene. Det kan her søkes om støtte opp til 20 prosent av
driftsprogrammet for å dekke kostnader til nyplanting for å erstatte de sanerte vekstene.
Miljøtiltak
Produsentorganisasjoner kan søke støtte for å innføre tiltak som samsvarer med det svenske
miljørammeverket. Eksempler er å ikke bruke fossil plast, bytte ut konvensjonelle materialer
med fornybare, kompostering med mer. Andre eksempler er presisjonsgjødsling gjennom
produsentorganisasjonen, planlagt gjødsling for å optimalisere den, redusert plantevernbruk,
integrert plantevern og tiltak for å redusere energibruken og redusere klimagassutslipp.
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4 Nederland

I forhold til størrelsen både på landarealet og befolkningen, er Nederland et kraftsenter
innenfor potet-, frukt- og grøntproduksjonen. Landet er det tredje største eksportlandet av
grønnsaker i verden. Innenfor EU er Nederland den sjuende største grønnsaksprodusenten og
den tiende største fruktprodusenten (USDA 2016).

4.1 Omfanget av produksjonen
Tabell 4.1

Utvikling i areal etter produkt (hektar)

Sopp
Jordbær
Endivie
Asparges
Fennikel
Purre
Selleri
Isbergsalat
Andre salater
Spinat
Sikori
Gulrøtter
Sellerirot
Rødbeter
Reddik
Skorsonerrot
Løk
Vinter-gulrot
Blomkål
Grønnkål
Brokkoli
Kinakål
Savoykål
Rødkål
Spisskål

2010
73
1 632
775
2 253
183
2 950
136
2 600
800
1 821
3 016
2 950
1 311
405
106
1 060
28 866
5 568
2 575
700
2 100
350
136
644
500
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2015
69
1 768
515
2 944
210
2 397
204
2 383
1 097
2 347
2 952
2 666
1 559
656
100
741
32 157
5 804
2 365
358
1 996
290
47
512
418

2016*
59
1 724
511
2 994
222
2 328
163
2 408
1 116
2 240
2 892
2 817
1 705
741
100
441
32 723
6 383
2 219
361
2 071
290
47
575
513
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Rosenkål
Hvitkål
Erter
Grønne bønner
Brede bønner
Auberginer
Squash
Agurk
Paprika
Tomat
Andre grønnsaker
Potet
Epler
Pærer

3 050
1 607
4 023
5 276
485
104
264
664
1 403
1 676
1 584
174 929
-

2 676
1 636
3 541
3 020
585
106
306
545
1 280
1 755
2 570
155 661
-

2 509
1 638
3 324
3 052
585
111
331
540
1 315
1 775
2 234
155 594
7 335
9 434

Kilde: AgriHolland, 2018.

Figur 4.1

Nederlandsk produksjon av utvalgte produkt.
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Kilde: CBS 2018.

80 prosent av grønnsakene som produseres i Nederland, blir eksportert. Den totale verdien av
eksporten av frukt og grønt utgjorde 12,1 mrd. euro i 2017 (CBS, 2017) De største
eksportproduktene er løk, tomat, potet og agurk. Omtrent halvparten av eksporten går til
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Tyskland. Det tyske markedet har gått noe tilbake blant annet som følge av at forbrukerne i
større grad etterspør kortreist mat. I tillegg har Nederland merket effekten av den russiske
embargoen fra 2014. Mens Nederland eksporterte frukt og grønnsaker til Russland til en verdi
av 115 millioner dollar i 2013, gikk eksportverdien ned til 42 millioner dollar i 2015.
Nederland har lykkes i å fylle gapet med å åpne opp nye markeder, som Brasil, Midtøsten,
Afrika og Kina, selv om dette har blitt vanskeligere som en følge av økte krav til mattrygghet
(USDA 2016).
På det innenlandske markedet har per capita-forbruket gått ned, men ikke verdien. Dette
har å gjøre med økt salg av snack-grønnsaker; cherry-tomater har økt på bekostning av større
tomater, og salget av salat er redusert som en følge av økning i salget av kuttet salat i poser.
Nederland er verdens største eksportør av potet. I 2016 dyrket de 4 804 000 tonn med potet
for konsum (det dyrkes i tillegg en del potet for stivelse og settepoteter). Settepoteter står for
størstedelen av verdien. Det største eksportmarkedet er Algerie, med Belgia som det nest
største mottakerlandet til sin pommes frites-industri (USDA, 2016). Norge importerer ikke
mye potet fra Nederland. Importverdien utgjorde 394 000 kroner i 2016
(Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017).
Nederland er også verdens nest største eksportør av ferske tomater, etter Mexico. I 2015
eksporterte Nederland til en verdi av 1,7 mrd. dollar, noe som var en nedgang fra året før på
11 prosent. Mesteparten av eksporten gikk til andre EU-land. Tomat er den største
veksthusproduksjonen i landet (USDA, 2016).
Nederland hadde seks prosent av verdensmarkedet for løk i 2015, og omtrent seks prosent
av jordbruksarealet ble benyttet til denne produksjonen. Landet er nummer to i eksport av
paprika og den femte største produsenten av asparges (USDA, 2016).

4.2 Norsk import fra Nederland
Mens Spania er Norges viktigste importland innenfor frukt og grønt, med en importandel på
26,7 prosent, følger Nederland som nummer to, med en andel på 11,2 prosent. Verdien av den
nederlandske importen var på 950 millioner kroner i 2016 (Opplysningskontoret for frukt og
grønt, 2017).
Tabell 4.2 og 4.3 under viser importen fra Nederland på kapittel 7 og 8, eller henholdsvis
potet/grønt og frukt/bær. Innenfor grøntområdet er de største varegruppene tollposisjon
«andre grønnsaker, friske eller kjølte», hvor paprika og sopp var de største enkeltproduktene.
Tollposisjon «tomater, friske eller kjølte» var nest størst.
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Tabell 4.2

Import fra Nederland til Norge på kapittel 7, 2016, kilo og verdi i kroner.

Posisjon
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0712
0713
0714

Poteter, friske eller kjølte
Tomater, friske eller kjølte
Kepaløk, sjalottløk, annen løk
Hodekål, blomkål, annen kål
Salat
Gulrøtter, neper, andre rotvekster
Agurker, friske eller kjølte
Belgfrukter
Andre grønnsaker, friske eller kjølte
Grønnsaker, fryste (el dampkokt)
Tørkede grønnsaker
Tørkede belgfrukter
Maniok, søtpotet mm.
Totalt kapittel 7

Kilo 2016

Kroner 2016

40 754
9 969 370
3 224 598
1 562 437
197 644
2 657 713
1 560 016
56 771
12 466 507
619 792

394 423
216 740 559
31 176 406
19 558 475
3 299 846
28 553 873
23 252 811
1 162 675
294 142 666
4 411 659

63 729
121 321
32 579 327

3 441 499
1 297 094
627 949 403

Kilde: Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017.

På kapittel 8, der den totale importen fra Nederland er på 341 millioner kroner, er det spesielt
jordbær som peker seg ut, med 4,6 tonn og en importverdi på 226 millioner kroner. Nederland
er et større importland for jordbær enn både Belgia og Spania.
Tabell 4.3

Import fra Nederland til Norge på kapittel 8, 2016, kilo og verdi i kroner.

