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AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål 

knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og 

organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i 
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Forord 

 
Tema for denne rapporten er den pågående liberaliseringen av handelen med landbruksvarer 
gjennom frihandelsavtaler. Det er spesielt forhandlingene mellom EFTA og MERCOSUR 
som drøftes, da sistnevnte land har et enormt eksportpotensial som kan sette den norske 
landbruksmodellen under et betydelig press dersom konsesjonene Norge gir på landbruket 
ikke er balanserte ved en eventuell avtale. 

Rapporten ser først på det norske handelsregimet og tollvernet generelt, for så å vurdere 

øvrige norske frihandelsavtaler generelt. Deretter ser en på MERCOSURs landbrukssektor, 

produksjon og eksportportefølje mer spesifikt.  

AgriAnalyse ønsker å takke ulike informanter, og spesielt Norsk Landbrukssamvirkes 

rådgivende utvalg for næringspolitikk for deres innspill og kommentarer.  

Videre takker vi Eivind Skjulestad fra Landbruks- og matdepartementet og Brasils 

ambassadør til Norge, George Monteiro Prata for nyttige samtaler. 

Arbeidet er utført på oppdrag for Norsk Landbrukssamvirke, og AgriAnalyse ønsker å 

takke for et svært interessant oppdrag. 

 AgriAnalyse står ansvarlig for alle faglige vurderinger og slutninger i rapporten. 

 
 
Christian Anton Smedshaug, 
Daglig leder AgriAnalyse 
Juli 2018 
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Sammendrag 

Internasjonalt er det en trend at det stadig inngås ulike bilaterale og regionale handelsavtaler. 

Dette gjelder også for Norge og EFTA, som er svært aktive i å inngå internasjonale 

frihandelsavtaler. Målet med avtalene er å bedre markedsadgangen i nye markeder, mot at 

man samtidig gir bedre markedsadgang i eget marked til den andre avtaleparten. I 

internasjonal handel betyr utviklingen med flere og mer omfattende frihandelsavtaler at det 

multilaterale avtaleverket i WTO blir svakere fordi stadig flere land gir hverandre bedre 

markedsadgang enn det bestevilkårsregelen i WTO sikrer.  

 

Norge har i dag stor import innenfor viktige produksjoner som kjøtt, meieri, grønt og korn. 

Denne importen kommer i all hovedsak fra EU. En hovedutfordring for norsk 

landbruksproduksjon er at ytterligere liberalisering av handelen vil gi økt import. Det vil 

medføre at både avsetning og prisdannelse for norske produkter i markedet blir utfordret. Det 

skjer fordi muligheten til nasjonal prisdannelse på råvarer svekkes som en følge av at norsk 

produksjon ikke kan konkurrere på pris med de store landbrukseksportørene som nå får lettere 

adgang til det norske markedet.  

Et premiss for norsk landbrukspolitikk er et velfungerende tollvern. Svekket tollvern, 

gjennom stadig flere og utvidede konsesjoner til EU og i frihandelsavtaler, setter den 

nasjonale landbrukspolitikken under et økende press. Det betyr at over tid vil muligheten til å 

føre en suveren landbrukspolitikk svekkes. Det er grunn til å anta at dersom liberaliseringen 

av handelen gjennom redusert importvern blir for omfattende, svekkes grunnlaget for å nå de 

landbrukspolitiske målene – matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og 

bærekraftig landbruk – kraftig.  

 

Norge har i dag 27 ratifiserte frihandelsavtaler med 38 land gjennom EFTA. I tillegg pågår 

det forhandlinger om nye avtaler som innbefatter 14 land, deriblant MERCOSUR (Brasil, 

Argentina, Uruguay og Paraguay). Innen varehandelen er Norge offensive blant annet innen 

kjemikalier, metall, maskiner og sjømat. På sin side er MERCOSUR noen av verdens ledende 

landbruksprodusenter og eksportører, og det er åpenlyst at MERCOSURs eksportinteresser i 

hovedsak ligger innenfor landbruket.  

 MERCOSUR er store produsenter av blant annet soya, hvete, frukt, bær og kjøtt – da 

spesielt storfe og kylling. Tilsammen produserer de fire landene over 16 millioner tonn fjørfe 

og 13 millioner tonn storfe. Dette utgjør henholdsvis 20 og 14 prosent av verdens produksjon, 

og de eksporter store volum. For eksempel eksporterte Brasil nær 1,9 millioner tonn 

storfekjøtt i 2016, som er 23 ganger mer enn den samlede norske storfekjøttproduksjonen.
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I motsetning til Norge er EUs jordbruk tilnærmet konkurransekraftig på pris i 

verdensmarkedet. EU har over årene redusert sine råvarepriser, og jordbruksproduksjonen er 

dermed mindre presset.  Dermed er EUs jordbruksproduksjon også langt mindre sårbare ved 

redusert tollvern i frihandelsavtaler. Selv om EU har mange defensive interesser på 

landbrukssektoren, regner de ikke med å bli utkonkurrert i stort omfang hverken på pris eller 

avsetning i eget hjemmemarked gjennom å gi bedre markedsadgang til MERCOSUR eller 

andre.  

 

Norge har vanligvis tilbydd lavere tollsatser på ulike produkter ved inngåelser av 

frihandelsavtaler. Samtidig, når flere og flere får bedre tilgang enn ordinær toll, blir styrken i 

tollvernet generelt svakere. Derfor er det en fare over tid at omfanget av reduserte tollsatser 

blir større, og at tollvernet blir uthulet slik at importen utfordrer norske råvarepriser og 

avsetning av volumene produsert. Eksempelvis har MERCOSUR-landene en tollsats på 310 

prosent på biff av storfe. I 2015 var norsk pris på ytrefilet 255 kr/kg, mens MERCOSUR-

prisen var 62 kr/kg. Tollsatsen på 310 prosent gir en totalpris på 254 kr/kg. Her ser man at det 

allerede er lite luft i tollsatsen på biff, og en ytterligere reduksjon av tollsatsen kan gi en 

importpris pluss toll som er lavere enn den norske prisen. 

 En hovedutfordring ved bruk av reduserte tollsatser er at det er vanskelig å forutse hvor 

omfattende importen blir over tid. Hvor god preferansen er vil variere, blant annet utfra 

prisutvikling, valuta og produksjonsvolum, samt utfra tilbud og etterspørsel nasjonalt og 

internasjonalt. Dermed kan en redusert tollsats som i utgangspunktet var antatt «ufarlig», 

undergrave beskyttelsen på en produksjon. I forhold til store eksportørland som MERCOSUR, 

kan det bety at skjermingen av norsk produksjon og marked gjennom toll mister mye av sin 

funksjon. 

 

I tidligere frihandelsavtaler er det generelt gitt få kvoter. Det er i hovedsak EU som har fått 

eksklusive kvoter innen kjerneproduksjonene i forhandlinger med Norge. For eksportørlandet 

er det en fordel at kvoten er eksklusiv og sikrer et visst volum. For importørlandet er det en 

fordel å ha kontroll på volumet. Man må imidlertid ta i betraktning at kvotevolumet som blir 

importert, betyr at etterspørselen av norsk volum blir tilsvarende redusert. Samtidig kan man 

se for seg at kvoter kan gis i slutten av forhandlinger, når forhandlingene drar seg til. 

Globaliseringsmeldingen legger også til grunn at landbruksinteresser ikke vil stå i veien for å 

få til fremtidige avtaler: 

 
  Landbruksinteresser og hensynet til forutsigbarhet for næringen vil bli tillagt nødvendig 

vekt i forhandlinger, men vil ikke i seg selv være grunn til å hindre innledning av 

forhandlinger hvor landbruksinteresser kan forventes å bli berørt (Meld. St. 29. 2014-15, s. 

99). 

 

Storfekjøtt er ett av områdene MERCOSUR er mest offensive på. EU har tilbudt 

MERCOSUR rundt 100 000 tonn storfekjøtt, noe som utgjør 1,3 prosent av EUs totale 

produksjon. Dersom Norge skal legge seg på nivå med EU, tilsvarende 1,3 prosent av den 
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norske produksjonen på 85 000 tonn, ville dette utgjøre 1 100 tonn. Samlet har Norge allerede 

gitt storfekjøttkvoter på 7 784 tonn. Det er nesten 10 prosent av den samlede norske 

storfekjøttproduksjonen. Dersom det da kommer import av volum av storfekjøtt også på 

reduserte tollsatser eller kvoter innenfor en frihandelsavtale er det utfordrende, fordi dette 

betyr en ytterliggere svekkelse av nivået på norsk tollvern og med det råvarepriser og 

avsetning fra norsk storfekjøttproduksjon.

Isolert sett kan man argumentere for at én og én handelsavtale ikke utgjør en stor trussel mot 

norsk matproduksjon og industrien. Samtidig er det er viktig å huske at en avtale, både med 

MERCOSUR og andre, vil komme på toppen av de omfattende konsesjonene Norge har gitt 

EU på import av landbruksvarer. I den nye Artikkel 19-avtalen fra 2017 utvides eksempelvis 

ostekvoten med 1 200 tonn og kvoten for storfekjøtt med 1 600 tonn til 2 500 tonn.  

Dersom det blir avtale med MERCOSUR og Kina, betyr det at Norge har inngått avtaler 

om liberalisering, som gir bedre markedsadgang enn tollvernet Norge praktiserer under WTO, 

med 5 av de 6 største landbruksvareeksportørene i verden.  

Økt liberalisering har konsekvenser for verdikjeden for mat. Rundt 40 000 gårdsbruk driver 

knappe 10 millioner dekar, og dette legger grunnlaget for matindustrien, som er Norges 

største fastlandsindustri, med over 50 000 ansatte over hele landet. Årlig omsetter norsk 

matindustri for om lag 240 milliarder kroner, og verdiskapingen er beregnet til i overkant av 

52 milliarder kroner (NIBIO, 2017).  

 Frihandelsavtaler generelt, og spesielt avtaler med offensive eksportland som 

MERCOSUR, forsterker presset på hjemmemarkedet til norsk jordbruk og matindustri, som 

allerede er under et betydelig konkurransepress, spesielt fra EU. 

Rapporten drøfter avslutningsvis handel og bærekraftig utvikling. Bærekraft omfatter både de 

sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved samfunnsutviklingen, og internasjonal 

handel påvirker disse. Det oppstår ofte klare interessekonflikter mellom internasjonale 

handelssystem og mål om bærekraftig utvikling. Disse går over flere konfliktlinjer, men en 

stor utfordring er at hvordan varer blir produsert, ikke er en del av internasjonale 

handelssystemer.   

Det er utformet standarder på produkter, men dette gjelder kun for selve produktet det 

handles med – og ikke hvordan det er produsert. Det vil si at det for eksempel ikke er krav til 

dyrevelferd, regler på bruk av sprøytemidler, forskrifter for sosiale rettigheter eller regler 

angående barne- eller tvangsarbeid, og avskoging og klimabelastning i produksjonen er ikke 

en del av regelverket i handelen. Både EU og EFTA søker å håndtere bærekraftig utvikling i 

frihandelsavtaler. EFTA bruker et modellkapittel om handel og bærekraftig utvikling som skal 

anvendes i forhandlinger om frihandelsavtaler (NFD, 2014), mens EU på sin side angriper 

dette mer spesifikt opp mot hver avtalepart, og ser på eventuelle bærekraftsutfordringer i 

landene de forhandler med og i EU. 
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1    Innledning  

Denne rapporten søker å belyse konsekvenser for norsk jordbruk og matindustri ut fra stadig 

mer liberalisering av importen gjennom frihandelsavtaler, med referanser til WTO- og EØS-

avtalene. Rapporten legger spesielt vekt på de pågående forhandlingene med MERCOSUR 

(Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay), som kan regnes som noen av verdens mest 

konkurransekraftige og ledende landbruksvareeksportører. Den refererer også til 

landbrukshandelen med EU, som har fått omfattende og eksklusiv markedsadgang til Norge 

på landbruksvarer gjennom Artikkel 19. Selv om MERCOSUR-forhandlingene er 

innfallsvinkelen, vil også andre pågående forhandlinger og reforhandlinger av eksisterende 

avtaler med mulig betydning for norsk jordbruk kort omtales. Selv om det er avtalen med 

MERCOSUR som drøftes, vil problematikken være tilsvarende i forhandlinger og eventuelle 

nye frihandelsavtaler med andre land som har offensive landbruksinteresser i 

eksportmarkedene. 

1.1 Norsk produksjon og handel med landbruksvarer 

Det norske hjemmemarkedet omfatter i overkant av 5 millioner innbyggere. Det vil si en 

samlet befolkning som tilsvarer rundt regnet innbyggertallet i Barcelona eller Berlin. Det 

norske landbruket er innrettet for å forsyne den norske befolkningen med matvarer som vi har 

forutsetninger for å produsere i Norge. Samtidig tilsier både naturgitte produksjonsforhold og 

kostnadsnivå at et eksportrettet jordbruk er utfordrende. Det faktum at norsk produksjon er 

rettet mot å forsyne et begrenset norsk marked, betyr også at både bønder og matindustri må 

forholde seg til det volumet det er mulig å avsette, og at storskaladriften for 

næringsmiddelindustrien er relativt begrenset, både utfra råvaretilgang og potensialet i 

sluttmarkedet. For eksempel tar Arla imot ca. 14 millioner tonn melk, mens TINEs 

råvaremottak er 1,5 millioner tonn.  

Norge har en forholdsvis høy importverdi og et stort importvolum av landbruksvarer i 

forhold til eksporten, og er en netto landbruksvareimportør. Selv om en rekke råvarer ikke 

produseres i Norge, er det likevel også en betydelig import av produkter som produseres her. 

Denne importen omfatter råvarer som korn, grønnsaker, bær, frukt og kjøtt, men også 

importen av bearbeidede produkter som ost, yoghurt, bakervarer, sauser, supper og sjokolade 

er stor. 

Det at Norge er en nettoimportør, speiles i norsk selvforsyningsgrad. Beregnet på kalorier 

var den i 2016 på 49 prosent, mens den var 41 prosent korrigert for fôrimport 

(Budsjettnemnda for landbruket, 2017). Bildet er imidlertid mer sammensatt, og figur 1.1 



 

6 Rapport 6-2018 

viser en oversikt fordelt på selvforsyningen av produkt innenfor de største norske 

produksjonene, som melk, kjøtt, korn og grønt, inkludert eksport. 

Figur 1.1 Selvforsyningsgrad (blå søyler) og dekningsgrad (summen av blå og rosa 
søyler), 2016 (Helsedirektoratet, 2017) 

 
 

 

I 2017 var den norske importverdien av landbruksvarer 63,7 milliarder kroner, mens 

eksporten var på 9,9 milliarder. Av dette utgjorde importverdien fra EU 41,3 milliarder 

kroner, mens Norge eksporterte landbruksvarer til EU for 6,5 milliarder (figur 1.2)1.   

                                                 
1 I rapporten der det vises til norske handelstall er kilden Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse (2018), 
dersom ikke annet er oppgitt 
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Figur 1.2 Utviklingen i norsk handel med landbruksvarer, totalt og med EU, samt 
handelsbalanse for 2000–2017 

 

1.2 Oversikt over norsk handelsregime 

Den norske økonomien er en åpen økonomi i verdenssammenheng. Norge håndhever i 

hovedsak tollfri markedsadgang på industrivarer, inkludert fisk, som i WTO er kategorisert 

som en industrivare. På landbruksvarer bruker imidlertid Norge et aktivt tollvern for å 

skjerme sektoren fra konkurranse fra importvarer og gi den nasjonale produksjonen et fortrinn 

i markedet. 

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 ses 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 i markedet 

 konkurransesituasjonen for bonde og matindustri i hjemmemarkedet  

 

Tollvernet til Norge på landbruksvarer er organisert i to deler. På den ene siden skal tollvernet 

sikre de norske kjerneproduksjonene, som melk, kjøtt og grønt, gjennom tollsatser som gir 
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beskyttelse mot tilsvarende varer fra utlandet. På den andre siden har produkter som ikke 

konkurrerer med de norske kjerneproduksjonene, lave eller ingen tollavgifter.  

 

Rammene for importvernet til Norge i dag er i hovedsak gitt gjennom:   

 Tollvern og importkvoter notifisert i WTO 

 Toll og kvoter fremforhandlet gjennom EØS 

 Frihandelsavtaler (FTA) fremforhandlet gjennom EFTA 

 Individuelle bilaterale frihandelsavtaler 

 Ensidige innrømmelser Norge gir til utviklingsland, som det Generelle System for 

Tollpreferanser (GSP), nulltoll-land og Minst Utviklede Land (MUL) 

 

I tillegg til toll består importvernet av flere deler, som krav til helse, smittefare og ulike 

kvalitetsstandarder for at en vare kan omsettes i Norge. Disse kravene er likevel bare på selve 

produktet, og gjelder ikke hvordan varen er produsert i opprinnelseslandet, som berører 

dyrevelferd, arbeidsvilkår og miljø.   

 Tabell 1.1 viser en grov oversikt over det norske handelsregimet og hvordan det praktiseres 

mot tredjeland. Det ordinære tollvernet for tredjeland notifisert i WTO legger rammeverket 

for norsk handelspolitikk. Bruk av det ordinærer tollvernet som Norge har rett til gjennom 

WTO, er en handelspraksis Norge benytter på forholdsvis få varer og mot få land. Norge har 

valgt å liberalisere handelen mer enn kravene i WTO gjennom å praktisere lavere og færre 

tollsatser. Eksempelvis har Norge tilgang til å bruke 133 prosent i tollsats i gjennomsnitt på 

landbruksvarer, mens det praktiseres 40 prosent. På industrivarer er det bundne 

gjennomsnittet 3 prosent, mens 0,5 prosent praktiseres. Videre har Norge lov å bruke toll på 

72 prosent av varelinjene på landbruksvarer og 48 prosent på industrivarer, men praktiserer 

tollfritt på henholdsvis 48 og 95 prosent (WTO, ITC & UNCTAD, 2017).  

 I tillegg er det en liberalisering gjennom ulike handelsavtaler og konsesjoner som gir 

eksportører bedre markedstilgang gjennom lavere tollsatser enn ordinære tollsatser. Dette er 

markedstilgang som blir gitt gjennom frihandelsavtaler og ved at Norge gir utviklingsland 

bedre markedsadgang enn ordinær toll, for eksempel GSP og fri markedstilgang til de minst 

utviklede landene (MUL-land).  
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Tabell 1.1 Skjematisk oversikt over tollvilkår Norge håndhever på landbruksvarer etter 
land og landgrupper (Tufte, 2011, oppdatert 2018). 