Posisjon

Kilo 2016

Kroner 2016

0801
0802
0804

64 182
52 417
4 770

4 953 756
3 493 315
105 654

33 565
7 426 920
14 018
4 935 161

786 767
62 057 113
695 098
259 899 687

391 181
35 583
12 957 797

7 096 178
2 089 076
341 176 644

Kokosnøtter, paranøtter m.m.
Andre nøtter (mandler, hasselnøtter m.m.
Tropiske frukter (dadler, fiken, ananas,
avokado)
0806
Vindruer
0808
Epler, pærer
0809
Aprikos, kirsebær, moreller m.m.
0810
Andre frukter, friske (jordbær,
bringebær)
0811 Frukter og nøtter, fryste (også dampkokt)
0813
Andre frukter, tørkede
Til sammen kapittel 7
Kile: Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017.

4.3 Støtteordninger i Nederland
Pilar 1 Direkteutbetalinger
I kapittel 1 ble rammeverket for støtte i alle EU-land gjennomgått. I Nederland gis det
innenfor Pilar 1 (direktestøtte):
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Basisstøtte
Grønn støtte
Støtte til unge bønder
Premie for beitedyr

Nederland benytter den standardiserte utbetalingsmetoden til EU på direktestøtte, såkalt
basisstøtte, men vil fram mot 2019 innføre flat utbetaling per hektar. Som alle andre land, må
30 prosent av direkteutbetalingene være grønn støtte, som setter krav om flere vekstgrupper
per gård, opprettholdelse av grasareal og om at minst 5 prosent av arealet er dedikert til
miljøvennlige tiltak, kalt økologiske fokusområder.
Nederland bruker 43 prosent av direkteutbetalingene til grønn støtte og er dermed godt
over minstekravet i CAP på 30 prosent. Nederland har valgt å bruke bare 0,5 prosent av
direkteutbetalingen som produksjonsavhengig støtte (maksimalt 13 prosent). De 0,5
prosentene går til å premiere beitedyr. De direkte utbetalingene vil i 2019 i Nederland være på
om lag 400 euro per hektar (se figur 1.3) for potet-, frukt- og grøntprodusenter, i likhet med
alle andre gårdbrukere.
Nederland har valgt å flytte 158 millioner euro av det de kunne brukt på Pilar 1 over til
Pilar 2 (over sju år) (European Commission, 2016b).

Pilar 2 Bygdeutvikling
Nederland mottar et totalt bidrag på mer enn 765 millioner euro fra EU til Pilar 2. Dette
inkluderer de 158 millionene som er overført fra direkteutbetalingene til bygdeutvikling (fra
Pilar 1 til Pilar 2). I tillegg kommer den nasjonale medfinansieringen på 449 millioner euro,
samt 439 millioner nasjonal toppfinansiering. Dette utgjør det totale beløpet som kan brukes
til Landsbygdutviklingsprogrammet (European Commission, 2016b).
Den ansvarlige overfor EU er Finansdepartementet, men ansvaret for programmet er
delegert til myndighetene på provinsnivå, som igjen samarbeider med departementet med
ansvar for jordbruk, Det nasjonale Landsbygdutviklingsprogrammet har fem fokusområder:





Styrke innovasjon, bærekraft og konkurranseevne
Unge bønder
Natur og landskap
Forbedring av vannkvaliteten

Landsbygdutviklingsprogrammet benyttes over hele landet, bortsett fra i områder som er å
betrakte som byområder, som er definert som sammenhengende boligområder med mer enn
30 000 innbyggere. Aktivitetene forventes å ha direkte og/eller indirekte virkning med hensyn
til å skape en bærekraftig landsbygdutvikling.
Programmet har et tak for størrelsen på tilskuddene som kan gis. Normalt finansieres
tiltakene av 50 prosent nasjonalt offentlige eller private midler og et bidrag på 50 prosent fra
EU (EAFRD – Rural Development Fond) (RVO, 2018).
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Støtte til naturskadeforsikring
Gårdbrukere kan få godtgjørelse for forsikringspremien. De som omfattes av ordningen er
aktive bønder som driver med åpen plantedyrking, grønnsaker på friland, frukt med mer.
Ordningen har et budsjett på 13 mill. euro, og den enkelte kan få dekket inntil 65 prosent av
forsikringspremien.

Støtte til unge bønder
For å redusere den økonomiske byrden for de som velger å etablere seg i landbruket, gis det
tilskudd til unge bønder gjennom landsbygdprogrammet. Dette gjelder gruppen på 40 år eller
yngre, som overtok eller startet en bedrift mindre enn tre år siden. Unge bønder kan
kvalifisere for dette tilskuddet én gang hvis de investerer i bygninger, land, maskiner og
transportable installasjoner.
Provinsene forvalter også denne subsidieordningen. Hver provins publiserer separat en
utlysning der subsidiebetingelsene er beskrevet. Det er etablert investeringskategorier som
bestemmer hvilke investeringer de unge bøndene kan motta tilskudd til. I praksis handler dette
hovedsakelig om investeringer som fremmer bærekraft og som er innovative.
Støtteberettigede kostnader (i provinsen Groeningen) er:
a) Kostnader ved bygging, forbedring, oppkjøp eller utleie av fast eiendom
b) Kostnader ved kjøp eller leasing av nye maskiner og installasjoner opp til
markedsverdien av eiendelene
c) Kostnader for brukte varer opp til markedsverdien av eiendelene
d) Kostnader til konsulenter, arkitekter og ingeniører
e) Kostnader for råd om bærekraft i miljø og økonomi
f) Kostnader ved mulighetsstudier
I tillegg kan provinsdirektøren bestemme at et tilskudd også kan gis for:
a) Kostnader ved å anskaffe eller utvikle dataprogramvare
b) Kostnader ved å anskaffe patenter, lisenser, opphavsrett og merkevarer.
c) Personalkostnader
d) Egen innsats
e) Avskrivningskostnader
f) Ikke fradragsberettiget eller kompenserende mva.
Tilskuddene utgjør 30 prosent av de støtteberettigede kostnadene, men beløper seg maksimalt
til 20 000 euro og utbetales bare hvis man er berettiget til minst 10 000 euro.
I de enkelte ordningene under Landsbygdutviklingsprogrammet som er beskrevet under,
ser det ut som om utlysningene skjer ved ulike tidspunkter i ulike provinser. Beskrivelsen av
aktivitetene i det følgende er hentet fra programmet til provinsen Groeningen. Med andre ord
ligger de ikke ute på internett slik at de kan søkes på per i dag. Når vi har valgt Groeningen, er
det helt tilfeldig. Programmene ser ut til å være forholdsvis likt utformet i de ulike provinsene.
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Kompetansehevende aktiviteter
Det gis støtte til kompetansehevende aktiviteter som har en kollektiv karakter. Det er for
eksempel kurs, workshops, entreprenørutvikling og demonstrasjonsprosjekter. Hensikten er å
informere om ny kunnskap og innovasjoner i landbruket, og bidra til økt anvendelse.
Tilskuddene utgjør 60 prosent dersom temaet dreier seg om å begrense produksjonskostnader
og risiko. Tilskudd på 80 prosent er mulig for prosjekter som bidrar til økt bærekraft eller
reduksjon av miljøpåvirkning.
Eksempler på kompetansehevende tiltak som det kan gis støtte til i provinsen Friesland:


Endret strategi fra kostnadsreduksjon til verdiskaping med nye markedskonsepter,
inntektsmodeller eller verdiskaping
 Bedre styring av produksjonsrisikoen, styrke posisjonen til primærprodusenten i
forsyningskjeden eller redusere markedssvikten
 Tiltak som fører til mindre bruk av råvarer og gir mindre utslipp av miljøskadelige
stoffer til jord, luft og vann, og mindre utarming av ressurser og råvarer
a) Reduksjon av klimautslipp gjennom mer effektiv bruk av energi, reduksjon i
bruken av fossil energi gjennom overgang til fornybar energi og produksjon av
fornybar energi
 Klimatilpasning
 Forbedring av dyrevelferd
 Opprettholde og styrke biologisk mangfold og miljøkvalitet

Investeringer for innovasjon og modernisering av landbruksbedrifter
Investeringer av denne typen som det kan ytes tilskudd til, må være rettet mot modernisering
av virksomheten. Investeringene kan ha et samfunnsmessig bidrag, men de må også bidra til
avkastningen til de som mottar subsidien, og derfor kreves det et personlig bidrag på 60
prosent. Mottakere av støtten er bønder. Følgende formål kan gis støtte (eksemplene er hentet
fra provinsen Groeningen) (SNN, 2018):
1. Tilskudd kan ytes for
a) Fysiske investeringer som er nødvendige for å utvikle, teste eller demonstrere
innovasjoner i landbruksbedrifter, eller
b) for spredning i bruken av innovasjoner
2. Tilskudd gis kun dersom aktiviteten relaterer seg til minst ett av følgende temaer:
b) Forskyving av eksisterende kostnadsreduksjonsstrategi til en strategi for økt
inntekt, med nye markedskonsepter, ny omsetningsverdi eller mer
c) Bedre styring av produksjonsrisikoen, styrke posisjonen til primærprodusenten i
forsyningskjeden eller redusere markedssvikt
d) Tiltak som fører til redusert materialforbruk og reduksjon i utslipp av forurensende
stoffer til jord, luft, grunnvann og overflatevann (for eksempel klimagasser,

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

49

e)

f)
g)
h)

ammoniakk, næringsmidler og pesticider) og mindre utslipp av ressurser og
råvarer (for eksempel vann, fosfat og gjødsel)
Reduksjon av klimagassutslipp gjennom en mer effektiv bruk av energi, reduksjon
i bruken av fossil energi gjennom overgang til fornybar energi og produksjon av
fornybar energi
Klimatilpasning (ved å bekjempe eller redusere effekten av vannmangel og overskudd, og forsalting
Bedret dyrevelferd eller dyrehelse og redusert risiko for folkehelsen i samspillet
mellom dyr og mennesker
Styrke det biologiske mangfoldet og miljøkvaliteten

Kostnader som er støtteberettiget er følgende:
a) Kostnader ved bygging, forbedring, oppkjøp eller utleie av fast eiendom
b) Kostnader ved kjøp eller leasing av nye maskiner og installasjoner opp til
markedsverdien av eiendelene
c) Kostnader for brukte varer opp til markedsverdien av eiendelene
d) Kostnader til konsulenter, arkitekter og ingeniører
e) Kostnader for råd om bærekraft i miljø og økonomi
f) Kostnader ved mulighetsstudier
I tillegg til første ledd kan provinsdirektøren bestemme at et tilskudd også kan gis for:
a) Kostnader ved å anskaffe eller utvikle dataprogramvare
b) Kostnader ved å anskaffe patenter, lisenser, opphavsrett og merkevarer
c) Personalkostnader
d) Egeninnsats
e) Avskrivningskostnader
f) Ikke fradragsberettiget eller kompenserende mva.
Et eksempel på en slik utlysning i provinsen Groeningen, som hadde søknadsfrist i desember
2017, kan sammenfattes slik (SNN, 2018):
• Minimumsbeløp per søknad € 10.000, maksimalt € 100.000 søkt på kan subsidieres
• Støtteprosent 40%
• Investeringsforespørsler må derfor utgjøre minst € 25 000
• 8 kategorier av støtteberettigede tiltak
• En bonde kan sende inn 1 søknad
• Totalt tilgjengelig tilskudd for dette tiltaket: € 2.000.000
• Tilknyttede installasjonskostnader er kvalifisert
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Forbedring av vannkvalitet, biologisk mangfold og naturlandskap
Overdreven bruk av gjødsel og plantevernmidler, utsatthet for flom og uttørking av jorda har
ført til at det er mye å gjøre for å forbedre vannkvalitet og vannmengde i jordbruksområdene.
Det gis støtte til ikke-produktive investeringer i vannprosjekter. Støtte kan gis til investeringer
som ikke bidrar til økt produksjon, og som vedrører (re)design eller endring og styring av
vannsystemer for landbruk, vann og klima. Støtte kan gis til:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Bønder
Grunneiere
Drivere av landbrukseiendom
Landbruksorganisasjoner
Natur- og landskapsorganisasjoner
Provinser
Vannstyrer
Kommuner
Partnerskap av ovennevnte parter

Tilskudd kan gis for:
a) Kostnader ved bygging, forbedring, oppkjøp eller utleie av fast eiendom
b) Kostnader ved kjøp eller leasing av nye maskiner og installasjoner opp til
markedsverdien av eiendelene
c) Kostnader ved brukte installasjoner opp til markedsverdien
d) Kostnader til konsulenter, arkitekter og ingeniører
e) Kostnader for rådgivning om bærekraft i miljø og økonomi
f) Kostnader ved mulighetsstudier
g) Kostnader ved å anskaffe eller utvikle dataprogramvare
h) Kostnader ved å anskaffe patenter, lisenser, opphavsrett og merkevarer
i) Avskrivningskostnader
j) Ikke fradragsberettiget eller ikke kompensert mva.
k) Personalkostnader
Et eksempel igjen fra provinsen Groeningen sier følgende om en utlysning fra 2016
innenfor dette området (SNN 2018):
 Tilskuddene ytes for 100% av de støtteberettigede kostnadene der:
 EJFLU-støtten (EU-midler) utgjør 50% av de støtteberettigede kostnadene
 50% av de støtteberettigede kostnadene også finansieres av en eller flere andre kilder
 Ingen støtte vil bli innvilget dersom de støtteberettigede kostnadene er mindre enn €
250.000. Tilskuddene utgjør 100 prosent av de støtteberettigede kostnadene.
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Investeringer i infrastruktur for utvikling, modernisering eller tilpasning av
gårder
Tilskudd kan gis for forbedring av fordelingsstrukturen av landbruksbedrifter eller flytting av
landbruksforetak som har til formål å forbedre eiendomsstrukturen. Støtte kan gis til:
a) Bønder
b) Grunneiere som ikke er bønder
c) Leietakere
d) Jordskifte
e) Landbruksorganisasjoner
f) Provinser
g) Vannstyrer
h) Kommuner
i) Natur- og landskapsorganisasjoner
Støtteberettigede kostnader ved jordskifte
a) Saksomkostninger
b) Prosesskostnader for underoppdeling
c) Investeringer i arrondering