Avtaler/ensidige 
innrømmelser 
som ligger til 
grunn 

Tollvilkår inn til Norge Land og landgrupper 
for gitt markedstilgang 

WTO Norge har notifisert maksimumstollsatser på varelinjer, og 
gitt kvoter på ulike landbruksvarer til eksportørland. Norge 
har rett til å nytte maksimaltollsatser tilsvarende det som er 
notifisert, og Norge har rett til å velge fritt mellom å sette 
tollsatsen i kroner eller prosent. 

164 medlemsland 

EFTA Det europeiske frihandelsområdet gjelder for fire 
medlemmer, der det er gitt bilaterale tollpreferanser mellom 
EFTA-landene på landbruksvarer. EFTA utgjør videre den 
ene pilaren i EØS. 

Medlemslandene er 
Norge, Island, Sveits og 

Liechtenstein 

EU EU har etablert felles tollunion og indre marked mellom 28 
medlemsland. Norge er deltaker i det indre markedet, 
gjennom EØS-avtalen mellom EFTA og EU, men landbruket 
er ikke med. Likevel er det gitt omfattende bilaterale 
preferanser på landbruksvarer i samhandelen mellom Norge 
og EU, gjennom artikkel 19 og Protokoll 3. 

EØS-området består 
av 31 medlemsstater. 

Sveits er ikke med. 

Frihandelsavtaler Frihandelsavtaler er mellom EFTA og tredjeland, mens 
tollpreferansene på landbruksvarer er organiserte bilateralt 
mellom det enkelte EFTA-land og avtalepartnerne. 
Tollpreferansene Norge gir på landbruksvarer, er i hovedsak 
bedre enn det GSP sikrer ett land, og avtalene gir alltid 
handelspartnerne bedre markedstilgang enn det status som 
ordinært tredjeland gir. Avtalene med Færøyene og Grønland 
er bilaterale. Resten gjennom EFTA.

Norge har 29 
frihandelsavtaler i kraft, 

med 40 land. Det er 
starta forhandlinger om 
ytterligere avtaler, med 

15 land. 

GSP Norge gir på ensidig basis alle utviklingsland bedre 
markedstilgang generelt, gjennom det generelle systemet for 
preferanser, enn det de vil ha som ordinært tredjeland.  

Alle utviklingsland 
som ikke har egne 

bilaterale avtaler med 
Norge som sikrer de 

bedre markedstilgang.
MUL Norge har gitt ytterligere preferanser innenfor GSP til MUL-

landene på ensidig basis. Norge har gitt disse landene fri 
markedstilgang (tollfrihet og kvotefrihet). 

47 land definert i 
samsvar med FN som 
minst utviklede land.

Nulltoll Norge har gitt 14 lavinntektsland med under 75 millioner 
mennesker tilsvarende preferanser som MUL på ensidig 
basis. Det vil si at 14 lavinntektsland har fri markedstilgang 
(tollfritt og uten kvoter) 

14 land kategorisert 
som lavinntektsland 

gjennom OECDs DAC-
liste2

SACU3 Tre land innenfor Den sørafrikanske tollunionen er gitt fri 
markedstilgang til Norge på landbruksprodukt, med visse 
unntak. I motsetning til MUL og nulltoll-landene har disse 
landene fått en avgrensing i den frie markedstilgangen ved at 
de har kvoteavgrensing på noen få varelinjer som er sensitive 
for Norge. 

Botswana, Namibia 
og Swaziland. Sør-

Afrika er ikke inkludert 
med fri merkedstilgang.   

Ordinære 
tredjeland 

Disse blir behandlet innenfor rammeverket Norge er 
forplikta til gjennom landbruksavtalen i WTO. 

 
 

Land utenfor GSP og 
uten særskilte avtaler om 

preferanser med Norge 
utover de som er gitt i 

WTO.

 

 

                                                 
2 De 14 nulltoll-landene er Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Republikken Kongo, Zimbabwe, 
Nicaragua, Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Mongolia, Nord-Korea og Papua Ny-Guinea 
3 SACU er Den sørafrikanske tollunion, som består av Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika. 
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De fleste land har tollvern på landbruksvarer4. Selv verdensledende produsenter som Brasil, 

USA og EU har et sterkt tollvern mot andre land (WTO, ITC & UNCTAD, 2017). Dét til 

tross for at disse landene i utgangspunktet har noen av de beste naturgitte forutsetningene for 

matproduksjon i verden. 

 Det norske handelsregimet er utformet slik at det er i overstemmelse med de plikter og 

retter Norge har godtatt gjennom avtalene innenfor WTO. For landbruksvarer er det 

Landbruksavtalen i WTO som legger premissene, og utformingen og gjennomføringen av 

handelspolitikken skal ikke være i strid med regelverket i WTO. 

 

Toll – importvernet i WTO 

Uruguay-runden, som endte med etableringen av WTO i 1995, innførte toll som det legitime 

importvernet. Utfra dette ble det utformet bindingslister for maksimumstollsatser for hvert 

medlemsland. Grunnlaget for å fastsette et lands maksimaltollsats ble gjort ved at en beregnet 

avviket mellom innlandsprisene i hvert enkelt land og verdensmarkedsprisene for årene 1986–

1988. Deretter ble medlemslandene pålagt en reduksjonsforpliktelse på maksimumstollsatsene 

frem til år 2000. Dette ga maksimaltollsatsene som gjelder i dag. Medlemslandene kan fritt 

håndheve lavere tollsatser enn det som står som det bindende tollnivået i WTO. I henhold til 

Landbruksavtalen i WTO står Norge fritt til å velge mellom tollsatser i kroner eller prosent. 

Det er eksplisitt nedfelt i den norske bindingslisten i WTO:  
 
Hvor både spesifikk [krone] og ad valorem [prosent] tollsats er angitt, vil man 
benytte den sats som til enhver tid er høyest (Særskilt vedlegg nr.1 til St. prp. nr. 65 
(1993-94)). 

 

Ved etableringen av landbruksavtalen i WTO ble organiseringen av landbruket en del av den 

internasjonale dagsordenen. Ikke bare handelen med landbruksvarer, men også hvordan 

medlemmer av WTO innretter sin egen landbrukspolitikk ble en del av rammeverket. WTOs 

retningslinjer for liberaliseringen av handelen med landbruksvarer er i hovedsak tuftet på to 

prinsipper.  

 Det første prinsippet er rettet inn mot en liberalisering av den internasjonale handelen 

gjennom reduksjon av tollsatser for å gi bedre markedstilgang.  

 Det andre prinsippet er etableringen av et rammeverk rettet inn mot økonomiske 

overføringer og reduksjon av subsidier til landbruket innenfor nasjonal 

landbrukspolitikk.  

Det vil i praksis si at for mange land betyr liberaliseringen av handelen også mye for hvordan 

produksjonen innen landbruket er organisert og for handlingsrommet for en nasjonal 

                                                 
4 I WTO er landbruksvarer definert i Landbruksavtalen etter HS-systemet. Landbruksvarer er definert som alle 
varer i tolltariffens kapitel 1–24 med unntak av kapitel 3, fisk og fiskeprodukt, og posisjonene 16.04 og 16.05 
(som gjelder bearbeidet fisk, krepsdyr og bløtdyr). I tillegg er kapitel 35 i hovedsak inne fordi store deler av kap. 
35 er definert som landbruksvare. Videre er enkelte varelinjer fra kapitel 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51, 52 og 53 óg 
med. Det harmoniserte systemet (HS) er beskrivelse og koding av handelsvarer (St.prp. nr. 65 (1993-94): Mer 
enn 95 % av all varehandel i verden er dekket av HS. Tolltariffen er bygd opp etter HS-nomenklaturaen. 
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landbrukspolitikk. Fordi både importvern og økonomisk støtte er regnet som begrensende 

faktorer for en mer liberalisert handel med landbruksvarer i WTO, betydde avtalen at 

muligheten til å drive suveren nasjonal landbrukspolitikk ble redusert.  

 I varehandelen mellom land har WTO definert toll som det lovlige importvernet. I 

varehandelen er markedstilgangen underlagt bestevilkårsregelen, kalt «most favoured nation» 

(MFN). Bestevilkårsprinsippet er et ikke-diskrimineringsprinsipp som brukes både innenfor 

WTO og i andre avtaler mellom land. Kjernen i prinsippet er at et produkt fra et land ikke skal 

behandles dårligere enn et tilsvarende produkt som er fremstilt i et annet land. Alle WTO-

medlemmer skal nyte godt av den samme behandlingen. Dersom man gir en fordel til ett land, 

skal dette per definisjon gjelde alle andre medlemsland. WTO-avtalen inneholder imidlertid 

flere muligheter for unntak fra bestevilkårsregelen, blant annet ved inngåelse av regionale og 

bilaterale handelsavtaler og ved preferanseordninger for u-land (Nærings- og 

fiskeridepartementet). 

 

EU og EØS-avtalen: Artikkel 19 og Protokoll 3 

Den mest omfattende avtalen Norge har er EØS-avtalen, og selv om landbruket ikke er en del 

av EØS-avtalen, er den likevel svært sentral for landbruket fordi deler av handelen er regulert 

i avtalen gjennom Artikkel 19 og Protokoll 3. Det er også med EU samhandelen på 

landbruksvarer er klart størst, og importen fra EU utgjorde 65 prosent av samlet importverdi i 

2017 (figur 1.2). 

 Artikkel 19 legger til rette for sterke tollpreferanser i form av tollreduksjoner eller tollfritak 

og/eller kvoter på utvalgte jordbruksvarer.  

 Av handelspreferansene er trolig «osteavtalen» mellom Norge og EU med gjensidig tollfri 

kvote på ost den viktigste, som per i dag er på 7 200 tonn. I 2017 ble det inngått ny Artikkel 

19-avtale, som trår i kraft 1. oktober 2018. I avtalen utvides blant annet ostekvoten med 1 200 

tonn og kvoten for storfekjøtt med 1 600 tonn til 2 500 tonn. EU har også kvoter på produkter 

som fjørfe, svin, potet, epler, jordbær og salat. 

 Det er også gitt omfattende tollreduksjoner til EU. I gjeldende avtale fra 2012 ga Norge 

nulltoll til EU på en lang rekke produkter. Her ble blant annet alle «lave tollsatser» (under 1 

krone per kg eller 30 prosent) gitt nulltollsats. Det betydde at Norge ga nulltoll eksklusivt til 

EU på 186 varelinjer (8 siffer i HS), som tilsvarte om lag 14 prosent av alle landbruksprodukt 

i den norske tolltariffen (Prop. 62 St. (2010–2011). 

 

Protokoll 3 gjelder en rekke industrielt bearbeidede landbruksvarer som er definert i to 

varelister, kalt tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 identifiserer varer der det kan benyttes toll, 

prisnedskriving og eksportsubsidier for å utligne forskjellen i råvarekostnadene. Dette er 

RÅK-varene. Tabell 2 definerer varer der handelen skal skje uten bruk av toll og subsidier.  

 Eksempler på Protokoll 3-varer er sjokolade, iskrem, bakervarer, smakstilsatt yoghurt med 

mer. Varene i Protokoll 3 inngår i den frie vareflyten, men utfra 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, 
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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 3-

varer, vil være varer som hører til under artikkel 19. 

1.3 Frihandelsavtaler – økende omfang 

Frihandelsavtaler handler kort fortalt om at avtaleparter gir hverandre gjensidig og eksklusive 

preferanser i handelen, som er bedre enn det bestevilkårsregelen i WTO sikrer. Dermed får 

avtalepartnere bedre konkurransevilkår i handelen enn de land som samhandler under WTO-

vilkårene har. Uten frihandelsavtaler er hovedregelen at partene benytter ordinære 

tredjelandstollsatser i handelen med hverandre5.   

Trenden internasjonalt er at det stadig inngås ulike bilaterale og regionale handelsavtaler, noe 

som også inkluderer Norge med EFTA. Gjennomgående, både i WTO og i frihandelsavtaler, 

dreier det seg om å få bedre markedsadgang til hverandres markeder. Det si at en svekker 

importvernet mot handelspartneren for selv å få bedre markedsadgang. Dette sammenfaller 

med synet i Globaliseringsmeldingen, hvor en ser for seg en videre liberalisering:  

 
Vi må være forberedt på at det kan bli betydelige reduksjoner i tollvernet som  
følge av fremtidige internasjonale avtaler (Meld. St. 29. 2014-15, s. 101). 

 

EFTAs frihandelsavtaler 

EFTA er en frihandelsorganisasjon som består av Sveits, Liechtenstein, Island og Norge. 

Utgangspunktet for EFTA var å lage et frihandelsområde for industrivarer. Dette ble 

fullbyrdet i EFTA-området etter Stockholm-konvensjonen i januar 1960. EFTA besto da av 

Storbritannia, Danmark, Norge, Sverige, Sveits, Portugal og Østerrike, mens Island ble 

medlem i 1970. I 1973 gikk Storbritannia og Danmark ut av EFTA og inn i EU, og i 1977 

fulgte Portugal etter. Sverige og Østerrike gikk fra EFTA til EU i 1995.  

 Utover 2000-tallet, med den såkalte Vaduz-konvensjonen, har EFTA utviklet seg fra 

frihandel på varer til også å gjelde fri flyt av personer, kapital og tjenester. Det betyr at det i 

dag er fri flyt av de «fire frihetene» varer, tjenester, kapital og personer innen EFTA og 

mellom EFTA og EU.  

 EFTA har og hadde som mål å skape en friere handel og sterkere økonomisk samarbeid 

mellom land, og foruten EØS-avtalen har EFTA handelsavtaler med mange forskjellige land. 

Landbruksvarer er imidlertid unntatt frihandelskravene innen EFTA, og landbruket er heller 

ikke en del av EØS-avtalen. 
                                                 

5 En viktig teknikalitet i frihandelsavtaler er at en avtaler opprinnelsesregler. De blir alltid fastsatt i 
frihandelsavtaler for å avgjøre hvilke varer som er omfattet av avtalen. Definisjon på opprinnelsesregler er 
«Opprinnelsesreglene regulerer hvor mye et produkt skal bearbeides før det oppnår status som frihandelsvare og 
med det kan eksporteres tollfritt. Opprinnelsesregler er inntatt i alle frihandelsavtaler som Norge eller EFTA har 
inngått. Opprinnelsesreglene bestemmer også hvor mye materialer fra et tredjeland det er lov til å bruke i 
produksjon av en ferdigvare som skal eksporteres tollfritt. I tillegg setter opprinnelsesreglene krav om 
forsendelsesrutiner, dokumentasjonsplikt, regler om tilbakebetaling av toll, m.m.» (Altinn, internettadresse 
04.12.2014: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Eksport-og-import/Opprinnelsesregler/ ) 
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Figur 1.3 viser en oversikt over EFTAs inngåtte og pågående handelsavtaler. Norge har per i 

dag 27 ratifiserte frihandelsavtaler med 38 land gjennom EFTA. I tillegg har Norge bilaterale 

frihandelsavtaler med Grønland og Færøyene. I tillegg pågår det forhandlinger om nye avtaler 

som innbefatter disse 14 landene: Algerie, Malaysia, India, 

Russland/Hviterussland/Kasakhstan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Ecuador og MERCOSUR 

med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.  

EFTA og Norge har inngått ytterligere samarbeidserklæringer med de fem landene 

Moldova, Mongolia, Mauritius, Myanmar og Pakistan med mål om å etablere 

frihandelsavtaler.  

 Flere av de eksisterende avtalene foregår det reforhandlinger om. For tiden er det 

reforhandlinger med Mexico, Canada, Tyrkia, Chile, Israel og SACU (Botswana, Namibia, 

Swaziland og Sør-Afrika) (Landbruks- og matdepartementet, 2018). I tillegg til 

frihandelsforhandlinger i regi av EFTA, er Norge i bilaterale forhandlinger med Kina om en 

frihandelsavtale.  

 Det skjer en utvikling der Norge som EFTA-medlem har inntatt en svært aktiv 

handelspolitikk tilknyttet det å inngå frihandelsavtaler, der 22 frihandelsavtaler har trådt i 

kraft siden år 2000 (EFTA, 2018b). 

Figur 1.3 EFTAs nettverk av avtaler, per 1. januar 2018 (EFTA, 2018a) 
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Tabell 1.2 gir et overblikk over handelsstrømmene til EFTA. Selv om EFTA og Norge har et 

svært omfattende nettverk med frihandelsavtaler, er det likevel EU som er den store 

handelspartneren. Hele 68 prosent av importverdien til EFTA-landene kommer fra EU, mens 

62 prosent av EFTAs eksportverdi går til EU.  

Handelen gjennom EFTAs frihandelsavtaler utgjorde 9 prosent av importverdien og 12 

prosent av eksportinntektene. De bilaterale avtalene til enkeltland i EFTA har en forholdsvis 

stor andel av EFTAs samlede handel, med 10 prosent på import og 7 prosent eksport. 

Grunnen til at handelen er så stor, er at Sveits har bilaterale handelsavtaler med store 

økonomier som Kina og Japan. 

Tabell 1.2 Handelen til EFTA i verdi etter handelsrelasjon, vist som prosent av total handel 
(EFTA, 2018) 

Handelsrelasjon/handelsregime Importandel av samlet 
EFTA-import, i prosent

Eksportandel av samlet 
EFTA-eksport, i prosent

Den europeiske union 67,7 62,2
EFTA-lands inviduelle frihandelsavtaler 
(bilaterale) 

9,9 6,9

EFTAs frihandelsavtaler 8,9 11,9
Dialog om eventuell frihandel  6,9 12
Pågående forhandlinger 4,3 4,1
Resten av verden 1,8 2,6
Samarbeidserklæringer 0,4 0,3

 

1.4 Markedsadgang – kvoter og tollreduksjoner 

Norge har gitt mange land bedre markedsadgang på en rekke landbruksvarer gjennom kvoter 

og redusert tollsats. Disse er gitt gjennom WTO i frihandelsavtaler og som ensidige 

innrømmelser til utviklingsland. Det betyr at Norge praktiserer en handelspolitikk der om lag 

to tredjedeler av verdens land er gitt bedre markedsadgang enn det Norge er forpliktet til å 

håndheve gjennom bestevilkårsregelen i WTO-avtalen (T. Tufte, 2011). 

 

Bedre markedsadgang gjennom kvoter 

Når det gis en kvote, betyr det at et spesifisert volum kan innføres til bedre vilkår enn ordinær 

toll. På landbruksvarer er kvotene gitt som tollfrie kvoter eller som kvoter der det er 

tollreduksjon på et gitt volum. Et eksempel på tollfri kvote er de gjensidige ostekvotene til EU 

på 7 200 tonn gjennom osteavtalen. Kvoter med tollreduksjon er for eksempel storfekvoten på 

1 084 tonn gitt i WTO. Kvoter kan gis på spesifikke varer (etter HS) og til spesifikke land. De 

kan være generelle, der alle land kan benytte kvotene, eller være gitt til spesifikke land eller 

grupper av land.  
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En del av importkvotene er et resultat av landbruksavtalen i WTO. Ved etableringen av et 

tollbasert importvern ble det innført kvoter for å sikre at eksisterende handel ikke falt bort. 