Markedsregimet for frukt og grønt
Som en del av Den felles landbrukspolitikken har EU innført ulike ordninger for noen av
produktene, og innført en felles markedsorganisering under navnet: Common Market
Organization (CMO). Dette er situasjonen for frukt- og grøntproduksjonen. I denne ordningen
er produsentorganisasjonene gitt en spesiell stilling. De er ment å skulle styrke
markedsposisjonen til produsentene i matvarekjeden og er unntatt fra regelverket om
kartellvirksomhet. Det er retningslinjer for hva som skal til for å bli godkjent som
produsentorganisasjon, etter regelverk i Den felles landbrukspolitikken, og regelverket er
forankret i medlemslandene.
Dersom produsentorganisasjoner oppfyller regelverket, har de muligheter til å få
omfattende støtte til gjennomføring av «operative programmer» eller «aktivitetsprogrammer».
Den viktigste oppgaven er en felles omsetning av produktene til medlemmene. For å
gjennomføre aktivitetene i de operative programmene, må produsentorganisasjonene sette opp
driftsfond, på samme måte som i Spania. Programmene tar også i Nederland sikte på mål som
produksjonsplanlegging, forbedring av produktkvaliteten og forebygging og styring av kriser.
I tillegg er det krav om minst to miljøhandlinger og at minst en viss del av utgiftene i
programmet skal gå til slike tiltak. Halvparten av finansieringen kommer fra EU. Støtten fra
EU kan maksimalt utgjøre 4,1 prosent av verdien av salgsproduksjonen som er markedsført av
produsentorganisasjonen. Den andre halvdelen bæres av produsentorganisasjonen selv og
dens medlemmer.
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For å være medlem i en produsentorganisasjon har man leveringsplikt. I Nederland tillates
imidlertid medlemmene å levere inntil 25 prosent av produksjonen ved direktesalg til
forbrukere (Janssen, 2015).

Frukt- og grøntregimet i Nederland
Også Nederland har utarbeidet en nasjonal strategi for Den felles markedsordningen for frukt
og grønt (RVO, 2018b). Nederland viser til at alle de godkjente virkemidlene i EUs felles
markedsordning ivaretar forhold som er innenfor den nederlandske strategien. Dermed kan
det gis støtte til følgende tiltak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiltak rettet mot å forbedre eller opprettholde produktkvalitet, inkludert
anskaffelse av anleggsmidler
Tiltak rettet mot å forbedre eller opprettholde produktkvalitet, herunder
oppkjøp av anleggsmidler
Tiltak rettet mot markedsforbedring, inkludert anskaffelse av anleggsmidler,
kommunikasjonsaktiviteter, unntatt de som omfattes av punkt 6)
Forskning og eksperimentell produksjon, inkludert anskaffelse av
anleggsmidler
Opplæringsaktiviteter, unntatt de som omfattes av punkt 6, og tiltak for å
fremme adgang til utdanning og rådgivningstjenester
Kriseforebygging og krisestyring:
a) investeringer for å effektivisere forvaltningen av kvantumet markedsført;
b) treningstiltak og utveksling av beste praksis
c) markedsføring og kommunikasjon, forebyggende eller i en kriseperiode
d) støtte til de administrative kostnadene ved å sette opp fond
e) beplanting av frukthager om nødvendig etter obligatorisk rydding av
sanitære eller fytosanitære årsaker på vegne av medlemsstatens kompetente
myndighet
f) tilbaketrekking av produkter fra markedet
g) grønn høsting eller ikke-høsting av frukt og grønnsaker
h) høstingsforsikring
7. Miljøhandlinger som nevnt i artikkel 33, nr. 1 i forordning (EU) nr.
1308/2013, inkludert anskaffelse av anleggsmidler
8. Andre tiltak, herunder anskaffelse av anleggsmidler, unntatt varer under
tiltak 1) til 4) og 7) som oppfyller ett eller flere av målene fastsatt i artikkel 33,
nr. 1 i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det er krav om at aktivitetsprogrammene eller driftsprogrammene inneholder to eller flere
handlinger rettet mot miljøet, eller at minst ti prosent av utgiftene under programmene gjelder
miljøhandlinger.
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I tillegg er det krav om at støtte ikke kan gis dobbelt gjennom å søke om midler til de samme
aktivitetene både gjennom Landsbygdutviklingsprogrammet og markedsorganisasjonen for
frukt og grønnsaker. Her har markedsorganisasjonen for frukt og grønnsaker forrangen, og
skal brukes før det søkes om midler fra bygdeutviklingsprogrammet.

Frukt og grønt i skolen
Nederland deltar i frukt- og grønt-ordningen for skolene, som er godkjent og medfinansiert av
EU. EUs andel av utgiftene er på 75 prosent. For skoleåret 2016/17 ble det bevilget 5 434 576
euro fra EU, og den nasjonale medfinansieringen bidro til at det totale beløpet brukt til
ordningen var på 7 246 101 euro. Norge budsjetterte med 35 millioner kroner til
skolefruktordningen i 2016, med andre ord omtrent halvparten så mye som Nederland.

Intervensjonsordning for frukt 2017/2018
På bakgrunn av den russiske boikotten av varer fra EU, som ble startet i 2014, har EU
besluttet å åpne for intervensjon på frukt og grønt for de produsentene som er rammet.
Produsentene kan velge å ta produkter ut av markedet eller grønnhøste. Nederland har en egen
kvote for hvor mye de kan trekke tilbake. Det er bare produsenter som er godkjent for
ordningen gjennom sitt medlemskap i en anerkjent produsentorganisasjon som kan gjøre
dette. Tilbaketrekking fra markedet innebærer at produktene blir distribuert gratis til
matbanker, husdyrbruk eller destruering. Grønnhøsting innebærer at man høster før
produktene er modne. Produktene ordningen gjelder, er epler, pærer, plommer og søte
kirsebær. Nederland har en tildelt kvote på 5865 tonn epler og pærer. Halvparten distribueres
til matbank for gratis distribusjon og den andre halvparten distribueres på annen måte eller
ødelegges.
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5 Norsk produksjon og bruksstruktur

Selv om grøntsektoren i Norge skjer på en liten andel av det samlede jordbruksarealet, drøye
2 prosent, utgjør totalinntektene langt større andel med knappe 17 prosent. Det er med andre
ord et lite areal, men det er en høy verdi på produksjonen innenfor sektoren (figur 5.1 og 5.2).
Figur 5.1

Fordeling av jordbruksareal i Norge. (AgriAnalyse, 2017)

1 %1 %

Norge
Grovfôr

30 %

68 %

Figur 5.2

Korn og
oljevekster
Frukt, bær og
grønnsaker
Potet

Totalinntektene (produksjonsinntekter og tilskudd) fordelt på produksjoner
2016. (AgriAnalyse, 2017 basert på Totalkalkylen for landbruket)

Det har skjedd markante strukturendringer i grøntsektoren de siste ti årene, mot færre og
større produsenter. Dette er en sammenfallende trend med de fleste andre
produksjonsretninger i Norge. I sum har jordbruksarealet i drift blitt redusert i Norge, så også
innen grøntsektoren, men med grønnsaker som et unntak, der arealet i drift har økt, jamfør
EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

55

figur 5.3. Det er her viktig at dette er endring i prosent, og at arealet til grønt er forholdsvis
lite i den samlede arealbruken.
Figur 5.3

Endring i antall foretak og areal i drift fra 2006 til 2016 i prosent.
(Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold).

For potet har det vært en reduksjon i arealet på knappe 20 000 dekar fra 2006 til 2016,
samtidig som antall foretak er mer enn halvert (tabell 5.1). Grønnsaksarealet har i perioden
økt med om lag 18 000 dekar, mens antall foretak som driver arealet, er redusert med 477.
Arealet som det dyrkes frukt og bær på har vært mer stabilt, men også her har reduksjonen i
produsenter vært svært markant de siste ti år.
Tabell 5.1

Potet
Grønnsaker
Frukt
Bær

Utvikling i dekar i drift og antall foretak etter vekstgruppe.
(Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold)
Dekar i drift 2006

Dekar i drift 2016

139 115
55 095
22 036
23 303

119 839
73 090
20 570
22 936

Antall foretak
2006
4103
1199
1100
1164

Antall foretak
2016
1877
772
880
730

Dersom en ser på strukturutviklingen i areal i drift per foretak, er trenden mot større og færre
tydelig innen alle vekstgruppene, men svakere i frukt enn blant de andre produksjonene
(tabell 5.2). På potet og grønnsaker er arealet i drift per foretak omtrent doblet de siste ti
årene. For bær er den økt fra i snitt 20 dekar til 31 dekar, mens på frukt har snittet areal i drift
per foretak økt med bare tre dekar.
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Tabell 5.2

Utvikling i areal per foretak etter vekst i 2006 og 2016. (Landbruksdirektoratet
og Fylkesmannen i Vestfold)
Dekar per foretak 2006

Dekar per foretak 2016

34
46
20
20

64
95
23
31

Potet
Grønnsaker
Frukt
Bær

Ser en på utviklingen i salgsvolum, har disse økt på mange vekstgrupper de siste ti år. Spesielt
har salgsvolumet av epler, gulrot, salat, løk og blomkål økt betraktelig.
Tabell 5.3

Salgsvolum, enhetspris og omsetning diverse vekster. (Totalkalkylen)

Vekst
Plommer
Solbær
Andre bær
Bær i veksthus
Epler
Pærer
Jordbær
Poteter
Annen salat friland
Purre
Tomater
Agurk
Blomkål
Hodekål
Gulrot
Løk

Salgsvolum i tonn
2007

Salgsvolum tonn
2016

Enhetspris kr/kg
i 2016

Omsetning millioner
kr 2016

1 042
631
160
156
8 458
432
9 156
269 887
1 779
2 527
9 691
1 808
6 522
15 748
33 511
12 936

1 200
605
86
87
13 976
231
6 962
265 617
6 386
3 409
12 401
2 069
9 145
17 030
59 887
24 983

31,7
9,9
48,7
26,5
10,7
15,5
44,0
2,8
38,2
15,0
20,7
7,2
10,8
5,6
8,0
6,7

37
6
4
2
145
3
296
713
236
49
248
15
98
91
465
162

Bruttoproduksjon av potet inkludert settepotet, svinn med mer var 363 200 tonn i 2016 .
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6

Import – eksport og norsk hjemmemarked

Samlet sett var norskandelen på ferske grønnsaker, frukt og bær 30 prosent i 2016. På
grønnsaker var norskandelen 52 prosent, mens den på fruktproduksjoner i Norge, som epler,
pærer, plommer og kirsebær/moreller var henholdsvis 14, 1, 23 og 19 prosent. På bær var
norskandelen på jordbær 31 prosent, mens den på bringebær var 46 prosent (Totaloversikten,
Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2017). Det tilsier at det er muligheter for økt norsk
produksjon og avsetning av norske produkter fra grøntsektoren.

6.1 Tollvern
Utfordrende naturgitte produksjonsforhold grunnet topografi og klimatiske forhold, høyt
kostnadsnivå og en politisk valgt produksjonsstruktur i jordbruket, gjør skjerming av norsk
jordbruk nødvendig. Ved å legge på tollavgifter sikres avsetningen av norske landbruksvarer
til et prisnivå som speiler nasjonale produksjonsvilkår. Toll kan derfor sees på som et
virkemiddel for å utjevne forskjellene i kostnader mellom vår egen matproduksjon og
matproduksjon i land vi handler med, slik at denne forskjellen blir mindre.
Tollvernet legger premissene for:
 avsetningen for norske råvarer
 inntektene til jordbruket
 konkurransesituasjonen for bonde og matindustri i hjemmemarkedet
Tollvernet til Norge på landbruksvarer er todelt. Tollvernet skal sikre de norske
jordbruksproduksjonene, som melk, kjøtt og grønt, gjennom tollsatser som gir beskyttelse mot
tilsvarende varer fra utlandet, mens produkter som ikke konkurrerer med de norske
kjerneproduksjonene har lave eller ingen tollavgifter (Bunger, A. & Tufte, T., 2016).
Selv om det håndheves et aktivt tollvern for norsk frukt, bær og grønt, er svært mange av
vekstgruppene i grøntsektoren utsatt for et betydelig importpress. Det er utfordrende både for
priser i sektoren og for avsetningen av produksjonsvolum.
Landbruksdirektoratet (2017a) sier følgende:
Det er den sektoren [frukt og grønnsaker] i landbruket som har størst
importkonkurranse, og videre foreligger det ingen form for mottaks- eller
forsyningsplikt som kan sammenlignes med ordningene for kjøtt, melk eller korn.
Verdikjeden har i tillegg få virkemidler til å regulere markedet.
[...]
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Tollvernet er ikke sterkere enn at grossistene står fritt til å velge mellom norske og
importerte produkter. Godt samarbeid mellom produsentene og at forbrukerne
foretrekker produkter med norsk opprinnelse, er forhold som kan styrke prisen til
produsent. Over mange år har det vært en betydelig importvekst for de fleste
grønnsaksslagene og matpoteter, inkludert mange av de tradisjonelle grønnsakene
som produseres i Norge. For de fleste produkter er det lite som tyder på at
importveksten er svekket.

Det norske tollvernet på frukt, bær og grønt blir i hovedsak håndhevet gjennom spesifikk
tollsats, som vil si i kroner. Det er noen unntak der det benyttes ad valorem, som vil si
prosentsats. Det benyttes prosentsats på noen varenummer i tolltariffens kapittel 7. Det er på
varenummer under posisjonene «friske poteter» og «frisk salat».
Imidlertid står Norge fritt til å velge om en vil håndheve tollvernet gjennom prosentsats
eller kronesats. I den norske bindingslista i WTO, som legger rammene for det norske
tollvernet, har Norge plikt/rett til å bruke følgende tollvern:
Hvor både spesifikk [krone] og ad valorem [%] tollsats er angitt, vil man benytte den
sats som til enhver tid er høyest (Utenriksdepartementet (1993-94)).

En annen begrensning i tollvernet for frukt, bær og grønnsaker er at det er sesongbasert. Det
vil si at produkter har ulike tollsatser i ulike perioder, og da med høyest sats i norsk
vekstsesong. På en del produkter vil det også si at import er tollfritt utenfor norsk sesong. En
utfordring med det sesongbaserte tollvernet er at det ikke nødvendigvis speiler den norske
sesongen like godt i 2018 som da tollvernet ble notifisert i WTO i 1995.
Sortsutvikling, pakketeknologi, lagringsmuligheter og dyrkingsmetoder har gitt potensial
for lengre sesonger for mange vekstgrupper innen sektoren. Men det sesongbaserte
importvernet er ikke fleksibelt og kan ikke endres da det er fastsatt og notifisert i WTO.
Dermed vil det oppstå markedsituasjoner i randsonene til det sesongbaserte tollvernet, der
norsk produksjon ikke blir skjermet mot konkurranse gjennom tollvernet. Dette er en barriere
som reduserer potensialet for norske produsenter i å utnytte og forlenge sesongen, for de er da
avhengige av at de greier å konkurrere med importerte varer i sluttmarkedet uten at norsk
produksjon har beskyttelse fra tollvernet.
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Figur 6.1

Jordbær som eksempel på sesongbaserte tollsatser. (Tolltariffen 2017)