Kvotene på epler er et eksempel på en kvote gitt for å ivareta eksisterende handel.  

Det ble også etablert kvoter for å fremme mer handel, kalt «minimumskvoter». 

Medlemslandene ble pålagt å etablere slike kvoter der det hadde vært liten eller ingen import 

tidligere. Storfekvoten på 1084 tonn er et eksempel på en slik kvote. 

I tillegg til WTO-kvoter er det gitt kvoter eller utvidete kvoter til land gjennom 

frihandelsavtaler og til EU i artikkel 19. Eksempelvis er storfekjøttkvotene til 

Namibia/Botswana og Swaziland gitt tilknyttet frihandelsavtalen med SACU, og ostekvoten 

på 7200 tonn gitt til EU som ligger i artikkel 19. 

 Tabell 1.3 viser kvoter Norge har gitt på landbruksvarer i volum og etter opprinnelse. Det 

er tydelig at det er EU som har mest omfattende kvoter på landbruksvarer inn til Norge. Det er 

generelt gitt lite konsesjoner i form av kvoter i frihandelsavtaler. Det er likevel noen unntak, 

der det er etablert nye kvoter på varer. Blant annet fikk Canada/Ukraina kvote på durumhvete 

til pastaproduksjon, og Egypt fikk en kvote på matpoteter og erter.   

 Det er vanligere i frihandelsavtaler at Norge eventuelt tilbyr avtalepartneren en lavere 

tollsats enn andre for et volum innenfor en WTO-kvote, slik at disse får en bedre 

markedstilgang innenfor kvoten enn tredjeland. 

Tabell 1.3 Forenklet oversikt over kvoter Norge har gitt på landbruksvarer etter kapitel i 
tolltariffen, volum og opprinnelse. HS i parentes (Basert på Prop. 1 LS (2016–
2017)) 

Tolltariffen  Tonn Opprinnelse 

Levende dyr (1) 200 stk Island 

Kjøtt (2) 12 744  

- Storfe (02.01/02) 900 EU 

- Storfe (02.01/02) 3 700 Namibia/Botswana/Swaziland 

- Storfe (02.01/02) 500 GSP 

- Storfe (02.01/02) 1 084 Alle land 

- Storfekvoter samlet 6 184  

- Svin (02.03) 1 581 Alle land 

- Svin (02.03/02.10) 1 000 EU 

- Svin samlet 2 581  

- Småfe (02.04) 600 Island 

- Småfe (02.04) 400 Namibia/Botswana/Swaziland 

- Småfe (02.04) 206 Alle land 

- Fjærfe (02.07) 663 Alle land 

- Fjærfe (02.07) 900 EU 

- Diverse kjøtt (kap 2) 630  

Melk, meieriprodukt, egg og honning (4) 9752  

- Smør (04.05) 575 Alle land 

- Ost (04.06) 200 EFTA 

- Ost (04.06) 7 200 EU 
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- Egg (04.07) 290 EU 

- Egg (04.07) 1 295 Alle land 

- Honning 192 GSP 

Animalske produkt ellers (5) 350 EU 

Levende planter (6) 18 millioner kr EU 

Poteter og grønnsaker (7) 5 438  

- Poteter (07.01) 2 500 EU 

- Poteter (07.01) 1 310 Egypt 

- Kål (07.04) 268 Alle land 

- Salat (07.05) 1 000 EU 

- Erter (07.08) 60 Egypt 

- Tørkede poteter (07.12) 300 EU 

Frukt og bær (08) 16 590  

- Epler/ (pærer) (08.08) 8 250 Alle land 

- Epler (08.08) 2 000 EU 

- Jordbær (08.10) 300 EU 

- Jordbær/bringebær konserves (08.11) 3 150 EU 

- Jordbær/bringebær/solbær konserves (08.11) 2 790 Alle land 

- Kirsebær (08.12) 340 EU 

Kraftfôrråvare (Div. kapitel og posisjoner) 388 0006 Alle land 

Korn (10) 152 000  

- Matkorn (10.01) 126 0007 Alle land 

- Durumhvete (10.01) 5 000 EU 

- Durumhvete (10.01) 10 000 Canada/Ukraina 

- Høstrug såing 1 000 EU 

- Mais (fôr) (10.05) 10 000 EU 

Mel (11) 10 000 EU 

- Maisgrits (11.03) 10 000 EU 

Oljeholdige frø og frukter (12) 46 925  

- Oljefrø (12.01) 10 000 Alle land 

- Frø (12.09) 1 425 EU 

- Høy (12.14) 35 000 EU 

- Høy (12.14) 500 Utenfor EU 

Kjøttprodukt (16) 1 330  

- Pølser (16.01) 10 EFTA 

- Pølser (16.01) 400 EU 

- Tilberedt/konservert kjøtt (16.02) 550 EU 

- Tilberedt/konservert kjøtt (16.02) 220 Alle land 

- Tilberedt/konservert kjøtt (16.02) 150 GSP 

Sukker og sukkervarer (melasse) (17) 40 000 GSP 

Frukt, grønsaksprodukt o.l. (20) 7 000  

- Grønnsaksblandinger (20.05) 500 GSP 

- Poteter halvfabrikat (20.05) 3 000 EU 

- Eple/blåbærkonsentrat (20.09) 3 500 EU 

                                                 
6 Dette varierer fra år til år, kvoten settes etter behov i markedsreguleringen. 
7 Dette varierer fra år til år, kvoten settes etter behov i markedsreguleringen. 
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Bedre markedsadgang gjennom tollsatser 

I tillegg til kvoter blir det gitt bedre markedsadgang til enkeltland eller grupper av land ved at 

Norge gir reduserte tollsatser. Dette kan skje enten gjennom gjensidige forhandlinger som 

Artikkel 19-avtalen med EU, i frihandelsavtaler eller ved at Norge ensidig gir lavere tollsatser 

til utviklingsland gjennom GSP-systemet. 

Hovedregelen i varehandelen innenfor frihandelsavtaler er at land får bedre markedstilgang 

gjennom tollreduksjoner enn det de har under bestevilkårsregelen i WTO. Norge gir da 

redusert tollsats på spesifiserte varenummer på landbruksvarer, samt at land som inngår 

frihandelsavtale får konsesjoner for bearbeidede jordbruksvarer tilsvarende det EU har i 

Protokoll 3, ofte omtalt som RÅK-varer. 

Industriland som inngår frihandelsavtale med Norge, får dermed bedre markedsadgang enn 

andre industriland som ikke har en avtale. I tillegg får de bedre markedstilgang enn 

utviklingsland som blir tollbehandlet under GSP. For utviklingsland som inngår avtale betyr 

det at de får bedre markedsadgang enn det de har under GSP, og dermed også bedre enn de 

utviklingslandene som fortsatt vil eksportere til Norge under GSP. 

 

Frihandelsavtale betyr endret status i det norske handelsregimet 

Når man inngår en frihandelsavtale, endrer avtaleparten status i det norske handelsregimet. 

Eksempelvis gikk industrilandet Canada fra å behandles som et tredjeland med ordinærtoll i 

henhold til WTO, til en eksklusiv behandling som partner gjennom EFTAs frihandelspartner. 

Det betyr at landet fikk bedre markedsadgang til Norge gjennom kvoter, lavere tollsatser enn 

ordinær tollsats og samme behandling som EU på de bearbeide produktene som er definert i 

Protokoll 3 i EØS-avtalen. Tilsvarende får Norge bedre markedsadgang til Canada.  

For et utviklingsland som Egypt, endrer en frihandelsavtale statusen fra å bli behandlet som 

eksportør under GPS til frihandelsavtalepartner. Dette gir bedre markedstilgang til Norge enn 

det som er gitt i GSP. Imidlertid er GSP en ensidig fordel Norge gir til utviklingsland uten 

krav om motytelser, mens når utviklingsland inngår frihandelsavtaler med Norge og EFTA, 

blir det stilt krav om gjensidig markedsåpning.  

 Dermed må utviklingsland gi EFTA eksklusiv og bedre markedstilgang enn det de gir 

tredjeland gjennom WTO når de inngår frihandelsavtaler. Samtidig betyr det at utviklingsland 

blir sikret markedstilgangen på permanent basis, noe de ikke er sikret gjennom GPS, der 

Norge kan velge å ta land ut av listen som GPS-land. Dette har imidlertid Norge liten 

tradisjon for å gjøre. EU på sin side har brukt dette mer aktivt der de har opphevet lands status 

som GSP-land og flyttet dem til ordinært tredjeland behandlet under bestevilkårsregelen i 

WTO.   

1.5 Norske utfordringer og muligheter 

I internasjonale forhandlinger er det en utfordring for norsk landbrukssektor at Norge er en av 

WTO-medlemmenes mest åpne økonomier. Tabell 1.4 viser tollvernet EU, USA, Kina, 
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Mexico og Norge praktiserer i global handel. Her ser man at Norge har over 95 prosent 

tollfrie varelinjer for industrivarer, mot for eksempel 26 prosent i EU, 48 prosent i USA og 7 

prosent i Kina. I tillegg er gjennomsnittstollsatsen på 0,5 prosent i Norge, mot 4 prosent i EU 

og 9 i Kina. På landbruksvarer har Norge flere tollfrie varelinjer, men høyere 

gjennomsnittstollsats. 

Tabell 1.4 Tollvernet EU, USA, Kina, Mexico og Norge praktiserer i global handel etter 
gjennomsnitts tollsats og andel tollfrie varelinjer i prosent, samt fordelt på 
industri og jordbruk i 2016 (WTO, ITC & UNCTAD, 2017) 

 Andel tollfrie 

varelinjer, 

landbruksvarer 

Andel tollfrie 

varelinjer, 

industrivarer

Gjennomsnitts-

tollsats i bruk, 

landbruksvarer 

Gjennomsnitts-

tollsats i bruk, 

industrivarer

EU 31,7 % 26,4 % 11,1 % 4,2 %

USA 30,8 % 48,4 % 5, 2 % 3,2 %

Kina 7,2 % 6,9 % 15,5 % 9 %

Mexico 20,7 % 55,2 % 14,6 % 5,7 %

Norge 51,6 % 95,3 % 39,9 % 0,5 %

 

Denne åpne økonomien, med unntak av landbruksvarer innen våre kjerneproduksjoner, gir 

færre forhandlingskort når nye avtaler skal inngås. I varehandelen har Norge bare et aktivt 

tollvern på landbrukssektoren i forhandlinger om frihandelsavtaler, mens Norge ofte møter et 

aktivt tollvern hos forhandlingsmotparten på både industrivarer og landbruksvarer.  

Spissformulert betyr det at i frihandelsforhandlinger der Norge ønsker betydelig bedre 

markedstilgang på blant annet industri, inkludert fisk og tjenester, er det i hovedsak bare på 

landbruk Norge kan tilby tollreduksjoner, samt på noen varelinjer innen tekstil på 

industrivarer. 

En hovedutfordring for norsk jordbruksproduksjon og jordbrukspolitikk er at økt import 

betyr at avsetning og prisdannelse for norske produkter i markedet blir utfordret. Det skjer 

fordi muligheten til nasjonal prisdannelse på råvarer svekkes og det etterspurte volumet 

reduseres, da norsk produksjon ikke kan konkurrere på pris med de store 

landbrukseksportørene. Over tid betyr derfor svekket tollvern og økt import at muligheten til å 

føre en suveren jordbrukspolitikk svekkes. 

Samtidig har Norge et betydelig handlingsrom innenfor WTO til å opprettholde styrken i 

tollvernet ved å benytte muligheten til å bruke kronetoll eller prosenttoll ut fra det som gir 

best beskyttelse. 

 Svært mye av importen av landbruksvarer som konkurrerer med norsk produksjon, 

kommer fra EU. Det er EU som har den beste markedstilgangen til Norge på landbruksvarer, 

gjennom konsesjonene gitt i Artikkel 19-avtalen og Protokoll 3. Likevel betyr en økende 

liberalisering innenfor frihandelsavtaler gjennom EFTA et ytterligere press på den norske 

verdikjeden for mat, da dette i mange tilfeller kommer i tillegg til importen fra EU. 
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2    Hva og hvem er MERCOSUR? 

MERCOSUR står for El Mercado Común del Sur som kan oversettes til «Fellesmarkedet i 

Sør».  Landene i MERCOSUR er både store produsenter og eksportører av landbruksvarer, og 

da spesielt Argentina og Brasil, som er blant de store nettoeksportørene i verden. Uruguay og 

Paraguay er også offensive på landbruk, men er mindre land, og har av det mindre 

produksjon.  

2.1 Et fellesmarked i Sør 

MERCOSUR er et frihandelssamarbeid etablert i 1991 mellom Argentina, Brasil, Uruguay og 

Paraguay. Venezuela ble med i 2006, men er per dags dato suspendert, mens Bolivia er inne i 

en prosess om medlemskap (MERCOSUR, 2017a). I tillegg er Chile, Colombia, Ecuador, 

Peru, Surinam og Guyana assosierte medlemmer, som blant annet innebærer at de har 

frihandelsavtaler med MERCOSUR-landene (Landbruksdirektoratet, 2017).  

 

 
          Kilde: MERCOSUR (2017) 
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Målet med MERCOSUR var å danne et fellesmarked for landene, som innebærer blant annet 

(MERCOSUR, 2017a): 

 fri flyt mellom land av varer, tjenester og produksjonsfaktorer, blant annet gjennom 

fjerning av toll. Målet har vært gradvis utfasing av tollsatser på varer som 

produseres i MERCSOUR eller som sirkulerer mellom medlemslandene 

 å etablere et felles ytre tollvern og innføringen av en felles handelspolitikk overfor 

tredjeland. I tillegg har det vært et mål å samkjøre posisjoner i regionale og 

internasjonale fora 

 en samordning av sektorpolitikk mellom landene: blant annet utenrikshandel, 

landbruk, industri, finanspolitikk, tjenester, toll, transport og kommunikasjon 

 å harmonisere lovgivning for å styrke integrasjonsprosessen mellom landene  

2.2 Store landbruksprodusenter i verdenssammenheng 

Landene i MERCOSUR er både store produsenter og eksportører av landbruksvarer, og da 

spesielt Argentina og Brasil. Viktige eksportvarer er soya og korn inkludert hvete, bygg og 

mais. I tillegg er de ledende på eksport av storfekjøtt. Brasil har også omfattende eksport av 

svin og kylling (FAOSTAT).  

 Argentina strekker seg fra den sørligste delen av kontinentet og nordover mot Bolivia, 

mens Brasil dekker store deler av kontinentet på østsiden. Dette gir naturligvis begge landene 

gode muligheter for å drive en stor og variert landbruksproduksjon, og de har gode forhold for 

alt fra soya, mais, hvete, frukt, bær og grønt til melk, svin, kylling og storfekjøtt. Innen 

frukt/bær og grønt produserer de et stort utvalg tropiske sorter, men også poteter, epler og 

pærer er sentrale produksjoner (FAOSTAT). Paraguay og Uruguay ligger mellom Argentina 

og Brasil, og er mindre i areal. Dette er likevel land med relativt sett storlandbruksproduksjon, 

eksempelvis innen storfe, soya, mais, hvete og kassava. 

 

Tabell 2.1 gir noen nøkkeltall for MERCOSUR-landene og Norge. Dette gir et overblikk som 

er relevant i diskusjonen om en frihandelsavtale.  
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Tabell 2.1 Nøkkeltall for Norge og MERCOSUR-landene, tall fra 2016/2017 (CIA, 2018) 

 

Brasil er det største landet i Sør-Amerika. Landet har en landareal på 8,5 millioner km2. Av 

dette utgjør landbruksarealet 2,8 milliarder dekar, tilsvarende 33 prosent (FAO, 2018a). 

Landbruksarealet består igjen av rundt 720 millioner dekar fulldyrket jord og 1,9 milliarder 

varig/permanent beite/gras (SSB, 2011). 10 prosent er sysselsatt innenfor landbrukssektoren.  

 Argentina er det nest største landet i Sør-Amerika etter Brasil, målt i areal. Landet har et 

landareal på nær 2,8 milliarder km2, hvorav landbruksarealet utgjør 1,5 milliarder dekar, eller 

54 prosent (FAO, 2018). Det vil si at over halvparten av landarealet i Argentina er 

jordbruksland. Til sammenligning har Norge rundt 3 prosent. Av landbruksarealet i Argentina 

er 380 millioner dekar fulldyrket jord, mens resten er varig/permanent beite/gras (SSB, 2011). 

Her er bare 0,5 prosent sysselsatt innen jordbruket, til tross for de store arealene. Dette gir en 

indikasjon på størrelsen på gårdene. For eksempel hadde et gjennomsnittlig melkebruk i 

Argentina 168 kyr i 2016 (IFCN, 2017), mens den gjennomsnittlige gårdsstørrelsen var på 

5 800 dekar9. Til sammenligning har norske melkebruk rundt 25 kyr og snittstørrelsen på bruk 

er knappe 250 dekar.  

Paraguay og Uruguay er mindre land i omkrets, men er likevel viktige landbruksprodusenter. 

Over halvparten av arealet i Paraguay er landbruksareal, mens det i Uruguay er hele 87 

prosent. Begge disse landene har en høy andel sysselsatte i landbruket, og landbruksvarer er 

                                                 
8 Her brukes PPP (Purchasing power parity), kjøpekraftsjustert 
9 https://www.globalagriculture.org/report-topics/industrial-agriculture-and-small-scale-farming.html 

 Norge Argentina Brasil Paraguay Uruguay 

Befolkning 5,3 millioner 44,3 millioner 207 millioner 7 millioner  3,4 millioner

Areal 323,802 km2 2,780,400 km2 8,515,770 km2 406,752 km2 176,215 km2

BNP8 $ 376 
milliarder 

$ 912 
milliarder

$ 3 219 
billioner

$ 68 
milliarder 

$ 78 
milliarder

BNP per 
innbygger       

$ 70,600 $ 20,700 $15,500 $ 9,800 $ 22,400

Sysselsatte i 
landbruket 

2,1 % 0,5% 10 % 25,5 % 13 %

Dyrkbart 
areal 

2,7 % 53,9% 32,9% 53,8% 87,2 %

Eksportverdi $ 103 
milliarder 

$ 60 
milliarder

$ 215 
milliarder

$ 11 
milliarder 

$ 9 
milliarder

Største 
eksportvarer 

Petroleum, 
maskiner og 
utstyr, 
metaller, 
kjemikalier, 
skip, fisk 

Soyabønner, 
petroleum, 
gass, mais og 
hvete 

Transportutstyr, 
jernmalm, biler, 
soyabønner, 
fottøy, kaffe 

Soyabønner, 
fôr, bomull, 
storfe, 
spiselige 
oljer, tre, lær, 
gull 

Storfe, 
soyabønner, 
cellulose, ris, 
tre, ull, hvete, 
meieriprodukter 
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største eksportsektor. Viktige eksportartikler er storfekjøtt, soyabønner, fôrråvarer, hvete og 

treverk.  