Det er viktig å ta hensyn til at tollsatsene varierer gjennom sesong når produsenter og
næringen legger strategier for produksjonsvolum og avsetning.
For selv om markedsandelen på en kultur er lav gjennom året, kan andelen likevel være
langt høyere i norsk vekstsesong. Dermed må det tas høyde for at på kulturer som har lav
markedsandel i snitt, og der en derfor øker produksjonen, betyr det at avsetningen av det økte
volumet må avsettes i markedet i et tidsrom der det ikke er tollbeskyttelse på produktet, og
dermed potensielt lavere priser eller ikke etterspørsel på grunn av for eksempel kvalitet, der
lagret produkt må konkurrere med ferskt importert produkt.
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Landbruksvarehandel og EØS
Landbruk er ikke definert som en del av EØS-avtalen. Landbruket, og ikke minst
matindustrien, blir likevel indirekte trukket inn i avtalen, fordi artikkel 19 og protokoll 3
omhandler handelen med landbruksvarer.
Artikkel 19
1. Avtalepartene skal undersøke de vanskeligheter som måtte oppstå i handelen med
landbruksvarer, og skal bestrebe seg på å finne egnede løsninger.
2. Avtalepartene skal fortsette sine bestrebelser med sikte på en gradvis liberalisering av
handelen med landbruksvarer.
3. For dette formål vil avtalepartene innen utgangen av 1993 og senere med to års mellomrom
gjennomgå vilkårene for handelen med landbruksvarer.
4. I lys av resultatene av gjennomgåelsene, innenfor rammen av den enkeltes
landbrukspolitikk og under hensyntagen til resultatene av Uruguay-runden vil
avtalepartene innenfor rammen av denne avtale avgjøre videre reduksjoner av enhver form
for handelshindringer innen landbrukssektoren, på preferansebasis, bilateral eller
multilateral basis og på gjensidig fordelaktig basis, herunder handelshindringer som følger
av statlige handelsmonopoler i landbrukssektoren.
Artikkel 19 legger til rette for sterke handelspreferanser i form av tollreduksjoner eller
tollfritak og/eller kvoter på utvalgte jordbruksvarer. Det er gitt omfattende kvoter til EU innen
frukt, bær og grønt. De blir også i hovedsak utnyttet, og per i dag har EU følgende kvoter på
grøntprodukt på kapittel 7 og 8 i tolltariffen: Nypotet 2500 tonn, Issalat industri 1000 tonn,
Tørkede poteter 300 tonn, Epler 2000 tonn, Jordbær 300 tonn, Jordbær konserves 2200 tonn,
Bringebær konserves 950 tonn og Kirsebær 100 tonn. EU har også kvoter på kapittel 20.
Disse er Potet halvfabrikat til snacks 3000 tonn, Eplekonsentrat til industri 3300 tonn og
Blåbærkonsentrat 200 tonn.
Protokoll 3 gjelder en rekke industrielt bearbeidede landbruksvarer som er definert i lister
etter varenummer. Eksempler på protokoll 3-varer er sjokolade, iskrem, bakervarer, smaksatt
yoghurt med mer. Varene i protokoll 3 inngår i den frie vareflyten, men ut fra at industrien har
krav på å få utjevnet ulik råvarepris, slik at råvareprisene ikke skal være en konkurransefaktor
(RÅK-ordning) i handelen. Kompensasjon for avvik i råvarepris kan utlignes gjennom toll,
prisnedskriving og eksportrestitusjon. Både Norge og EU bruker råvarepriskompensasjon i
samhandelen. Dermed kan en si at alle varer som ikke er eksplisitt definerte som protokoll 3varer, vil være varer som hører til under artikkel 19.
Det er ingen frukt, bær eller grønnsaker i kapittel 7 og 8 som er definert som RÅK-varer. Men
det er flere varenummer på produkt som inneholder frukt, bær og grønnsaker i kapittel 20 og
21 som er RÅK-varer, som for eksempel syltetøy, konserverte blandinger, frossenblandinger,
sauser og supper med flere.

6.2 Norsk import og eksport
Norge importerer mye frukt, bær og grønnsaker. Samlet importerte Norge landbruksvarer for
62,1 milliarder kr i 2016, hvorav importen fra EU var på 40,1 milliarder kr. Av dette var 9,7
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milliarder import av varer under kapittel 7 i tolltariffen, som er grønnsaker, og under kapittel
8 som er frukt, bær og nøtter. Av de 9,7 milliardene utgjorde importen fra EU knappe 60
prosent med 5,7 milliarder.
Det er imidlertid mange vekster som ikke dyrkes i Norge som blir importert, og som ikke
er i direkte konkurranse med norsk produksjon. Disse har som hovedregel svært lav toll eller
ingen toll.
Likevel er det en stor import av frukt, bær og grønnsaker som også dyrkes i Norge og er
viktige vekstgrupper i norsk jordbruk. På disse er den sterkeste konkurransen fra varer EU
eksporterer til Norge.
Ser en på kapittel 7 og 8 samlet, er importverdien 9,7 milliarder kroner, og det totale
volumet er 723 771 tonn. Spania er den største eksportøren til Norge og står alene for 23
prosent av importverdien til Norge.
Tabell 6.1

Norsk import av grønnsaker og frukt og bær i 2016 fra verden, EU, samt største
eksportland innen EU, sortert etter verdi.
(Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017)

Grønnsaker og frukt og bær (HS 07 og 08)
Verden
EU
- Spania
- Nederland
- Italia
- Polen
- Frankrike
- Belgia
- Sverige

Importvolum kg

Importverdi kr

723 770 604
490 915 370
153 053 738
45 537 124
50 347 869
31 696 418
75 618 976
19 260 197
24 768 161

9 712 288 605
5 707 345 504
2 314 755 937
969 126 047
496 792 665
398 304 273
367 318 177
288 452 600
166 954 374

For grønnsaker er den totale importverdien 3,4 milliarder kroner, og volumet er 345 430 tonn.
Det er igjen Spania som er den klart største eksportøren, etterfulgt av Nederland.
Tabell 6.2

Norsk import av grønnsaker i 2016 fra verden, EU, og største eksportland i EU,
sortert etter verdi. (Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017)

Grønnsaker (HS 07)
Verden
EU
- Spania
- Nederland
- Frankrike
- Italia
- Polen
- Danmark
- Belgia
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Importvolum kg

Importverdi kr

345 430 034
303 426 237
60 314 697
32 579 327
73 516 355
7 784 740
15 568 986
27 485 050
7 177 278

3 423 845 981
2 837 423 850
1 074 231 073
627 949 403
335 468 450
155 616 021
122 362 734
101 947 957
83 110 700
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For frukt og bær er den totale importverdien til Norge 6, 3 milliarder kroner, og volumet er
378 341 tonn. Spania er også her den klart største eksportøren fra EU, etterfulgt av Italia. Det
er imidlertid viktig å legge til grunn at innen kapittel 8 er det mange tropiske frukter, som
utgjør et betydelig volum og verdi, og også nøtter er en del av dette kapittelet i tolltariffen.
Bananer, kokosnøtter og sitrusfrukter er produkter her.
Tabell 6.3

Norsk import av frukt og bær i 2016 fra verden, EU, og største eksportland i EU,
sortert etter verdi. (Landbruksdirektoratet/SSB/Agrianalyse, 2017)

Frukt og bær (HS 08)
Verden
EU
- Spania
- Italia
- Nederland
- Polen
- Belgia
- Sverige
- Portugal

Importvolum kg

Importverdi kr

378 340 570
187 489 133
92 739 041
42 563 129
12 957 797
16 127 432
12 082 919
3 154 608
576 761