2.2.1 Produksjon og eksport av korn, frukt og grønt10 

Dersom en ser på MERCOSUR-landene samlet sett, er sukkerrør den klart største 

produksjonen med 791 millioner tonn (tabell 2.2), noe som utgjør 42 prosent av verdens 

produksjon. Videre er de store produsenter av både soya og mais, med henholdsvis 166 og 

109 millioner tonn. MERCOSUR-landene står dermed for rundt 50 prosent av verdens 

soyaproduksjon.  De er også en viktig hveteprodusent, med 27 millioner tonn. Andre store 

produksjoner er kassava, ris, sitrus (appelsin, sitron og lime), ris og bananer. MERCOSUR 

har også en betydelig produksjon poteter.  

Tabell 2.2 Sammensetning av noen av de største produksjonene målt i volum i de fire 
MERCOSUR-landene. 2016-tall (FAOSTAT) 

Produkt MERCOSUR, produksjon tonn % av verdens produksjon

Sukkerrør  791 millioner 42 %

Soyabønner 166 milloner 50 %

Mais 109 millioner 10 %

Hvete  27 millioner 4 %

Kassava 24 millioner 9 %

Appelsiner 19 millioner 26 %

Ris  14 millioner 2 %

Bananer 7 millioner 6 %

Poteter 6 millioner 2 %

Tomater 5 millioner 3 %

Sorghum 4,5 millioner 7 %

 

 

Brasil er den største produsenten av korn, frukt og grønt av de fire MERCOSUR-landene, og 

er også det landet Norge har størst samhandel med per i dag. Den største produksjonen i 

landet er sukkerrør, etterfulgt av soyabønner og mais med henholdsvis 96 og 64 millioner 

tonn. Brasil produserer også i overkant av 6 millioner tonn hvete. Andre store produksjoner er 

kassava, appelsiner og kaffe. I tillegg har Brasil produksjon av poteter (3,8 millioner tonn), 

tomater (4,2 millioner tonn), epler (1 million tonn) og havre (880 000 tonn), som i teorien kan 

konkurrere med norsk produksjon.  

Soya er helt klart den største vegetabilske produksjonen i Argentina, og landet produserer nær 

60 millioner tonn. I tillegg er mais, sukkerrør og hvete store produksjoner, med henholdsvis 

                                                 
10 Produksjonstallene og handelstall kan variere noe, da det er brukt ulike kilder. Dette kan skje når det opereres 
med store internasjonale tall.  
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40, 22 og 18 millioner tonn. Det produseres også betydelige volum av bygg, sorghum og 

solsikkefrø. Andre viktige produksjoner i Argentina, og der Norge har egen produksjon, er 

poteter, epler og pærer.   

 Paraguay og Uruguay er også store produsenter av soyabønner, hvor Paraguay produserer 

9,2 og Uruguay 2,2 millioner tonn. I tillegg produserer Paraguay litt over 5 millioner tonn 

mais, 3 millioner tonn kassava og litt over 1 million tonn hvete. Uruguay har noe ris (1,4 

millioner tonn) og om lag 750 000 tonn hvete.  

 Tabell 2.3 gir en oversikt over produksjon og eksport av korn, mais, soyabønner og ris i 

MERCOSUR-landene. Tabellen gir også en sammenligning med den totale produksjonen i 

verden. 

Tabell 2.3 Produksjon og eksport av korn, mais, oljefrø, ris i millioner tonn, 201611, for 
verden, MERCOSUR-landene (sammensetning av FAO, 2017 og OECD-FAO, 
2018) 

Land Verden Argentina Brasil Paraguay Uruguay 
 Mill. tonn Mill. tonn Mill. tonn Mill. tonn Mill. tonn 

Korn total (fôrkorn, hvete og ris) 2 607 68 79 5,5 3

    - Eksport korn total 404 39 20 3,8 1,7

Hvete-produksjon 760 18 6 1 1
    - Eksport hvete 177 11 1 0,6 0,5
Bygg-produksjon 148 3,3 - - -

    - Eksport bygg 29 2,9 - - -

Fôrkorn-produksjon 1 346 49 66 4 1
    - Eksport fôrkorn 182 27 18 2,7 0,3

Mais-produksjon 1 041 42 64 4 0,5
    - Eksport mais 140 24 18 2,7 0,2

Soyabønne-produksjon 341 58 106 10 3
    - Eksport soyabønner 145 13 61 5 3

Ris-produksjon 501 1 7 0,5 1
    - Eksport ris 45 0,5 0,7 0,5 1

Sorghum-produksjon 62 3 1,2 - -
    - Eksport sorghum  9 0,4 - - -

 

2.2.2 Produksjon og eksport av kjøtt 

MERCOSUR-landene er også store produsenter av kjøtt, og da spesielt storfe og kylling. 

Tilsammen produserer de fire landene over 13 millioner tonn storfe og 16 millioner tonn 

fjørfe. Dette utgjør henholdsvis 20 og 14 prosent av verdens produksjon (tabell 2.4).   

                                                 
11 Hvete, fôrkorn, mais, soyabønner og ris er hentet fra OECD-FAO Outlook 2017-2026, 2016-tall. Bygg og 
sorghum er hentet fra FAO Outlook november 2017, 2016-estimat. For verden er tallene hentet fra FAO Outlook 
2017, med unntak av soyabønner, som er hentet fra OECD-FAO Outlook 2017-2026, 2016-tall. 
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Tabell 2.4 MERCOSUR-landenes samlede produksjon av storfe, svin, fjørfe og sau, 2016. 
(OECD-FAO,2018) 

Produkt MERCOSUR, produksjon tonn % av verdens produksjon

Storfekjøtt 13 377 000 20 %

Svin 4 307 000 4 %

Fjørfe 16 069 000 14 %

Sau 186 000 1 %

 

 

Tabell 2.5 viser produksjon og eksport av de ulike kjøttypene, fordelt på MERCOSUR-

landene. I tillegg er tall for Norge og verden vist.   

 Brasil er den største produsenten og eksportøren av kjøtt. Alene produserer de hele 13 

millioner tonn fjørfe, hvorav de eksporterer om lag 1/3. I tillegg produserer de 9,5 millioner 

tonn storfekjøtt, og her eksporteres nær 1,9 millioner tonn. Dette utgjør om lag 20 prosent av 

produksjonen. Dersom en sammenligner Brasils eksport i 2016 med norsk produksjon samme 

år, er den 23 ganger så stor. Brasil produserer også 3,6 millioner tonn svin, med en eksport på 

nær 550 000 tonn. 

 Argentina har også en betydelig storfeproduksjon på 2,6 millioner tonn, men har en lavere 

andel som eksporteres med 230 000 tonn, tilsvarende rundt 9 prosent. Det er likevel nær tre 

ganger så mye som norsk produksjon. Videre produserer Argentina 2,1 millioner tonn fjørfe, 

hvor under 10 prosent eksporteres. Landet har en svineproduksjon på rundt 500 000 tonn, men 

lite eksporteres.  

 Paraguay og Uruguay har liten produksjon av storfekjøtt sammenlignet med de to andre 

landene, med henholdsvis 844 000 og 712 000 tonn i 2016. Til gjengjeld eksporterer Paraguay 

omlag 60 prosent av sin produksjon, mens Uruguay eksporterer nær 65 prosent. Det betyr at 

eksporten av kjøtt er viktig for både Paraguay og Uruguay. 

 Ingen av MERCOSUR-landene har spesielt stor eksport av sau/lam, og dette er ingen 

viktig offensiv interesse for landene. Den største eksporten er fra Uruguay på 8000 tonn. 

 

 
  Storfe i Matanza-distriktet i provinsen Buenos Aires. (Kilde: Dario Alpern, WikiCommons) 
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Tabell 2.5 Kjøttproduksjon og eksport i verden i 1000 tonn, MERCOSUR-landene, Norge 
og verden totalt (Sammenstilling av ulike kilder12)   

Land Verden Argentina Brasil Paraguay Uruguay Norge 
Samlet kjøttproduksjon 321 288 5 298 27 085 844 712 342

Storfeproduksjon 68 312 2 640 9 525 620 592 81

- Eksport storfe 8 922 230 1 893 386 384 0,1

Svineproduksjon  115 836 495 3 609 180 23 137

- Eksport svin  8 269 10 547 3 0 4

Fjørfeproduksjon 117 181 2 101 13 865 40 63 98

- Eksport kylling 12 814 242 4 416 0 5 0,8

Saueproduksjon 14 383 62 86 4 34 26

- Eksport sau 910 2 0,4 0 8 1

 
 

2.2.3 Produksjon og eksport av meierivarer 

Tabell 2.6 viser en sammenligning av melkesektoren i MERCOSUR-landene og Norge. Brasil 

er, ikke overaskende, den største produsenten i volum. Samtidig er det Argentina og Uruguay 

som skiller seg ut med en produksjonsstruktur som er sammenfallende med Europa, USA og 

Oceania. De har en mer eksportrettet produksjon, og en struktur med store besetninger per 

gårdsbruk og en avdrått som er forholdsvis høy sammenlignet med Brasil og Paraguay.  

Tabell 2.6 Informasjon om melkesektoren i MERCOSUR-landene, og Norge, 2015/2016-
tall (IFCN, 2016; IFCN, 2017) 

Land Argentina Brasil Paraguay Uruguay Norge 

Melkeproduksjon totalt, i 
millioner tonn13 

9,7 34,2 0,47 1,9 1,75

Selvforsyningsgrad melk 120 % 99 % 99 % 197 % 103 %

Nettoeksport i millioner tonn 1,8 -0,5 -0,01 1,1 0,1

Rangering av landets 
melkeproduksjon i verden 

17 4 100 56 61

Tallet på melkebruk  10 224 1 014 531 6 860 3 919 8 490

Tallet på melkekyr 1 720 000 21 477 000 227 000 452 000 222 000

Snitt bruk/kyr per gård 168 21 33 115 26
Avdrått per ku/tonn 5,7 1,6 2 4,3 7,9

 

                                                 
12 Tallene for verden er hentet fra Food Outlook (2017), tallene er beregnet utfra skrottekvivalenter, og her er 
2016 benyttet. For Norge er Resultatkontrollen kilden. Tallene for MERCOSUR-landene er hentet fra OECD-
FAO (2018), 2016-tall.  
13 Melkemengden er energikorrigert målt i EMC (energy corrected milk, 4 % fett, 3,3 % protein). 
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Meieriindustrien i Argentina kan spores tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Siden da har 

landet opplevd vekst, mye på grunn av viktige fortrinn, som godt klima og gode jordforhold i 

Pampas-regionen. I løpet av 1990-tallet hadde melkeproduksjonen i Argentina en årlig vekst 

på rundt 6 prosent og nådde en historisk rekord på 10, 3 millioner tonn i 1999 (figur 2.1). 

Dette gjorde Argentina til verdens 13. største melkeprodusent (FAO, 2011). Etter dette har det 

vært noe nedgang og en langsommere vekst, før en nådde 11,3 millioner tonn i 2011.  

 Etter noen år med stagnasjon og nedgang i melkesektoren går det mot en ny økning i 2018. 

Dette skyldes flere forhold, blant annet bedre vær. Dette vil være en lettelse for sektoren, som 

opplevde mye flom i 2016. Flommen, sammen med økonomiske vanskeligheter for SanCor, et 

av Argentinas ledende meierier, førte til en krise i melkesektoren i 2016 (USDA, 2017). 

Framskrivningene fra OCED-FAO viser at det forventes en videre oppgang i argentinsk 

melkeproduksjonen mot år 2026. 

Figur 2.1 Produksjonen av melk i Argentina i tusen tonn, fra 1990–2016, og 
framskrivinger (FS) fra 2017–2026 (OECD-FAO, 2018) 

 
 

Argentina har i dag litt over 10 000 melkebruk og hadde en totalproduksjon på knappe 10 

millioner tonn i 2017. De har til sammen rundt 1,7 millioner melkekyr, og 

gjennomsnittsbruket er på 168 kyr. Nær alle melkekyrne er en Holstein-rase, og fôret består 

av 56 prosent gras, 27 prosent mais og 27 prosent annet kraftfôr. En gjennomsnittlig gård 

driver med både melk, storfekjøtt og kornproduksjon (FAO, 2011). 

 Landet har en selvforsyningsgrad som ligger på om lag 110–120 prosent, og mellom 15 og 

25 prosent av den totale melkeproduksjonen blir eksportert, tilsvarende 1,8 millioner tonn i 

2017.  

 Fra 1990-tallet har Argentina opplevd en økende eksport av helmelkspulver, ost og smør, 

og Argentina er en av verdens største eksportører av helmelkspulver. Samtidig, fra 2011 og 

frem til 2016, har det vært en nedgang i eksporten på hele 28 prosent. Det er flere årsaker til 

dette. Noen viktige faktorer er svak produksjonsutvikling, bedre innlandspriser, svekket 

konkurransekraft på grunn av økte kostnader og valutakursen på argentinske pesos (USDA, 
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2017). Framskrivninger viser likevel at en forventer en økning igjen, men først i 2026 

forventer en å være på samme nivå som i 2011 (figur 2.2). 

 Argentinas viktigste markeder for meieriprodukter i 2017 i volum var Brasil (42 prosent), 

Russland (11,5 prosent), Kina (8 prosent) og Algerie (7,5 prosent). De største 

eksportproduktene i volum var helmelkspulver (38,3 prosent), mysepulver (24,7 prosent) og 

ost (20,4 prosent) (USDA, 2017). Smøret gikk hovedsakelig til Russland, Saudi-Arabia og 

Brasil, mens osten gikk til Brasil, Russland og Chile. Helmelkspulveret gikk hovedsakelig til 

Brasil, Algerie og Russland (CLAL, 2018). 

Figur 2.2 Argentinas eksport av meierivarer i tusen tonn, fra 1990–2016 og 
framskrivninger 2017–2026 (OECD-FAO, 2018) 

 
 

Den forventede veksten i 2018/2019, både i produksjon og eksport, er basert på en 

forventning om høyere priser14 og en ventet vekst i produktiviteten (på grunn av mer 

produktive kyr og styrking av driften). I tillegg skjer det store strukturendringer i 

melkeproduksjonen, som forventes å effektivisere sektoren og gjøre den mer 

konkurransedyktig. Med høy inflasjon og hvor de fleste produksjonskostnadene er i dollar, 

opplever mange små og mindre effektive bruk å måtte legge ned. Rapporter viser at mellom 

500 og 600 melkebruk ble nedlagt i 2016/2017. I mange tilfeller ble da besetningene solgt til 

større gårder. Dette akselererer konsentrasjonen i melkesektoren, som i økende grad foregår 

ved store og svært effektive produsenter (USDA, 2017). 

 Melkeproduksjonen i Argentina forgår hovedsakelig i Pampas-regionen. I disse områdene 

er melkesektoren i konkurranse med kornproduksjonen, da det også er gode forhold for å 

dyrke soya, mais og hvete. En slik direkte konkurranse gjør melkeproduksjonen svært sensitiv 

for endringer i lønnsomheten.  

 Samtidig er det gode muligheter for en ekspansjon av arealer brukt til melkeproduksjonen i 

Argentina, både innad i Pampas og andre områder (FAO, 2011), noe som kan gi større 

muligheter for økt produksjon.  

                                                 
14 Produsentprisen var i 2016 0,24 euro/kg (ca. 2,16 kr/kg) (https://www.clal.it/en/index.php?section=latte_argentina) 
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  Melkebruk i Argentina. Kilde: A.t.i.l.r.a. &Departamento Làcteo, ukjent 

 

Uruguay har en mye mindre melkeproduksjon i volum enn Argentina, samtidig som det 

argumenteres for at strukturen og driften bedre kan sammenlignes med New Zealand. 

Melkesektoren er veletablert, voksende og eksportrettet, og den har én dominant aktør innen 

prosessering. Det er nær 4000 melkebruk i Uruguay, med totalt 450 000 kyr. 

Gjennomsnittsbruket har 115 kyr. 

 Meieriindustrien i Uruguay har vært gjennom en intensiverende vekstprosess de siste 20 

årene. Fra 1996 til toppåret 2012 økte produksjonen fra 1,3 til 2,3 millioner tonn, som er en 

vekst på hele 67 prosent (figur 2.3). Etter det har sektoren hatt noe nedgang, spesielt i 2016, 

hvor noen områder ble rammet av flom. Intensiveringen i sektoren har gitt høyere 

produktivitetsnivå og bedre økonomiske resultater, men også høyere kostnader og 

investeringskrav, økt kompleksitetsnivå og større press på naturressurser (LATU, 2018).  

Figur 2.3 Melkeproduksjonen i Uruguay i tusen tonn, fra 1996–2017 og framskrivning 
2018–2016 (venstre akse). Andel eksport av nasjonal melkeproduksjon i prosent 
av total produksjon (høyre akse), 1996–2015 (OECD-FAO, 2018; IFCN, 2016) 
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Uruguay har også hatt en formidabel økning i eksporten av meieriprodukter. Figur 2.4 viser at 

fra midten av 1990-tallet og frem til 2016 økte eksporten fra 35 000 til 500 000 tonn, 

tilsvarende over 1 300 prosent (OECD-FAO, 2018). Dette er i stor grad mysepulver, men også 

i økende grad helmelkspulver, samt ost og noe skummetmelkpulver. I 2015 eksporterte landet 

drøyt 50 prosent av sin nasjonale produksjon, en oppgang fra 36 prosent fra midt på 1990-

tallet (Dairy report, 2016).  

 Markedet for eksport har også endret seg. På 1990-tallet gikk i all hovedsak eksporten til 

Brasil, samt noe til Venezuela, Argentina og andre. Mot slutten av 2000-tallet endret dette 

seg, hvor mye går til Mexico og noe til Cuba. Den største andelen gikk til andre land, som 

inkluderer blant annet asiatiske land, et marked Uruguay ønsker økt tilgang til (NZ Farming 

Systems Uruguay, 2018). 
 