6 288 442 624
2 869 921 654
1 240 524 864
547 404 127
341 176 644
275 941 539
205 341 900
94 815 260
50 736 574

Ser en på norsk eksport av frukt, bær og grønnsaker er den rimelig beskjeden. Det er da også
naturlig ettersom norskandelen på eget hjemmemarked er forholdsvis lav og
produksjonsvolumene begrenset. Likevel har Norge noe eksport og samlet er eksporten av
frukt, bær og grønnsaker på 5 175 tonn, med en eksportverdi på knappe 94 millioner kr.
Fordelt på grønnsaker og frukt og bær er volumet henholdsvis 2 237 tonn og 2 937 tonn, der
eksportverdien på grønnsaker er 22,6 millioner kr og på bær og frukt 71 millioner.
Tabell 6.4

Norsk eksport av grønnsaker og frukt og bær i 2016 til verden og til EU.
(Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017)

Grønnsaker og frukt og bær (HS 07 og 08)
Verden (HS 07 og 08)
- Grønnsaker (HS 07)
- Frukt og bær (HS 08)
EU (HS 07 og 08)
- Grønnsaker (HS 07)
- - Sverige
- - Nederland
- Frukt og bær (HS 08)
- - Sverige
- - Nederland

Eksportvolum kg
5 175 039
2 237 203
2 937 836
5 038 146
2 207 557
759 130
524 183
2 830 589
1 158 262
782 584
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Eksportverdi kr
93 616 876
22 600 219
71 016 657
88 566 402
22 358 254
9 865 585
3 966 929
66 208 148
27 298 795
19 667 226
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6.3 Norske markedsandeler
Det er stort rom for mer frukt, bær og grønnsaker produsert i Norge på det norske
hjemmemarkedet. Tabell 6.5 viser en oversikt over norsk produksjon av utvalgte vekstgrupper
på fersk frukt, bær og grønnsaker, importvolumet og norskandelen av markedet.
Tabell 6.5

Norskprodusert og importert vare av fersk frukt, bær og grønnsaker til konsum.
(OFG – Totaloversikten 2017)

Vekst
Plommer
Epler
Pærer
Jordbær
Friske poteter
Annen salat friland
Purre
Tomater
Agurk
Blomkål
Hodekål
Gulrot
Løk
Kirsebær/Moreller
Bringebær

Norskprodusert 2016
1 215
7 717
147
4 604
66 240
1 687
1 836
11 868
17 411
5 534
11 191
34 151
22 981
491
1 138

Importert 2016
4 024
47 411
17 330
10 359
40 394
2 964
1 964
25 003
8 631
5 586
1 418
8 308
7 333
2 111
1 345

Total
5 239
55 128
17 477
14 964
106 634
4 651
3 799
36 871
26 042
11 120
12 609
42 458
30 314
2 602
2 483

%-andel norske varer 2016
23 %
14 %
1%
31 %
62 %
36 %
48 %
32 %
67 %
50 %
89 %
80 %
76 %
19 %
46 %

Selv om en del av importen skjer utenfor norsk sesong, er det grunn til å anta at det er rom for
høyere produksjonsvolum av norske produkter, og med dét høyere norskandel av
sluttmarkedet.
Da tollvernet på mange produkter både er svakt og sesongbasert, er det som nevnt et
betydelig prispress på norske produkter fra grøntsektoren. Tabell 6.6 viser CIF-importpris9 i
gjennomsnitt for utvalgte kulturer fra EU.

9

CIF-importpris står for cost, insurance, freight. Den angir dermed pris inkludert kostnader, forsikring og frakt
ved norsk grense for importerte varer.

64

Rapport 4–2018

Tabell 6.6

CIF-importpris fra EU på utvalgte produkter i 2016 i kroner per kilo.
(Landbruksdirektoratet/SSB/Agrianalyse, 2017)

Kultur og HS
Poteter (HS: 07.01).
Tomater (HS07.02)
Purre HS 07.03 9003/4)
Salat (HS. 07.05)
Gulrot (HS: 07.01. 1011/21)
Agurk (HS:07.07)
Jordbær (HS: 08.10.1011-40)
epler (HS: 08.08.1011/22)

Kr/kg i 2016
5,2
20,9
12,3
17,3
9,23
14
45,6
10,5

Dette er en oversikt over årsgjennomsnittet på importprisen fra EU. Det kan imidlertid være
store variasjoner fra måned til måned og fra land til land, og ikke minst fra vareparti til
vareparti. I tillegg er ikke nødvendigvis slik at en tomat er en tomat, selv om det i norske
tollsatser ikke skilles mellom ulike sorter tomater, kvaliteter, innpakning, eller andre ting som
tilsier at priselastisiteten til bonden eller i sluttmarkedet er ulik.

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

65

66

Rapport 4–2018

Litteratur

AgriAnalyse (2017). Landbruksbarometeret, 2017. AgriAnalyse, Oslo.
AgriHolland (2018). Cijfers tuinbouw. Hentet 19.02.18 fra:
https://www.agriholland.nl/cijfers/cijf_tuinbouw.html
Agricultural Market Task Force (2016). Improving Market Outcomes – Enhancing the Position of Farmers in the
Supply Chain. Brüssel, November 2016.
Bunger, A. og Tufte, T. (2016). Den norske landbruksmodellen. Rapport 6 – 2016. AgriAnalyse, Oslo.
Castellano, G. (2015). Rural Development Policy. Foredrag på seminar 05.11.15, Landbruksdirektoratet.
CBS (2017). De Nederlandse landbouwexport 2017. Ebooks. Wageningen University & Research. Hentet
19.02.18 fra: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/03/de-nederlandse-landbouwexport-2017
CBS (2018). Statline Landbouw; vanaf 1851. Hentet 19.02.18 fra:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71904ned/table?ts=1519119221779%20og%20Agrihol
land:%20https:%2F%2Fwww.agriholland.nl%2Fcijfers%2Fcijf_akkerbouw.html
EAFRD/Regjeringskansiliet (2018). Sweden - Rural Development Programme. Hentet 06.02.17 fra
http://www.jordbruksverket.se/download/18.12cf1a5d150d42fca521ff0d/1517920216623/Landsbygdsp
rogrammet%202014-2020.pdf
European Commission (2010). Potatoes for human consumption. Hentet 06.02.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/potatoes/fact-sheet_en.pdf
European Commission (2014). RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET - om genomförandet av bestämmelserna om producentorganisationer, driftsfonder och.
verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform. Bryssel den 4.3.2014
COM (2014) 112 final.
European Commission (2011). Fruit and Vegetables Producer Organisations (POs). Hentet 26.10.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/producerorganisations/po_en.pdf
European Commission (2015). EU agriculture spending focused on results. Hentet 20.11.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf
European Commission (2016). Direct Payments. The Young Farmer Payment under Pillar I of the Common
Agricultural Policy. Hentet 14.02.18 fra https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/directsupport/direct-payments/docs/young-farmer-payment_en.pdf
European Commission (2016b). The Netherlands – CAP in your country. Hentet 10.02.18 fra:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/nl_en.pdf
European Commission (2017). CAP explained. Direct payments for farmers 2015–2020.
European Commission (2017b). CAP post-2013: Key graphs & figures. Hentet 05.12.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph4_en.pdf
European Commission (2017c). CAP post-2013: Key graphs & figures. Hentet 05.12.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf
European Commission (2017d). Rural development 2014-2017. Hentet 01.12.18 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
European Commission (2017e). EU prices for selected representative products. Hentet 07.02.18 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/price-monitoring/monthly-prices_en
European Commission (2017f). Fruit and vegetable regime. Hentet 01.02.18 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables_en