Figur 2.4 Uruguays eksport av meierivarer i tusen tonn, fra 1993–2016 og framskrivinger 
2017–2026 (OECD-FAO, 2018) 
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Produksjon melk: 46, 3 mill. tonn 

Eksport: 2,4 mill. tonn Produksjon potet: 2,1 mill. tonn 

Eksport: 450 000 tonn 

Produksjon eple: 5,7 mill. tonn 

Eksport: 223 000 tonn 

Produksjon fjørfe: 16 mill. tonn 

Eksport: 4,6 mill. tonn

Produksjon svin: 4,3 mill. tonn 

Eksport: 560 000 tonn 

Produksjon hvete: 27 mill. tonn  

Eksport: 13 mill. tonn 

Produksjon storfe: 13,4 mill. tonn 

Eksport: 2,3 mill. tonn

Illustrasjon over utvalgte produksjoner og eksport fra MERCOSUR (Kilde: FAOSTAT; 

OECD-FAO, 2018) 



 

Frihandelsavtaler og norsk landbruk: Stadig flere avtaler - MERCOSUR neste? 31 

2.3 Priser og markeder på kjerneprodukter 

I 2015 eksporterte MERCOSUR-landene landbruksvarer for om lag 126 milliarder USD. 

Argentina og Brasil sto for hele 90 prosent av MERCOSURs samlede eksport av 

landbruksvarer målt i verdi, med henholdsvis 35 og 79 milliarder USD 

(Landbruksdirektoratet, 2017). 

  EU er MERCOSURs største handelspartner, hvor de største eksportvarene inkluderer 

drikkevarer og tobakk, vegetabilske produkter som soya og kaffe, samt kjøtt og andre 

animalske produkter. Andre viktige markeder for MERCOSUR er asiatiske land. Figur 2.5 

viser hvor de største eksportvarene (målt i USD) gikk i 2010. Kina var den største mottakeren 

av soyabønner, mens India importerte sukker og animalsk fett. Russland var største importør 

av sukker, samt av noe storfekjøtt, mens Saudi-Arabia var største importør av kylling. Andre 

store importland var Thailand (soyabønner, oljekaker) og Japan (kylling, kaffe og te, 

kornvarer). Lite av eksporten av landbruksvarer fra Brasil og Argentina går til USA, men 

USA importerer noe kaffe og te fra Brasil.  

Figur 2.5 Største eksportprodukter fra Argentina og Brasil etter destinasjon, 2010, i 
millioner USD15  

 

                                                 
15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/graphs/archive/top-5-exported-
products-by-destination-2010_en.pdf 
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Norge har generelt et høyt kostnadsnivå. En bærebjelke i norsk jordbrukspolitikk er bruk av 

tollvern, slik at man kan legge til rette for avsetningen av norske landbruksvarer til et prisnivå 

som speiler nasjonale produksjonsvilkår. Slik sett er toll et virkemiddel for å utjevne 

forskjellene i kostnader mellom vår egen matproduksjon og matproduksjon i land vi handler 

med. 

 

Toll er også kjernen i forhandlinger om frihandelsavtaler og landbruk, der land søker bedre 

markedsadgang på landbruksvarer, som vil si at de ønsker at Norge reduserer beskyttelsen 

gjennom redusert tollvern. 

MERCOSUR-landene har et langt lavere kostnadsnivå enn Norge, og prisene på varene 

som produseres er betydelig lavere (Landbruksdirektoratet, 2017). Dermed kan de potensielt 

utkonkurrere norske varer på pris uten et tollvern. Frihandelsavtaler generelt, og spesielt 

avtaler med offensive eksportland som MERCOSUR, forsterker presset på norsk jordbruk og 

matindustri, som allerede er under et betydelig konkurransepress fra EU.  

Norge er det syvende største enkeltmarkedet til EU, som er verdens største 

landbruksvareeksportør sammen med USA (European Commission, 2016). 

 

I det følgende blir prisbildet på utvalgte varer presentert. Generelt er det to ting som er verdt å 

merke seg: For det første ser man at Brasil og Argentina er svært konkurransedyktige på pris 

på disse produktene. For det andre ser man at landene som representerer EU, har tilnærmet 

like priser som MERCOSUR på flere råvarer.  

 

Det at produsentprisene til MERCOSUR og EU er så like, betyr at EU har et større 

handlingsrom for å forhandle om tollreduksjoner i sin avtale enn det Norge har. En reduksjon 

av tollvernet vil gi mindre konsekvenser for EU enn tilsvarende for Norge, fordi EU etter 

hvert er blitt konkurransedyktige på råvarepriser i landbruksvarehandelen. Dette er en 

utvikling som har skjedd gjennom reformer av EUs landbrukspolitikk utover 2000-tallet, hvor 

råvareprisene i EU generelt har gått fra å ligge 70 prosent over verdensmarkedsnivået i 1986 

til å ligge 5 prosent høyere i 2012.16 

 

EUs jordbruk er dermed rimelig konkurransedyktig på pris internasjonalt, samtidig som egen 

produksjon og produsenter er beskyttet mot importkonkurranse fra tredjeland fordi tollvernet 

er opprettholdt gjennom alle reformene. Det betyr at selv om EU har mange defensive 

interesser på landbrukssektoren, regner de ikke med å bli utkonkurrert i stort omfang hverken 

på pris eller avsetning i eget hjemmemarked gjennom å gi bedre markedsadgang til 

MERCOSUR. De vil også beholde handlingsrommet til å drive selvstendig landbrukspolitikk 

selv om liberaliseringen kan bety store utfordringer for bønder og matindustri innen noen 

produksjoner. 

                                                 
16 Basert på Alan Matthews, NPC = Producer Nominal Protection Coefficient. Det vil si forholdet mellom den 
gjennomsnittlige produsentprisen på gårdsbruket (farm gate) og importprisen ved grensen, regnet som 
tilsvarende produsentpris (farm gate). 
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Et eksempel på råvareprisutviklingen i EU er produsentprisen på melk, der en dansk bonde i 

1994 fikk 2,30 kr/kg, mens en bonde i New Zealand, som representerer verdensmarkedspris, 

fikk 1 kr/kg. I 2012 fikk imidlertid både en dansk bonde og en bonde fra New Zealand 2,60 

kr/kg for melken. Tilsvarende fikk en norsk melkebonde 2,60 kr/kg i 1994, mens prisen var 

4,70 kr/kg i 2012 (Tufte & Hansen, 2016). 

 

Figur 2.6 viser prisutvikling på mathvete fra de største eksportørene i verden, samt for Norge. 

Innen MERCOSUR er det Argentina som er det største produsentlandet, og de konkurrerer 

omtrent på prisnivå med amerikansk17 og europeisk mathvete18. Norske priser ligger godt over 

det internasjonale prisnivået på mathvete, og til tider er det dobbelt så høyt. Dette gjør norsk 

kornproduksjon sårbar for prispress fra importerte varer. Det er tilsvarende mønster på bygg 

og mais. 

Figur 2.6 Internasjonal prisutvikling på mathvete 2013–2017 i kr/tonn 
(Landbruksdirektoratet, 2018) 

 
 

 

                                                 
17 (figuren viser hvetepris fra USA.) 
18 (figuren viser gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk grade 1.) 
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Figur 2.7 viser at norsk målpris på svinekjøtt er i overkant av 30 kr/kg, mens for både Brasil 

og Danmark varierer den mellom 10 og 16 kr/kg. Begge disse landene har lavere prisnivå enn 

USA. 

En ser også her at norske priser er helt avhengige av tollbeskyttelse, og at Brasil og 

Danmark har en tilnærmet sammenfallende prisløype på svinekjøtt. Prisene er ikke direkte 

sammenlignbare19, men de viser det overordnede bildet på prisnivå og prisutvikling.  

For EU betyr det at i forhandlingene med MERCOSUR vil svinekjøtt være et sensitivt 

område, da Brasil trolig er helt konkurransedyktig på pris. 

Figur 2.7  Internasjonal prisutvikling på svinekjøtt 2012–2017 i kr/kg 
(Landbruksdirektoratet, 2018) 

 
 

 

 

 

                                                 
19 For Brasil er det eksportprisen uten frakt på havn i São Paulo som vises, for Danmark er det avregningsprisen 
inn på slakteri, mens for USA er det eksportpris på fersk/kjølt ytrefilet i Nebraska uten fraktkostnader. 
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Figur 2.8 viser prisutvikling på kyllingkjøtt. Også her ligger norske priser markant over 

internasjonale priser, men likevel er de nærmere enn på mange andre norske produksjoner. I 

figuren vises prisen for hel kylling, der det er eksportpriser fra USA og Brasil uten 

fraktkostnader, samt at for Brasil vises prisen på frossen kylling. Også her ser en at Brasil har 

høy konkurransekraft på pris i det internasjonale markedet. 

 

Figur 2.8 Internasjonal prisutvikling på kyllingkjøtt 2012–2017 i kr/kg 
(Landbruksdirektoratet, 2018) 
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Figur 2.9 viser at prisnivået på storfekjøtt i Norge er markant høyere enn i Brasil, med nær 60 

kr/kg i 2017 versus knappe 20 kr/kg for Brasil. En ser også at EU har et høyere prisnivå enn 

Brasil på storfekjøtt, noe som gjenspeiles i forhandlingene mellom EU og MERCOSUR, der 

kvotestørrelsen på storfekjøtt er en av de mest diskuterte områdene mellom partene innenfor 

markedstilgang på landbruksvarer. 

Tilsvarende er dette også et vanskelig område for Norge, da MERCOSUR er offensive på 

storfekjøtt, og Norge importerer allerede betydelige kvanta storfekjøtt fra EU og SACU. 

Prisforskjellen mellom Norge og MERCOSUR er så stor at dagens tollsats er helt i randsonen 

for å gi beskyttelse (tollsatsen for MERCOSUR er 29,05 kr/kg for halve/hele skrotter). 

  

Figur 2.9 Internasjonal prisutvikling på storfekjøtt 2012–2017 i kr/kg 
(Landbruksdirektoratet, 2018)20 

 
 

 

 

                                                 
20 Landbruksdirektoratet 2018 viser til at: Norsk pris er planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfekjøtt. 
Brasil: engrospris på forpart av okse, São Paulo, Brasil. Tyskland markedspris: pris på ung okse inn til slakteri. 
EU-kommisjonens noterte markedspriser for ung okse klasse O. Australia produsentpris: produsentpris for okse, 
alle kvalitetsklasser. Prisene er ikke direkte sammenlignbare, men gjenspeiler utviklingen over tid. 
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Figur 2.10 viser prisutviklingen på melk. Norsk melkemarked er under et stort og vedvarende 

importpress, og da spesielt gjennom import av ost fra EU. Importen fra EU kommer både 

innenfor den tollfrie kvoten på 7 200 tonn, og på import av ost fra EU til ordinær toll der 

importen var drøyt 5000 tonn i 2017.  

Norsk produsentpris ligger på et betydelig høyere nivå enn både Tyskland, Brasil og 

Argentina. Selv om MERCOSUR ikke er like offensive på meierivarer som mange andre 

landbruksvarer, er både Argentina og Uruguay store melkeprodusenter i Sør-Amerika og har 

potensiale til å konkurrere også innenfor meierivarer på sikt. I forhandlingene mellom 

MERCOSUR og EU er det EU som har de mest offensive interessene. EU antar at de har et 

betydelig potensial for å øke eksporten av meierivarer til MERCOSUR dersom unionen får en 

god avtale på markedsadgang for blant annet ost. 

 

Figur 2.10  Pris på melk (fersk) UDS/tonn, fra 2010–2016, i Norge, Tyskland 
(EU), Brasil og Argentina (FAOSTAT) 
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3       MERCOSUR og EU 

EU er i forhandlinger med MERCOSUR om en frihandelsavtale. Den nåværende handelen er 

basert på en interregional rammeavtale21 om samarbeid som trådte i kraft i 1999. Denne 

avtalen dekker handel, økonomiske forhold, samarbeid og andre områder av felles interesse. 

På handelsområdet har en jobbet for en gradvis og gjensidig liberalisering av handelen. I 

tillegg har EU også bilaterale avtaler med enkeltland fra MERCOSUR. 

 Forhandlinger om en frihandelsavtale ble relansert i 2010, før de ble satt på pause i 2012. I 

mai 2016 ble forhandlingene tatt opp igjen, og det ble utvekslet tilbud, som ble etterfulgt av 

en forhandlingsrunde i oktober 2016. Forhandlingene som pågår nå, dekker blant annet 

(European Commission, 2018): 

 Toll 

 Regler for opprinnelse 

 Tekniske handelsbarrierer 

 Standarder for mattrygghet (sanitary and phytosanitary measures, såkalte SPS-

tiltak)  

 Tjenester 

 Offentlige innkjøp 

 Intellektuelle opphavsretter 

 Bærekraftig utvikling 

 Små og mellomstore bedrifter 

 
Kilde: European Commission, 2018 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-

agreement/ 
                                                 

21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:r14013 
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EU og MERCOSUR er allerede viktige handelspartnere. MERCOSUR har EU som sin største 

handelspartner, og EU sto for 21,8 prosent av den totale handelen til MERCOSUR i 2016. I 

samme år eksporterte EU for 41,5 milliarder euro til MERCOSUR, mens MERCOSUR 

eksporterte for 40,6 milliarder til EU (figur 3.1).     

Figur 3.1 EUs handelsbalanse med MERCOSUR i milliarder euro, årlig data fra 2006–
2016 (European Commission, 2017) 

 

MERCOSUR-landenes største eksport til EU var landbruksvarer, som drikkevarer og tobakk 

(24 prosent), vegetabilske produkter inkludert soya og kaffe (18 prosent) og kjøtt og andre 

animalske produkter (6 prosent).  EU på sin side eksporterte maskiner (28 prosent), 

transportutstyr (17 prosent) samt kjemikalier og farmasøytiske produkter (24%) (European 

Commission, 2018).    

Landbruket i EU har blitt langt mer konkurransedyktig på verdensmarkedet de siste 

tiårene, og EU er en ledende landbruksvareeksportør globalt. EU har dermed også betydelige 

eksportinteresser innen landbruket og argumenterer for at en frihandelsavtale gir europeiske 

bønder tilgang til markedet i MERCOSUR-land, som har høy toll på flere viktige produkter 

som produseres i EU. Dette inkluderer meierivarer, sjokolade, sprit, champagne og vin. 

Eksporten av meieriprodukter fra EU til MERCOSUR er lav sammenlignet med nærliggende 

og sammenlignbare markeder, på grunn av høy toll på noen produkter. Det argumenteres også 

for at europeiske eksportører av for eksempel olivenolje, pasta, frukt og grønnsaker (spesielt 

pære, plommer, kiwi og epler), vin og sprit kan ha stor nytte av å få bedre markedstilgang til 

MERCOSUR (European Commission, ukjent).  

Landbruksorganisasjonen Copa Cogeca har derimot gått hardt ut mot avtalen og de 

negative konsekvensene det kan få for europeiske bønder. De mener det er galt at EU skal 

tilby betydelige innrømmelser på storfe, etanol og sukker når det ikke er mangler i EU.  I 

tillegg peker organisasjonen på at import av storfekjøtt fra MERCOSUR utgjør en trussel mot 

forbrukere fordi sikkerhetsstandardene ikke er like som i EU (Copa Cogeca, 2017). 
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EU – hva har de tilbudt? 

Det legges opp til en omfattende avtale mellom EU og MERCOSUR. EU har kommet med 

flere tilbud innenfor landbruksfeltet som har blitt sett på som for lite ambisiøse. Spesielt har 

det vært diskusjon rundt MERCOSURs kvote på storfekjøtt og etanol, som MERCOSUR 

mener har vært for liten. 

Det første tilbudet fra EU kom i 2004. Dette ble avfeid som for lite ambisiøst. Det andre 

tilbudet kom i 2015, der EU tilbød nulltoll for 89 prosent av tollinjene for landbruksprodukter, 

samt kvoter innenfor sensitive produkter, der en ikke tilbyr tollreduksjoner.  

 Tabell 3.1 viser noe av tilbudet EU la frem for landbruksvarer fra 2015. Det er tilbud om 

en kvote på 78 000 tonn fjørfe, noe som utgjør om lag halvparten av den totale importen. I 

tillegg er det tilbud om en kvote på 12 250 tonn svinekjøtt. Det er mer enn EUs totale import 

på 8 235 tonn. Det betyr at den totale importen av svin vil øke med en slik avtale. Det ligger 

også et tilbud om en liten kvote på sau/lam på 2 000 tonn, som utgjør 1,2 prosent av importen.  

 EU tilbyr videre MERCOSUR 20 000 tonn ost, noe som utgjør 1/3 av deres totale 

osteimport. Det tilbys også en kvote på melkepulver og smør. Korn utgjør en viktig 

eksportvare for MERCOSUR, og her tilbyr EU en kvote på 700 000 tonn mais/sorghum, 

200 000 tonn hvete og 40 000 tonn ris.   

 Dette kan ses på som relativt store kvoter, spesielt på fjørfe, svin og ost. Samtidig, dersom 

en sammenligner kvoten med totalmarkedet til EU, ser man at jevnt over ligger 

kvotestørrelsen på under 1 prosent. For eksempel tilsvarer kvoten på svin og fjørfe rundt 0,6 

prosent av EUs totale forbruk (NFD, 201622). 

Tabell 3.1 EUs tilbud på sensitive jordbruksprodukter, import fra MERCOSUR og 
totalimport i 2015 (NFD, 2016) 

Vare Tollposisjon Tilbud tollkvote EUs import fra 
MERCOSUR 

EUs totalimport 

Fjørfekjøtt 02.07 78 000 101 262 154 428

Kjøtt av svin 02.03 12 250 85 8 235

Kjøtt av sau/lam 02.04 2 000 1 512 165 682

Ost 04.06 20 000 2 61 448

Melkepulver 04.04 13 000 0 94 983

Smør 04.05 4 000 0 24 245

Mais/sorghum 10.05 700 000 1 486 045 11 421 573
Hvete 10.01 200 000 31 000 5 828 658

Ris 10.06 40 000 54 591 1 902 156

Løk 07.03 10 000 4 346 313 892

 

 

                                                 
22 I forbindelse med forhandlingene med MERCOSUR har ulike departementer som er berørt av avtalen, gitt 

innspill, og Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet rapporten «Konsekvenser av en handelsavtale med 

Mercosur». 
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Det å finne et kompromiss på størrelse for kvotene for storfekjøtt og etanol har vært en 

hovedutfordring mellom EU og MERCOSUR. EU tilbød en kvote for storfekjøtt på 70 000 

tonn, 600 000 tonn etanol og en kvote på 100 000 tonn sukker. EU mente på sin side at dette 

var et godt tilbud med tanke på deres sensitivitet på disse produktene, mens MERCOSUR 

mente det var urealistisk fordi den var altfor liten når de ser på hva EU forventer av 

tollnedsettelse på industrivarer og andre ting (AgraFacts, 2017). EU har nå økt tilbudet til 

99 000 tonn storfekjøtt, hvor halvparten skal være frosset og halvparten ferskt23. 

 

 

 

 

 

 

 
Delegasjoner fra EFTA og MERCOSUR-landene møttes for andre runde av frihandelsforhandlinger 

fra 29. august til 1. september 2017 i Genève, Sveits (Kilde: EFTA, 2018a)  

 

                                                 
23 Kvoten er ikke tollfri, men per nå tilbys MERCOSUR en tollsats på 7,5 prosent på storfekjøttet innenfor 
kvoten. 
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4    Norges frihandelsforhandlinger  

I de følgende sees det på EFTAs forhandlinger med MERCOSUR. I tilleg ses det kort på 

Norges forhandlinger om bilateral frihandelsavtale med Kina, samt reforhandlinger av de 

ingåtte avtalen med Mexico og Canada 

4.1 MERCOSUR – eksportinteressene ligger på 
landbruksområdet 

EFTA har lenge ønsket å styrke samhandelen med MERCOSUR. I år 2000 inngikk EFTA og 

MERCOSUR en samarbeidsavtale, og i 2017 startet forhandlingene om en frihandelsavtale. I 

2015 startet en såkalt rekognoserende dialog med tanke på de fremtidige forhandlingene, og 

disse ble avsluttet i oktober 2016. Da var man blitt enige om et felles rammepapir (NFD, 

2018). 

 Første forhandlingsmøte fant sted i Buenos Aires juni 2017, og møtet omtales av Nærings- 

og fiskeridepartementet som «meget vellykket» (NFD, 2017). Andre møte ble holdt i Genève 

i august samme år, mens det tredje, og foreløpig siste, møtet fant sted i april 2018.  

 Blant MERCOSUR-landene er det Brasil som er den største og viktigst handelspartneren 

til Norge, og stadig flere norske bedrifter velger å etablere seg der. Norge hadde en samhandel 

med Brasil på rundt 13 milliarder kroner i 2016 (NFD, 2017a). Samhandelen med Argentina, 

Paraguay og Uruguay er foreløpig lav, men det er økende interesse, kanskje spesielt for 

Argentina. MERCOSUR omtales som et viktig og voksende marked for norske eksportrettede 

næringer, og det argumenteres for at en frihandelsavtale forventes å ha positive effekter 

(NFD, 2017). 

 ETFA og MERCOSUR arbeider mot en bred avtale som inkluderer varer og tjenester, men 

også investeringer, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling. På vare- og 

tjenesteområdet er kjemiske produkter, utstyr, sjømat og gass viktige eksportvarer for Norge. 

Av tjenesteeksport utgjør maritim transport og energirelaterte tjenester hovedtyngden (NFD, 

2017a).  

 Innen vareområdet er det klart at MERCOSURs eksportinteresser i hovedsak ligger 

innenfor landbruk (NFD, 2017) og at de dermed ønsker å kunne eksportere mer 

landbruksvarer til Norge.  
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EFTA medlemslandene – små land varierende interesser 

EFTA forhandler frihandelsavtaler på vegne medlemslandene for å styrke 

konkurransesituasjonen og markedsadgangen for disse landene i internasjonal handel. EFTA 

hevder de har etablert et av verdens største nettverk for fordelaktige handelsbetingelser og at de 

har som mål å fortsette å ekspandere handelsnettverket (EFTA, 2018b). Innen varehandelen er 

EFTA-landene små åpne økonomier. Fellestrekk er at de er forholdsvis defensive interesser på 

landbruk, og da spesielt Norge og Island. Samtidig er alle offensive på industrivarer. 

 

EFTA har fikk fri handel av landbruksvarer seg imellom og derfor konkluderes i hovedsak 

landbruksvarer bilateralt mellom det enkelte EFTA-land og avtaleparten.  På industrivarer er 

posisjonen til EFTA at de tilbyr full tollfrihet på alle varer. Tilsvarende er hovedregelen at 

EFTA krever full tollfrihet på alle industrivarer av avtalepartneren i en frihandelsavtale, men 

utviklingsland kan innvilges en overgangsperiode på eliminering av tollen (EFTA, 2018c). 

 

EFTA-landene har ikke alltid like interesser i forhandlinger med tredjeparter. For eksempel om 

en ser på handelsstrømmene mellom EFTA og MERCOSUR, har EFTA et stort 

handelsoverskudd samlet sett med MERCOSUR. I 2017 var EFTAs eksportverdi til 

MERCOSUR 3 392 millioner euro, mens importverdien var på 1 961 millioner euro (EFTA, 

2018d). Men om en ser på enkeltlandene, har både Norge og Island stort underskudd i 

handelsbalansen.  For eksempel var norsk eksportverdi til MERCOSUR 495 millioner euro i 

2017, mens importverdien var 1 107 millioner. Sveits på sin side importerte for 642 millioner 

euro og eksporterte for 2 888 millioner euro. Den største varegruppen målt i eksportverdi til 

MERCOSUR fra Norge var fisk (HS 03) med 122 millioner euro, mens for Sveits var 

farmasøytiske produkt desidert størst med en eksportverdi på 1 535 millioner euro. Den største 

importverdien til Norge fra MERCOSUR var kjemiske varer til industri (HS 28) med 553 

millioner euro, mens Sveits importerte for størst verdi på kaffe og te (HS 09) med 148 millioner 

(EFTA, 2018e; EFTA, 2018f).  

 

Videre er det felles for både Norge og Sveits at det er ingen landbruksvaregrupper som er blant 

de fem største på eksportverdi, mens på importverdi er 4 av de 5 varegruppene med høyest 

importverdi fra MERCOSUR til Norge landbruksvarer (HS: 21 (forskjellige tilberedte 

næringsmidler), 12 (oljeholdige frø og frukter), 09 (kaffe og te), 23 (tilberedt dyrefôr)). For 

Sveits er det 3 av 5 (HS: 09 (kaffe og te), 02 (kjøtt) og 23 (tilberedt dyrefôr)). 

 

Disse ulike handelsporteføljene forteller at selv om en forhandler felles avtaler, vil både land 

innen MERCOSUR og EFTA ha individuelle interesser i forhandlingene. Det er rimelig å anta 

at mens Norge og Island prioriterer fisk høyt, vil for eksempel farmasøytisk industri være 

avgjørende for Sveits. Det er også klart at Sveits som allerede har en svært stor eksport og 

forholdsvis liten import fra MERCOSUR, har mer offensive interesser i en avtale enn for 

eksempel Norge, som har handelsunderskudd med MERCOSUR.  
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Når MERCOSUR og EFTA skal forhandle på landbruksområdet, handler det stort sett om å 

øke markedstilgangen gjennom liberalisering av tollsatsene, og muligens kvoter. Da vil man 

se på hvilke defensive og offensive jordbruksinteresser hver av partene har, og hvilke 

varelinjer som regnes som sensitive for landene. Så handler det om hvilke tollnedsettelser og 

eventuelle kvoter en skal gi hverandre innen de ulike varelinjene.  

 Både MERCOSUR-landene og Norge benytter tollvern aktivt. En utfordring for 

landbrukssektoren i Norge er at Norge er en av verdens mest åpne økonomier blant WTO-

medlemmene, som eksemplifisert i tabell 4.1. Her ser man at Norge er en åpen økonomi, hvor 

95 prosnet av varelinjene for industrivarer allerede er tollfrie i dag. Det betyr at alle kan 

eksportere 95 prosent av industrivarer tollfritt  til Norge. Blant varelinjene i landbruket er 52 

prosent tollfrie. Dette er i stor grad varer Norge ikke selv produserer, som for eksempel 

tropiske frukter, ris, grønnsaker utenom sesong, o.l. Resten av varelinjene er det toll på. Dette 

er i hovedsak våre såkalte kjerneprodukter, som melk og meieri, kjøttproduksjon, korn og 

fôrråvarer.  

 Dersom en ser på MERCOSUR-landene, for eksempel Brasil, er bildet annerledes. Kun 5 

prosent av deres varelinjer for industrivarer er tollfrie, mot Norges 95 prosent. Det betyr at de 

som vil eksportere industrivarer til Brasil, stort sett møter en tollsats. Også ved eksport av 

landbruksvarer møter en toll mot Brasil, hvor 7 prosent av varelinjene er tollfrie, mot Norges 

52 prosent. Dette henger sammen med at Brasil har mulighet til å produsere det meste av 

landbruksvarer selv og derfor ønsker beskyttelse på flere landbruksvarer enn Norge, eller 

ønsker valutainntekter.  

 Selv om tollvern i de fleste land benyttes for å beskytte eget marked mot import, har 

tollavgifter også en sekundær funksjon for mange utviklingsland, samt EU, som inntektskilde 

for statsfinansene. Gjennom toll får staten både inntekter og tilgang på utenlandsk valuta 

gjennom avgiftene. For eksempel er tollinntektene en av EUs inntektskilder, og på EU-

budsjettet utgjør tollavgifter ca. 12 prosent (Tufte, 2011).  

Tabell 4.1 Tollvernet MERCOSUR, Norge og EFTA praktiserer i global handel etter 
gjennomsnitts tollsats og andel tollfrie varelinjer i prosent, fordelt på industri og 
jordbruk i 2016 (WTO, ITC & UNCTAD, 2017) 

 Andel tollfrie 

varelinjer 

landbruksvarer 

Andel tollfrie 

varelinjer 

industrivarer 

Gjennomsnitts-

tollsats i bruk 

landbruksvarer 

Gjennomsnitts-

tollsats i bruk 

industrivarer 

Brasil 7 % 5 % 10 % 14 %

Argentina 7 % 5 % 10 % 14 %

Paraguay 7 % 15 % 10 % 10 %

Uruguay 9 % 16 % 10 % 11 %

Norge 52 % 95 % 40 % 1 %

Sveits 30 % 21 % 34 % 2 %
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MERCOSUR-landene fører restriktiv handelspolitikk og har hatt relativt høye tollsatser på 

industriområdet, inkludert på sjømat (NFD, 2016). Mye av det Norge eksporterer til 

MERCOSUR-landene, i all hovedsak til Brasil, møter dermed på tollbarrierer. Herunder 

kjemikalier, instrumenter, varer av jern og stål, sjømat, maskiner og elektrisk materiell (NFD, 

2016). Tollvernet en møter i Brasil er i tillegg høyere enn gjennomsnittet på flere varelinjer. 

Eksempelvis er den gjennomsnittlig brukte tollsatsen for industrivarer 14 prosent, mens Kina 

og India har henholdsvis 8,6 og 10,2 prosent toll på industrivarer. Til sammenligning er den 

gjennomsnittlige tollsatsen i bruk for industrivarer i Norge 1 prosent.   

I tabell 4.2 vises tollvernet Brasil og Norge praktiserer på utvalgte produkter, samt antall 

tollfrie varelinjer innenfor hver produktgruppe. For eksempel for fisk/fiskeriprodukter og 

kjemikalier har Norge henholdsvis 99 og 100 prosent tollfrie varelinjer. Det vil i praksis bety 

at det er tollfritt for alle å eksportere. I motsetning har Brasil 4 prosent tollfrie varelinjer for 

fisk/fiskeriprodukter og 1 prosent for kjemikalier. Her møter Norge (og andre) en 

gjennomsnittlig toll på henholdsvis 10 og 8 prosent. Dette er noe Norge ønsker bedre tilgang 

til i en frihandelsavtale.  

 Ser man på landbruk, og spesielt på animalske og meieriprodukter, har Norge få tollfrie 

varelinjer. Av animalske produkter er 13 prosent av varelinjene tollfrie, mens resten har en 

gjennomsnittstoll på 118 prosent. Av meieriprodukter er det 0 tollfrie varelinjer og en 

gjennomsnittstoll på 121 prosent. Det vil i praksis si at all import av meieriprodukter til Norge 

blir møtt med toll.  

 Samtidig er det viktig å huske at andel tollfrie varelinjer og gjennomsnittstollsatser bare gir 

et overordnet bilde av hvor åpen et land er for import. Imidlertid er det ikke gitt at en høy 

tollsats betyr god beskyttelse. For det kan være likegyldig om satsen er 20 prosent eller 100 

prosent, all den tid tollsatsen er høy nok til å gi beskyttelse. Dersom importprisen pluss toll er 

høyere enn innlandsprisen så har en beskyttelse, mens dersom den blir lavere, har en ikke 

beskyttelse. Derfor kan 20 prosent toll på en ost være like effektivt for et land som 100 

prosent for et annet, alt etter hva innlandsprisen er i forhold til importprisen på varen24. 

  

                                                 
24 Et uttrykk for bruken av tollvern er å se på andelen av importen som blir importert tollfritt av den samlede 
importen. Av Brasils landbruksvareimport ble 2,5 prosent importert tollfritt i 2015, mens på industrivarer var 
25,6 prosent av importen tollfri. Tilsvarende for Argentina 5,6 prosent og 19,7 prosent, mens ser en på EFTA-
landene Norge og Sveits, var 47,1 prosent av norsk landbruksvareimport tollfri og 96,2 prosent på industri. 
Tilsvarende for Sveits er 20,3 prosent på landbruk og 56,4 prosent på industri. 
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Tabell 4.2 Tollvernet Brasil og Norge praktiserer i global handel etter gjennomsnitts 
tollsats i bruk og andel tollfrie varelinjer i prosent, for utvalgte produktgrupper i 
2016 (WTO, ITC & UNCTAD, 2017) 

Produktgruppe Gjennomsnittlig tollsats i bruk Antall tollfrie varelinjer  

 Norge Brasil Norge Brasil 

Animalske produkter 118 % 8 % 13 % 6,5 %

Meieriprodukter 121 % 18 % 0 % 0 %

Frukt, grønnsaker og planter 19 % 10 % 64 % 6 %

Kaffe og te 4 % 13 % 79 % 0 %

Korn og kornpreparater 48 % 11 % 21 % 15 %

Oljefrø, fett og oljer 22 % 8 % 45 % 11 %

Bomull 0 % 6 % 100 % 0 %

Fisk og fiskeprodukter 1 % 10 % 99 % 4 %

Kjemikalier 0 % 8 % 100 % 1 %

Elektriske maskiner 0 % 14 % 100 % 10,5 %

Transportutstyr 0 % 18 % 100 % 11 %

 

 

At Norge er en åpen økonomi på varehandelen, med unntak av jordbruksvarer tilknyttet våre 

kjerneproduksjoner, gir færre forhandlingskort når nye avtaler skal inngås. Spissformulert 

betyr det at i forhandlingene med MERCOSUR ønsker Norge seg betydelig bedre 

markedstilgang på industri, inkludert fisk, tjenester med mer, samtidig som det i hovedsak 

bare er på landbruk Norge kan tilby tollreduksjoner, samt på noen varelinjer på tekstil innen 

industrivarer. 

Dette kan være en utfordrende situasjon å være i for en sektor. Fordi det argumenteres for å 

være fordelaktig å inngå en avtale for deler av norsk næringsliv (NFD, 2016), vil det være 

krevende for jordbruket, som vil oppleve negative konsekvenser som å få lite oppmerksomhet 

eller bli hørt angående sine interesser. En kan dermed oppleve å bli stående «litt alene». 

Globaliseringsmeldingen legger videre til grunn at landbruksinteresser ikke vil stå i veien for 

å få til fremtidige avtaler: 

 
Landbruksinteresser og hensynet til forutsigbarhet for næringen vil bli tillagt 
nødvendig vekt i forhandlinger, men vil ikke i seg selv være grunn til å hindre 
innledning av forhandlinger hvor landbruksinteresser kan forventes å bli berørt 
(Meld. St. 29. 2014-15, s. 99). 

 

Dette er tilsvarende situasjonen landbruket opplever i EU, der bøndene er redd for å bli brukt 

som betaling til MERCOSUR for at andre sektorer skal få eksportere. Copa-Cogecas’ 

generalsekretær Pekka Pesonen angrep forhandlingene med MERCOSUR med det han 

omtalte som: the use of agriculture as a «bargaining chip» for increased market access in 

industrial goods (cars/car parts) (AgraFacts 11-18).  
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4.2 Kina – pågående bilaterale forhandlinger 

Norge og EFTA har mange avtaler som er under forhandling eller reforhandling. Samtidig har 

mange av forhandlingene mer eller mindre stoppet opp, som for eksempel reforhandlingene 

med Mexico. Forhandlingene med Kina og MERCOSUR er imidlertid i prosess. 

 Sveits har inngått en bilateral avtale med Kina. Det betyr at det ikke blir en felles EFTA-

frihandelsavtale med Kina. Norge og Kina var imidlertid også i forhandlinger om en bilateral 

avtale, men disse stoppet i 2010 (NFD, 2017b). Hovedsakelig ble de stoppet på grunn av den 

anspente diplomatiske situasjonen i forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris til Liu 

Xiaobo. 

I 2017 gjenopptok Norge og Kina forhandlinger om en frihandelsavtale utenfor EFTA, og 

er nå inne i den tiende forhandlingsrunden. Ifølge regjeringen er Kina den viktigste 

handelspartneren til Norge i Asia, med en samhandel på 90 milliarder kr i 2016, samt tjenester 

for 15 milliarder kr (NFD, 2017c). 

 

Kina er verdens femte største land og har nær 1,4 milliarder innbyggere. Kina har en enorm 

økonomi, og i 2017 var Kinas GDP25 estimert til 23 000 milliarder USD. BNP per innbygger 

var 16 600 USD i samme år. 

 Landet har et areal på totalt 9,6 millioner km2. Her utgjør jordbruksarealet 54,7 prosent, 

hvor 11 prosent er dyrkbar jord og drøyt 41 prosent er gras/eng. Kina er et stort og viktig 

jordbruksland, og er per i dag både verdens største produsent og konsument av 

landbruksprodukter. Landet er verdensledende innen produksjon av blant annet korn, bomull, 

frukt, grønnsaker, fjørfe, fårekjøtt, egg og fiskeriprodukter. Nær 20 prosent av verdens 

kornproduksjon ble dyrket i Kina i 2017 (FAO, 2017). Landbruket er også viktig for 

sysselsettingen, og om lag 28 prosent er sysselsatt innen landbruket (CIA, 2018).  

 Økt selvforsyning og matsikkerhet har vært en høy politisk prioritet i Kina, der målet er 95 

prosent selvforsyning på korn. Til tross for en høy selvforsyning har Kina blitt den største 

importøren av vegetabilske produkter, inkludert korn26 (figur 4.1). 