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

67

European Commission (2017g). Sweden – CAP in your country. Hentet 04.12.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/se_en.pdf
European Commission (2017h). CAP post-2013: Key graphs & figures. Hentet 05.12.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/countryfiles/common/funding-per-ms_en.pdf
European Commission (2017i). Potatoes. Hentet 12.02.18 fra https://ec.europa.eu/agriculture/potatoes_en
European Commission (2017j). Statistical Factsheet Eropean Union. Hentet 19.02.18 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
FEPEX (2018). Exportación/Importación Españolas de Frutas y Hortalizas. Hentet 19.02.18 fra
http://www.fepex.es/datos-del-sector/exportacion-importacion-espa%C3%B1ola-frutashortalizas#exportaciones
Janssen H.C.E.P.J. (2015). Producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector en het belang van regie over de
afzet. SEW. No 2, februari 2015. Hentet 19.02.18 fra: http://www.dirkzwager.nl/wpcontent/uploads/mediatheek/wetenschap/producentenorganisaties-in-de-groenten-en-fruitsector-en-hetbelang-van-regie-over-de-afzet.pdf
Jensen, K (2017). Støtteordninger frukt, bær og grønt. E-post-korrespendanse 24.10.2017–27.10.2017.
Jordbruksverket (2016). The greening of CAP in practice – cost versus environmental benefits. Report 2016:18
Eng.
Jordbruksverket (2017). Nationell strategi – för stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och
grönsaker. Rapport 2017:19
Jordbruksverket (2017b). Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker. E-post mottatt 20.02.18 fra
Joyce Nordman i Jordbruksverket.
Jordbruksverket (2018). Det här är jordbrukarstöd. Hentet 11.01.18 fra
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/enintroduktiontilljordbrukarstoden/d
ethararjordbrukarstod.4.64f2616c14acd372c5c51ab.html
Landbruksdirektoratet (2017a). Markedsrapport 2016 Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske
landbruksråvarer og RÅK-varer. Rapport nr. 9/2017.
Landbruksdirektoratet (2017b). Omverdenrapport 2016. Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Rapport
nr. 5/2017.
Landbruksdirektoratet/SSB/Agrianalyse (2017). Basert på Utenrikshandelen SSB med varer, etter varenummer
(HS).
MAPAMA 2016. Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2016. Subdirección General
de Análisis, Prospectiva y Coordinación. Hentet 19.02.18 fra:
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informeanual_tcm7460073.pdf
MAPAMA (2017). Estratégia Nacional de los Programas Operativos Sostenibles a Desarrollar por las
Orgnizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Hentet 19.02.18 fra:
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-losmercados/estrategianacional2017_tcm7-458846.pdf
MAPAMA (2018). Superficies y producciones anuales de cultivo de acuerdo con el Reglamento (CE) 543 /
2009. Hentet 28.01.2018 fra: http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticasagrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2015). National strategi for EUs skolefrugtordning for skoleåret
2015/2016 jfr. Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådet, forordning (EF) nr. 1308/2013. Hentet 17.06.17 fra
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/sfs/documents/strategies-2016-2017/dk-20162017_da.pdf
Norges Bondelag (2017). Avtaleguide 2017-2018 Oversikt over jordbruksforhandlingene 2017, samt priser og
tilskudd i jordbruket. Oslo: Norges Bondelag.

68

Rapport 4–2018

Norges Bondelag (2016). Avtaleguide 2016-2017 Oversikt over jordbruksforhandlingene 2016, samt priser og
tilskudd i jordbruket. Oslo: Norges Bondelag.
Opplysningskontoret for frukt og grønt (2017). Totaloversikten. Hentet 19.02.18 fra
https://www.frukt.no/globalassets/materiell/totaloversikten/totaloversikten2016-pdf.pdf
RVO (2018). Plattenlandsontwikkelingsprogramma POP3. Hentet 19.02.18 fra:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijklandbouwbeleid/plattelandsontwikkeling
RVO (2018b). GMO Groenten en fruit. Hentet 19.02.18 fra: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gmogroenten-en-fruit
SNN (2018) POP3 Provincie Groeningen. Hentet 19.02.18 fra: http://www.snn.eu/subsidies/landbouwpop3/provincie-groningen/ og nærmere bestemt:
http://www.snn.eu/upload/documenten/subsidies/pop3/groningen/maatregel-6/20160322openstellingsbesluit-vastgeteld-door-gs.pdf
Tolldirektoratet. (2016). Tolltariffen 2017. Fagbokforlaget
Thuen, A.E. (2017). EUs landbrukspolitikk 2014–2020 Ny grøn arkitektur – miljø og bærekraft på agendaen.
(Rapport No. 12-2017). Oslo: AgriAnalyse.
Tufte, T. (2014). CAP-reformer: Auka eksport og styrka tollvern. Eksportstormakta EU og konsekvensar for
Noreg. (Rapport No. 2-2014). Oslo: AgriAnalyse.
Universitat Politécnica de Valencia (2012). Informe Final. Evaluación de la Estratégia Nacional de los
Programas Operativos Sostenibles a Desarrollar por las Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas. Valencia 30.10.2012. Hentet 19.02.18 fra:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/country-files/es/evaluationreport-of-national-strategy-2012-es_es.pdf
USDA (2016). The Netherlands horticulture Market. GAIN Report Number NL6026. 8. mars 2016: Hentet
19.02.18 fra:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/The%20Netherlands%20Horticulture%20
Market_The%20Hague_Netherlands_8-3-2016.pdf
Utenriksdepartementet (1993-94). Særskilt vedlegg nr. 1 til St.prp. nr. 65 (1993–94) Norges bindingslister –
varer og tjenester.

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

69

Vedlegg

Vedlegg A: Produkter som inngår i EUs frukt og grønt regime

70

Rapport 4–2018

EUs landbrukspolitikk – ordninger for grøntnæringen

71

72

Rapport 4–2018

Utgivelser 2018
Rapport 1—2018: Sveitsisk jordbrukspolitikk
- matforsyning og fellesgoder likestilt
Rapport 2—2018: Korn og konjunktur
Rapport 3—2018: Rikere og renere - ny industri for velferdsstaten

Utgivelser 2017
Rapport 1—2017: De lavthengende fruktene er høstet .
- Løsdrift i norsk storfehold
Rapport 2—2017: Fylkesrapport løsdrift Hordaland
Rapport 3—2017: Fylkesrapport løsdrift Oppland
Rapport 4—2017: Bioøkonomien i USA og EU
Rapport 5—2017: Jord- og skogbruk i Østfold
Rapport 6—2017: Korn og konjunktur 2017
Rapport 7—2017: Verdiskaping i landbruk og industri i
Oslo og Akershus
Rapport 8—2017: Troms: Mulighetenes landbruk
Rapport 9—2017: Vestfolds grønne næringsliv
Rapport 10—2017: Politikerundersøkelsen 2017
Rapport 11—2017: Engdyrking og grovfôrkvalitet
Rapport 12—2017: EUs landbrukspolitikk 2014–2020
– miljø og bærekraft på agendaen

Hollendergata 5.
Pb. 9347 Grønland
N-0135 OSLO
E-post: post@agrianalyse.no
Web: http://www.agrianalyse.no

ISSN 1894-1192