  Kina eksporterer også landbruksvarer, men i et globalt handelsperspektiv er Kina langt 

mindre offensiv på landbrukseksport enn MERCOSUR. De største eksportvarene fra Kina er 

elektrisk og annet maskinutstyr, inkludert datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr, klær, 

møbler og tekstiler (CIA, 2018). 

                                                 
25 Her brukes PPP (Purchasing power parity), kjøpekraftsjustert 
26 https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/china-and-world-food-security. 
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Figur 4.1 Vegetabilsk import inkludert korn i millioner dollar, til USA og land i Øst-Asia, 
fra 1990 til 201527 

 
 

 

I 2017 importerte Norge landbruksvarer fra Kina for 1,24 milliarder kroner, mens eksporten 

fra Norge var på 103 millioner kr (Landbruksdirektoratet/SSB/Agrianalyse, 2018). 

Tabell 4.3 viser import til Norge fra Kina og verden totalt i 2017. Den største importen fra 

Kina var på tilberedt dyrefôr (kap 23) med en verdi på 390 millioner kr. Deretter mel (kap. 

11) med 254 millioner kr, hvorav nesten alt var import av gluten av hvete til dyrefôr 

(11.09.1010).  

Kap. 5, «animalske produkter ellers», utgjorde også en betydelig import, med en verdi på 

164 millioner. Herunder er tarmer (05.04) (110 millioner) størst, etterfulgt av diverse 

fiskeavfall, hovedsakelig til dyrefôr/oppdrettsnæring.  

Det importeres også en del under «frukt, grønnsaksprodukter og lignende (tilberedt)» (kap. 

20).  Denne importen har tilsammen en verdi på 106 millioner kr. Her er det en del import av 

varer som kan konkurerre med norsk produksjon, som for eksempel grønnsaksblandinger, 

sauser og lignende. For eksempel importerte vi grønnsaksblandinger (20.05.9098) for 6 

millioner og avskallede bønner (20.05.5100) for 5 millioner.  

 

Mye av det dyrkbare arealet i Kina går med til å produsere kornvarer. Samtidig er Kina en 

stor produsent av frukt og grønt, som kan anses som høyverdiprodukter. Et eksempel er epler, 

hvor Kina har en betydelig produksjon. Dette er et produkt de kan ønske bedre 

markedstilgang på i en frihandelsavtale. I en avtale har Norge også mulighet til å gi noe bedre 

markedstilgang på tekstiler, en vare som er viktig for Kina, og som er en av få 

industrivaregrupper Norge fremdeles håndhever tollsatser på. 

 

                                                 
27 https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/china-and-world-food-security 
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Tabell 4.3 Import til Norge fra verden og Kina i 2017 
(Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2018). 

 Tolltariffens kapitel 1-24 + 35 
(unntatt kap. 3) 

Import i kg 
Totalt

Import i kg 
Kina

Import i kr 
Totalt 

Import i kr 
Kina

kap Import til Norge fra Kina i 
2017 

    

1 Levende dyr                 758 893 1        232 013 414  1 816
2 Kjøtt            20 428 780 1 738     1 176 719 596  195 291
4 Melk, meieriprodukter, egg og 

honning 
           25 018 024 212 782      1 160 871 525  6 669 755 

5 Animalske produkter ellers            44 787 203 3 098 874        534 317 633  164 221 088
6 Levende planter            58 483 245 26 130     2 089 228 323  2 151 779
7 Poteter og grønnsaker          355 782 476 2 337 556     3 394 443 547  67 373 086
8 Frukt og bær          380 922 514 2 051 534     6 385 729 609  42 004 871
9 Kaffe og te            46 356 107 1 019 010     2 062 596 160  33 304 495

10 Korn          388 063 419 9 553        954 433 390  274 985
11 Mel          260 363 100 19 139 919     2 708 907 830  254 439 493
12 Oljeholdige frø og frukter          492 173 242 1 100 176     2 361 940 359  36 422 090
13 Skjellakk, gummo osv.              1 054 749 22 489        109 559 747  9 956 940
14 Vegetabilske flettematerialer              3 444 592 493 867          26 221 326  5 044 605
15 Animalske og vegetabilske oljer          733 676 873 319 246     7 422 500 068  10 897 105
16 Kjøttprodukter              4 021 761 26 512        300 247 339  1 456 670
17 Sukker og sukkervarer          209 446 051 1 039 765     1 646 553 950  22 908 703
18 Kakao og sjokolade            38 793 610 13 461     1 834 219 915  1 410 623
19 Bakervarer          195 106 300 1 647 826     4 538 590 875  32 306 738
20 Frukt-/grønnsaksprodukter o.l.          139 798 281 8 760 938     2 218 769 798  105 965 877
21 Forskjellige tilberedte 

næringsmidler 
         372 418 292 415 182      5 367 088 030  44 335 536 

22 Drikkevarer          330 684 062 67 237     6 545 135 511  956 382
23 Tilberedt dyrefôr          878 170 638 62 129 736     6 914 374 495  389 913 472
24 Tobakk              4 595 407     3 400 208 442  
35 Proteiner, modifisert stivelse 

osv. 
           10 512 158 1 638         184 108 839  77 348 

 Totalt      4 994 859 777 103 935 170 63 568 779 721  1 232 288 748 

 

4.1 Mexico og Canada – mulighet for reforhandlinger 

Mexico og Canada er blant landene EFTA skal reforhandle frihandelsavtaler med. Avtalen 

med Canada trådte i kraft i 2009, mens avtalen med Mexico trådte i kraft i 2001 (EFTA, 

2018a). Tabell 4.4 viser noen nøkkeltall for de to landene. 
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Tabell 4.4 Nøkkeltall for Mexico og Canada, tall fra 2016/2017 (CIA, 2018) 

 

Mexico 

Mexico har en stor produksjon av korn, frukt og grønt, og de klart største vegetabilske 

produksjonene er sukkerrør og mais. Andre store produksjoner er sorghum, appelsiner, 

tomater og hvete, samt sitron, lime, chili, paprika og bananer. Landet har en del eksport av 

vegetabilske produkter, hvor mye går til USA. 

Tabell 4.5 Sammensetning av de største produksjonene innen frukt og grønt, målt i volum i 
Mexico. 2016- tall (FAOSTAT) 

Produkt MEXICO, produksjon tonn Mexico, eksport tonn

Sukkerrør  56,4 millioner -

Mais 28,3 millioner 1 672 618

Sorghum  5 millioner 653

Appelsiner 4,6 millioner 55 943

Tomater 4 millioner 1 748 858

Hvete 3, 9 millioner 1 517 088

Chili og paprika 

(grønn) 

2,7 millioner 949 662

Sitron og lime 2,4 millioner 667 572

Bananer 2,4 millioner 448 311

 

Den største kjøttproduksjonen i Mexico er kylling med 3 millioner tonn, etterfulgt av storfe og 

svin med henholdsvis 1,9 og 1,4 millioner tonn. Mexico har noe eksport av kjøtt, eksempelvis 

                                                 
28 Purchasing power parity (PPP), kjøpekraftsjustert 

 Norge Mexico Canada 

Befolkning 5,3 millioner 125 millioner 35,6 millioner

Areal 323,802 km2 1 964 375 km2 9 984 670 km2

BNP28 $ 376 milliarder $ 2,4 billioner $ 1,8 billioner

BNP per 

innbygger          

$ 70,600 19 500$ $ 48 100 

Sysselsatte i 

landbruket 

2,1 % 13,4 % 2 %

Dyrkbart areal 2,7 % 54,9 % 6,8 %

Eksportverdi $ 103 milliarder $ 406 milliarder $ 433 milliarder

Største 

eksportvarer 

Petroleum, maskiner 

og utstyr, metaller, 

kjemikalier, skip, fisk 

Elektronikk, kjøretøy og 

auto-deler, olje og 

oljeprodukter, sølv, plast, 

frukt, grønnsaker, kaffe og 

bomull. Verdens ledende 

produsent av sølv 

Motorkjøretøy, industrielle 

maskiner, fly, kjemikalier, 

telekommunikasjonsutstyr, 

plast, gjødsel, tremasse, 

tømmer, råolje, naturgass, 

elektrisitet 
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eksporteres 9 prosent av storfekjøttet. Samtidig er ikke Mexico selvforsynt på kjøtt og fisk, og 

for å dekke behovet importeres det storfe, og spesielt kylling og svin. Dette kommer 

hovedsakelig fra USA.  

Tabell 4.6 Sammensetning av de største produksjonene av kjøtt, målt i volum i Mexico. 
2016-tall (sammensatt av FAOSTAT; OECD-FAO; FAO, 2017) 

Produkt MEXICO, 

produksjon tonn

Mexico, eksport 

tonn

Eksporten av 

totalproduksjon, i 

% 

Import 

(FAO)

Totalt kjøtt29 6,6 millioner 325 000 5 % 2 000 000

Storfe  1,9 millioner  165 000 9 % 206 000

Kylling  3 millioner 25 300 0,8 % 959 000

Svin  1,4 millioner 104 140 7 % 875 000

Sau 60 400 90 0,15 % 10 000

 

Per i dag importerer Norge landbruksvarer for 223 millioner fra Mexico, en relativt begrenset 

sum. Til sammenligning er summen 4,5 milliarder fra MERCOSUR og 1,24 milliarder fra 

Kina. De største varegruppene er drikkevarer (kapitel 2), animalske og vegetabilske oljer 

(kapitel 15), og frukt og bær (kapitel 8). Det er frukt og bær som utgjør den største verdien 

med 83,6 millioner kroner. Dette er hovedsakelig dadler, avokadopærer, mango og 

sitrusfrukter. I tillegg kommer det asparges for om lag 10 millioner (kap. 7).  

 Mexico er ikke like offensive som MERCOSUR–landene på eksport av landbruksvarer. 

Deres største eksportartikler er blant annet elektronikk, kjøretøy og auto-deler, olje, sølv og 

plast. Samtidig er frukt, grønnsaker, kaffe og bomull viktige eksportartikler.  

 

Canada 

Canada er en stor og viktig produsent av landbruksvarer, spesielt av korn. I 2016 produserte 

Canada nær 30 millioner tonn hvete, 18 millioner tonn raps og 12 millioner tonn mais. De har 

også en omfattende produksjon av bygg, soya og erter (FAOSTAT). Det canadiske landbruket 

og matindustrien genererte 108,1 milliarder dollar, noe som utgjorde 6,6 prosent av BNP i 

2014 (Minister of Agriculture and Agri-Food, 2016). 

 Canada er verdens femte største eksportør av landbruksvarer, og den sjette største 

importøren, hvor USA er den viktigste handelspartneren. De største eksportartiklene fra 

Canada er blant annet hvete, granola, soyabønner, svin- og storfeprodukter. Målt i volum 

mellom 2012 og 2014 ble 46 prosent av storfe og biffprodukter, 66 prosent av svin og 

svineprodukter, og 76 prosent av soyabønner og soyabønneprodukter eksportert (Minister of 

Agriculture and Agri-Food, 2016). 

 EFTA (inkl. Norge) har en handelsavtale med Canada som trådte i kraft i 2009. I 
tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Canada. Norge 

har forpliktet seg til å gi Canada de samme konsesjoner som de gir EU på bearbeidede 
                                                 

29 Inkluderer alle kjøttslag. 
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landbruksvarer (Protokoll3) (St.prp.nr.60 (2007-2008)) Avtalen innebærer at Norge 

viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Canada. I avtalen er det 

stadfestet at landene vil se videre på å forbedre handelen med ubearbeidede landbruksvarer 

(NFD, 2014a). Avtalen mellom Norge og Canada inneholder lister over tollkonsesjoner, 

spesifisert i vedlegg fra henholdsvis kanadisk og norsk side, og det er satt som forutsetning at 

hver avtalepart skal kunne gjennomføre sin egen nasjonale landbrukspolitikk. Det er videre 

åpnet for at partene kan introdusere, reintrodusere eller øke en tollavgift vis à vis 

avtalemotparten, dersom dette skjer i tråd med WTO – avtalen. 
 

 

 

 

 
     Maisåker, Quebec. (Kilde: WikiCommons, Antony-22) 
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5    Konsekvenser for landbruket – omfanget avgjør  

Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på hvilke konsekvenser en frihandelsavtale med akkurat 

MERCOSUR vil ha for norsk landbruk. Samtidig er det den totale summen av alle de 

forskjellige avtalene Norge har og planlegger å inngå, som avgjør konsekvensene for 

landbruket. I dette kapittelet vil det gjøres noen betraktninger om mulige utfall og 

konsekvenser utfra det vi vet om MERCOSUR og erfaringer fra tidligere avtaler, samt basert 

på hva som skjer i EU. I tillegg diskuteres det totale presset norsk jordbruk står overfor som 

følge av en rekke frihandelsavtaler og avtaler med eksempelvis EU.   

5.1 MERCOSUR – en stor landbrukseksportør 

Ser man verdens globale jordbruksproduksjon under ett, er det relativt lite som handles med, 

selv om det er noe variasjon mellom de ulike produktene. 

 Tabell 5.1 gir en oversikt over verdens produksjon og andelen som handles internasjonalt. 

Dersom en ser på korn, er det 15 prosent av produksjonsvolumet som handles internasjonalt. 

Hvete er muligens varen det prosentvis handles mest av, med 22 prosent av produksjonen. På 

kjøtt er det 10 prosent av den totale produksjonen som handles, og for storfe er det 13 prosent. 

Av poteter og epler er det henholdsvis 3 og 10 prosent. Dette henger sammen med blant annet 

hvor lagringsdyktig varen er og det at matproduksjonen i de fleste land skal sikre egen 

befolkning mat.  

Tabell 5.1 Verdens produksjon av utvalgte jordbruksvarer og andelen som handles 
internasjonalt (Landbruksdirektoratet, 2017) 

  Total produksjon 

(mill. tonn) 

Andel som handels internasjonalt 

Korn totalt 2 576 15 %

 hvete 752 22 %

Kjøtt totalt 320 10 %

 storfe 68 13 %

 fjørfe 116 11 %

Poteter/frukt/bær poteter 382 3 %

 epler 85 10 %

 

I tillegg til at en relativ liten andel av maten krysser landegrenser, er det stort sett noen få 

store aktører som dominerer i den internasjonale handelen, spesielt på eksport. Ser man på 

MERCOSUR-landene, har de en stor eksport av landbruksvarer sammenlignet med 
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gjennomsnittet i verden. Figur 5.1 viser verdens største landbrukseksportører målt i milliarder 

euro. Her ser man at EU er den største eksportøren, etterfulgt av USA. Ser man på de seks 

største landbrukseksportørene, er både Brasil og Argentina med, på henholdsvis tredje- og 

sjetteplass. 

Brasil eksporterer eksempelvis 20 prosent av storfeproduksjonen sin og rundt 33 prosent av 

fjørfeproduksjonen. Paraguay og Uruguay eksporterer henholdsvis 60 og 65 prosent av 

storfeproduksjonen. Argentina eksporterer eksempelvis over 60 prosent av 

hveteproduksjonen. Dette viser at de er offensive eksportland på sentrale landbruksvarer sett i 

verdenssammenheng.  

MERCOSUR er dermed annerledes innen landbrukssektoren enn mange andre land Norge 

allerede har frihandelsavtaler med, fordi eksport av jordbruksvarer er så viktig for landene. 

Dette vil åpenbart gjøre forhandlingene mer krevende sett fra jordbrukets side. 

Figur 5.1 Verdens største eksportører av landbruksvarer, i millioner euro, i 2012 og 2013 
(Tufte, 2015) 

 

5.2 Hva importerer Norge fra MERCOSUR i dag? 

Tabell 5.2 viser MERCOSURs eksport av landbruksvarer til Norge i 2017, både i kilo og i 

kroner. I 2017 var importen av landbruksvarer til Norge totalt rundt 5 millioner tonn, hvorav 

625 000 tonn var import fra MERCOSUR. Det utgjør knappe 13 prosent. I verdi tilsvarer 

dette 64 milliarder kroner, hvorav 4,5 milliarder var fra MERCOSUR, tilsvarende 7 prosent. 

90 prosent av varene kommer fra Brasil. 

 Dersom man ser på volum, er det to varegrupper/kapiteler som står for 83 prosent. Det er 

oljevekster (HS 12) med 271 000 tonn og tilberedte næringsmidler (HS 21) med 249 000 

tonn. Oljevekster er stort sett soya til fôrproduksjon, mens det som kalles tilberedte 
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næringsmidler, i hovedsak er fiskefôr (RÅK). Dette betyr at den største importen fra 

MERCOSUR er fôr til husdyr og fiskeoppdrett.  

 Andre store kategorier er frukt og bær (13 000 tonn, HS 8), kaffe og te (17 000 tonn, HS 

9), samt frukt og grønnsaksprodukter (14 000, HS 20).  

 Ser vi på verdi, er det naturlig nok oljevekster og tilberedte næringsmidler (fôr) som er 

størst med henholdsvis 1,1 og 1,8 milliarder kroner. Her utgjør verdien 67 prosent av den 

totale verdien fra MERCOSUR. Tilberedt dyrefôr utgjør i tillegg 370 millioner. 

 Andre store varegrupper i verdi er kaffe og te (475 millioner kroner), frukt og 

grønnsaksprodukter (183 millioner kroner) og frukt og bær (214 millioner kroner), samt kjøtt 

(120 millioner kroner).   

Tabell 5.2 Import til Norge fra verden og MERCOSUR i 2017 
(Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2018) 

Tolltariffens kapitel 1-24 + 35 
 (unntatt kap. 3) 

Import i kg 
Totalt 

Import i kg 
MERCOSUR 

Import i kr 
Totalt 

Import i kr 
MRCOSUR 

 
Levende dyr (HS 1)                    758 893 501            232 013 414  49 527
Kjøtt (HS 2)               20 428 780 929 148          1 176 719 596  120 195 143
Melk, meieriprodukter, egg og 
honning (HS 4) 

              25 018 024 94 413          1 160 871 525  2 557 326

Animalske produkter ellers (HS 
5) 

              44 787 203 3 727 210            534 317 633  72 663 330

Levende planter (HS 6)               58 483 245 37 458          2 089 228 323  1 430 664
Poteter og grønnsaker (HS 7)             355 782 476 103 356          3 394 443 547  1 810 272
Frukt og bær (HS 8)             380 922 514 13 514 593          6 385 729 609  214 523 261
Kaffe og te (HS 9)               46 356 107 16 544 464          2 062 596 160  475 420 856
Korn (HS 10)             388 063 419 125 395            954 433 390  1 303 789
Mel (HS 11)             260 363 100 8 748          2 708 907 830  152 529
Oljeholdige frø og frukter (HS 
12) 

            492 173 242 271 745 986          2 361 940 359  1 096 606 038

Skjellakk, gummo osv. (HS 13)                 1 054 749 307            109 559 747  68 762
Vegetabilske flettematerialer 
(HS 14) 

                3 444 592 0              26 221 326  0

Animalske og vegetabilske oljer 
(HS 15) 

            733 676 873 625          7 422 500 068  126 339

Kjøttprodukter (HS 16)                 4 021 761 55 798            300 247 339  8 097 663
Sukker og sukkervarer (HS 17)             209 446 051 233 668          1 646 553 950  2 214 548
Kakao og sjokolade (HS 18)               38 793 610 26 946          1 834 219 915  676 162
Bakervarer (HS 19)             195 106 300 12 790          4 538 590 875  622 898
Frukt-/grønnsaksprodukter o.l. 
(HS 20) 

            139 798 281 13 696 527          2 218 769 798  183 421 198

Forskjellige tilberedte 
næringsmidler (HS 21) 

            372 418 292 249 351 147          5 367 088 030  1 851 714 756

Drikkevarer (HS 22)             330 684 062 10 092 448          6 545 135 511  84 516 407
Tilberedt dyrefôr (HS 23)             878 170 638 45 091 446          6 914 374 495  371 306 714
Tobakk (HS 24)                 4 595 407 152          3 400 208 442  102 121
Proteiner, modifisert stivelse 
osv. (HS 35) 

              10 512 158 11 110            184 108 839  749 821

Totalt           4 994 859 777 625 404 236        63 568 779 721  4 490 330 124
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5.3 Frihandelsavtale – forbedret markedstilgang  

Ved en frihandelsavtale mellom EFTA og MERCOSUR vil Argentina, Brasil og Uruguay 

endre status i det norske handelsregimet. De vil da gå fra å behandles gjennom de ensidige 

innrømmelsene som gis til utviklingsland gjennom GPS, til status som 

frihandelsavtalepartnere. Det vil blant annet si at konsesjoner som er gitt, blir bundet og ikke 

kan trekkes tilbake, slik Norge kan med andre GPS-land. Paraguay vil endre status fra GSP+ 

til en frihandelsavtale-status. GSP + er utviklingsland med svakere økonomi enn de i GSP, og 

disse har litt bedre preferanser på noen varelinjer enn vanlige GSP-land. Ved en eventuell 

fremtidig avtale med Kina vil tilsvarende skje, der Kina går fra GSP-status til 

frihandelspartnerstatus.  

Ved å gå fra GSP-status til frihandelsavtale-status vil MERCOSUR, alt etter utfallet av 

forhandlingene, få en bedre markedstilgang til Norge enn de har i dag, både generelt og på 

landbruksvarer.  

 For landbruksvarer vil forbedret markedsadgang gis gjennom ulike konsesjoner.  

Først og fremst vil den gis gjennom reduserte tollsatser på ulike varer. Videre, der Norge i dag 

praktiserer nulltoll, men har adgang gjennom WTO til å benytte toll, kan det tilbys å binde 

disse til nulltoll til MERCOSUR. I en avtale vil MERCOSUR i tillegg tilbys samme vilkår på 

RÅK-varer og tabell 2-varer som EU har i Protokoll 3. 

 Det kan også gis konsesjoner gjennom etablering av nye kvoter eksklusive for 

MERCOSUR.  

I tillegg kan det tilbys redusert tollsats innenfor eksisterende kvoter som har tollsats. Da får 

disse landene et fortrinn innenfor disse kvotene i konkurranse med andre land.  

 

Redusert tollsats (Hva skjer når MERCOSUR går fra GSP-toll til FTA) 

Innen landbruket vil Norge i en frihandelsavtale i hovedsak tilby lavere tollsatser enn ordinær 

toll på ulike produkter. Når stadig flere får bedre tilgang enn ordinærtoll, vil styrken i 

tollvernet generelt bli svakere. Derfor er det en fare over tid, når omfanget av reduserte 

tollsatser blir større, for at tollvernet blir uthulet slik at importen utfordrer norske råvarepriser 

og avsetning av volumene produsert.  

 For eksempel på gulrot (HS:07.06.1011 (mai–august)) er ordinær tollsats Norge bruker, 

2,61 kr/kg, mens det i en frihandelsavtale typisk kan tilbys en tollsats mellom 2,45 kr/kg og 

2,22 kr/kg. Når mange eksportører får tilgang på denne tollsatsen, betyr det i praksis at det er 

den som definerer handlingsrommet Norge har innenfor bruk av beskyttelse, for prisdannelse 

og for å kunne ta ut målpris i det norske markedet. 

 En hovedutfordring for norsk jordbruk og matindustri er dersom reduserte tollsatser 

kommer på et nivå der det ikke gis beskyttelse for norske råvarer på pris. For eksempel er den 

ordinære tollsatsen på biff (02.01.3001 og 02.02.3001) i dag 344 prosent, mens MERCOSUR-

landene har en tollsats på 310 prosent som GSP-land. Samtidig, i 2015, var norsk pris på 

storfe ytrefilet 255 kr/kg, mens MERCOSUR-prisen var 62 kr/kg (NFD, 2016). En tollsats på 

310 prosent og en kilopris på 62 kr/kg gir da en totalpris på 254 kr/kg. Det vil si at det er lite 
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luft på tollsatsen på biff i det norske tollvernet i dag mot biff fra MERCOSUR, og en 

reduksjon av tollsatsen på 310 prosent kan gi en importpris pluss toll som er lavere enn norsk 

pris (figur 5.2). 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

         62 kr/kilo    + 310 % toll           254 kr/kilo    255kr/kilo 
 

 

Dette illustrerer hvordan det er prisen i opprinnelsesland pluss toll versus norsk pris som er 

avgjørende for om hvorvidt norsk råvareproduksjon har beskyttelse eller ikke. På eksempelet 

om ytrefilet er beskyttelsen så lav at for eksempel valutakurser eller ulik inflasjon mellom 

Norge og MERCOSUR kan bety at tollsatsen blir for svak. 

For å illustrere sårbarheten vil en reduksjon av tollsatsen til MERCOSUR på 292 prosent 

på biff føre til at MERCOSURs innenlandspris pluss toll blir 242 kr/kg, noe som er 13 kroner 

lavere enn norsk pris. 292 prosent er tollsatsen SACU har fått innvilget i sin frihandelsavtale.  

Dette er eksempel på hvordan det kan oppstå press både på norske råvarepriser og på 

avsetningen av norsk volum gjennom import som kommer som følge av redusert tollsats. Det 

vil si at en får en gradvis uthuling av styrken i tollvernet over tid, og utfordringen kan 

beskrives med ordtaket mange bekker små, gjør en stor å. 

En hovedutfordring med bruk av reduserte tollsatser er at det er vanskelig å forutse hvor 

omfattende importen blir over tid, fordi hvor god preferansen er varierer, blant annet ut fra 

internasjonale markedsutviklinger, norsk prisutvikling, valuta, produksjonsvolum, samt tilbud 

og etterspørsel i verdensmarkedene og i det norske markedet. For eksempel vil ved lave 

internasjonale priser og gode priser i Norge tollpreferansen bli langt mer attraktiv. Dermed 

kan en tollpreferanse som i utgangspunktet ikke er så attraktiv, over tid bli svært god for 

importør/eksportør. Det kan da gjøre det lønnsomt å importere store volum, noe som vil gi 

press på norske priser og avsetning for produsent og industri på et produkt der det i 

utgangspunktet var tenkt en begrenset og lav import.   

 

Bedre markedsadgang gjennom Protokoll 3 

Ved en frihandelsavtale vil land få tilbud fra Norge om de samme vilkårene som EU har for 

de produkter som er definert innenfor den «frie vareflyten» i Protokoll 3. Protokoll 3 er et 

vedlegg til EØS-avtalen, som omhandler industrielt bearbeide landbruksprodukt. Produktene 

Figur 5.2 Illustrasjon på prispress fra MERCOSUR med dagens tollvern på biff 
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er definert og organisert gjennom bindingslister, og gjelder kun produktene som er spesifisert 

etter gitte varenummer på åtte siffer i HS.  

Flere av produktene innenfor Protokoll 3 blir ofte omtalt som RÅK-varer. Det er fordi det 

er bygd opp et system med råvarepriskompensasjon (RÅK) på definerte vareslag. Bakgrunnen 

for råvarepriskompensasjon er å sikre råvareproduksjonen og avsetningen av råvarene 

innenlands i EU og Norge, samtidig som det er et mål å få konkurranse i industrileddet. 

Systemet bygger på at dersom det er ulike råvarepriser mellom handelspartnere, skal 

næringsmiddelindustrien få utjevnet prisforskjellen på de råvarene som er med i ordningen, 

derav råvarepriskompensasjon. Utjevningen av ulik råvarepris kan gjøres gjennom toll, 

prisnedskrivning og eksportrestitusjon (jamfør faktaboks EØS), slik at industrien konkurrerer 

på alle andre parametere enn råvareprisen. 

Varer som er omfattet av Protokoll 3, og da også i frihandelsavtaler Norge inngår, er 

definert gjennom de to bindingslistene Tabell 1 og Tabell 2. Tabell 1 identifiserer varer der 

det kan benyttes råvarekompensasjon. Dette er RÅK-varene. RÅK-varer er for eksempel 

yoghurt, bakervarer, sjokolade, og sauser og supper. Tabell 2 definerer varer der handelen 

skal skje uten bruk av toll og subsidier, og eksempler på varer der det blir bundet nulltoll, er 

kakao, kakaosmør, kaffe og tomatpuré (T. Tufte, 2011). 

En utfordring for RÅK-varene er at mange inneholder en rekke ulike råvarer. For eksempel 

vil en pizza kunne inneholde kjøtt, korn, ost og tomat, og derfor vil import bety at disse 

varene potensielt reduserer både etterspørselen etter norske råvarer og behovet for volum fra 

norsk matindustri. En beregning viser eksempelvis at bakervarer importert til Norge innenfor 

RÅK (HS, kapitel 19) tilsvarte 129 000 tonn omregnet til matkorn i 2016 (Fuglestad & 

Thuen, 2017).  

Et eksempel på hva det betyr at MERCOSUR vil få de samme konsesjonene som EU under 

Protokoll 3 i tollbehandling innenfor RÅK, er vist i tabell 5.3 for produktene yoghurt og 

flatbrød. På smakssatt yoghurt blir MERCOSUR ilagt en tollsats på 5,87 kr/kg som GSP-land. 

Dersom MERCOSUR inngår frihandelsavtale, vil de imidlertid møte en tollsats på 3,10 kr/kg. 

Tilsvarende vil endringen på flatbrød bety at tollsatsen reduseres fra en GSP-toll på 4,15 til en 

RÅK-toll på kr 2,75. Her ser en også at GSP-land allerede har en betydelig preferanse på 

produktet sammenlignet med ordinærtollsatsen som er 9,33 kr/kg, som er tollen land som 

Japan og USA blir ilagt. 

Tabell 5.3 Eksempel fra meieri og bakverk på endrede vilkår tilknyttet RÅK-produkt for 
MERCOSUR dersom det får frihandelsavtalestatus (Lovdata, 2017)  

Produkt Varenummer 
i tolltariffene 

Ordinærtoll i kr EØS/EFTA-toll i 
kr

GSP-toll 
i kr 

FTA-toll i kr

Yoghurt med 
innhold av 
smaksstoff  

04.03.10.91 5,87 3,10 5,87 3,10

Flatbrød 
 

19.05.9032 9,33 2,75 4,15 2,75
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Kvoter (Hva skjer når MERCOSUR går fra GSP-toll til FTA) 

Det er i hovedsak EU som har fått eksklusive kvoter i forhandlinger med Norge på sensitive 

produkt. I frihandelsavtalene er det generelt gitt få kvoter, og det vanligste er å gi 

tollreduksjon innenfor en eksisterende WTO-kvote. Unntaket er avtalen med SACU, der det 

er generelt gitt fri markedstilgang til landene Namibia, Botswana og Swaziland.  Det er 

imidlertid unntak i den frie markedstilgangen på noen sensitive produkt, som kjøtt. Innenfor 

disse produktgruppene er det gitt SACU betydelige tollfrie kvoter. Blant annet er det gitt en 

tollfri kvote 3 700 tonn storfekjøtt og 400 tonn småfekjøtt. 

Utfra tidligere frihandelsavtaler er det derfor lite som tilsier at det vil gis eksklusive kvoter 

til MERCOSUR, men at en i stedet vil søke å gi redusert tollsats innenfor eksisterende WTO-

kvoter. Likevel er det grunn til å anta at MERCOSUR på sin side vil søke å få innvilget 

eksklusive kvoter på sine offensive eksportprodukt som storfekjøtt, fjørfe, kjøtt av svin, grønt 

og korn da dette er sentrale eksportprodukt for landene.   

Kvoter har noen fordeler og ulemper for både eksportørland og importørland. For 

eksportørlandet er det en fordel at kvoten er eksklusiv, og det er grunn til å anta at de får 

avsetning på volumet innenfor kvoten, mens det kan være en ulempe at kvoten er «låst» til et 

gitt volum. For importørlandet er fordelen med konsesjoner gjennom kvote at en i 

utgangspunktet har kontroll på volumet som blir importert. Imidlertid må en beregne at 

kvotevolumet blir importert, og dermed reduseres etterspørselen etter norsk 

produksjonsvolum tilsvarende.  

I tillegg er det en utfordring med kvoter at importør/eksportør kan gjøre tolltilpasninger. En 

tolltilpasning vil si at en bruker importvolumet innenfor kvotene til å fordele tollavgiften på et 

større volum og slik redusere enhetstollen på hele volumet. For eksempel importerer en aktør 

500 tonn kjøtt innenfor en tollfri kvote, der ordinærtollsatsen er 100 kr/kg, så tar en inn 1000 

tonn og fordeler tollavgiften på hele volumet (både kvotevolumet og volumet tatt inn på 

ordinær toll). Da betaler importør i realiteten 50 kr/kg og har fått halvert tollbelastningen per 

kg ved å fordele tollavgiften på hele importvolumet.  En slik aktiv tolltilpasning er 

utfordrende for verdikjeden for mat i Norge.  

 

5.4 Norske kjerneproduksjoner – økt press fra flere avtaler? 

I Norge er det drøyt 40 000 gårdsbruk som drifter knappe 10 millioner dekar fulldyrket areal. 

I tillegg er matindustrien Norges største fastlandsindustri. Årlig omsetter norsk matindustri for 

om lag 240 milliarder kroner, og verdiskapingen er beregnet til i overkant av 52 milliarder 

kroner (NIBIO, 2017).  

 Fordi MERCOSUR er store produsenter og eksportører av jordbruksvarer, og svært 

konkurransedyktige i verdensmarkedet, vil en frihandelsavtale med økt liberalisering være 

utfordrende for den norske verdikjeden. Det er betydelige prisforskjeller dersom en 
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sammenligner jordbruksvarer i Norge og i MERCOSUR-landene. I tabell 5.4 vises forskjeller 

mellom norsk engrospris og priser i MERCOSUR for viktige produkter.  

Tabell 5.4 Forskjeller mellom norsk engrospris og priser i MERCOSUR for enkelte viktige 
jordbruksprodukter i 2015 (NFD, 2016) 

Produkt Norsk pris, kr/kg MERCOSUR-priser, kr/kg 

Hvete 2,41 2,09

Storfekjøtt, ytrefilet 255,49 61,81

Kylling, brystfilet (frossen) 103,80 21,77

Ost (type Norvegia) 68,06 36,45

Epler 14,94 10,29

 

 

Storfekjøtt 

Produksjonen av storfekjøtt er en viktig produksjon i Norge og må anses som et sensitivt 

produkt for Norge i alle forhandlinger. Samtidig er storfekjøtt en av varene MERCOSUR er 

mest offensiv på, noe en ser i de pågående forhandlingene med EU.   

 I 2017 produserte norske bønder om lag 85 000 tonn storfekjøtt30. De siste årene har Norge 

hatt underdekning av storfekjøtt, men markedsregulator varsler om at en vil oppnå 

markedsdekning i løpet av noen år (Nortura, 2018). I 2017 importerte Norge ca. 16 000 tonn 

storfekjøtt. Av disse kom i underkant av 1000 tonn fra MERCOSUR – landet Uruguay – men 

her har Brasil, Argentina og Paraguay også sterke eksportinteresser. Importen fra Uruguay 

besto i hovedsak av biffer og fileter, og hadde i 2017 en importverdi på 120 millioner. Ser 

man på prisen på biff fra Uruguay, var den 129 kroner kiloen (CIF-importpris31). Til 

sammenligning er importprisen på fiskefôr 7,4 kroner kiloen. Dette kan være et eksempel på 

hvorfor eksport av storfekjøtt er attraktivt for MERCOSUR. 

I dag har Norge kvoter på i overkant av 6000 tonn storfekjøtt samlet sett. Omregnet til 

slaktevekt er dette ca. 7 500 tonn (Nortura, 2017). Disse kvotene blir utnyttet og er en del av 

markedsbalansen som definerer rommet for norsk produksjonsvolum.  

 

Dersom man i en eventuell avtale velger å legge seg på nivå med EU, vil en kunne få kvoter 

på omtrent 1 100 tonn. EUs produksjon av storfekjøtt var på rundt 7 590 000 tonn i 2015 

(Eurostat, 2016). EU har tilbudt MERCOSUR rundt 100 000 tonn storfekjøtt, noe som utgjør 

1,3 prosent av EUs totale produksjon.  

Med en import tilsvarende 1,3 prosent av den norske produksjonen på 85 000 tonn, ville dette 

utgjøre 1 100 tonn. 

                                                 
 30 https://www.ssb.no/slakt 

31 CIF-importpris står for cost, insurance, freight.  Den angir dermed pris på importerte varer levert ved norsk 

grense inkludert   kostnader, forsikring og frakt. 



 

Frihandelsavtaler og norsk landbruk: Stadig flere avtaler - MERCOSUR neste? 61 

Et slikt volum tilsvarer omtrent den norske WTO-kvoten på storfe på 1 084 tonn, som er en 

kvote på frosset kjøtt. Det er en mulighet for Norge å gi redusert tollsats til MERCOSUR 

innenfor denne kvoten, slik at kvoteimporten her styres mot disse landene. Da vil ikke 

nødvendigvis det totale importvolumet på kvoter øke, men MERCOSUR får en fordel i 

handelen. 

 

Ifølge AgraFacts kan EU og MERCOSUR være inne i en sluttfase av forhandlingene. En 

viktig diskusjon i forhandlingene er på hvilke stykningsdeler en skal gi markedstilgang: 

hel/halv skrott, biff og filet, ferskt eller frosset. Spissformulert ønsker MERCOSUR å 

eksportere ferske biffer og fileter, som er høyverdiprodukter, mens importlandene i hovedsak 

vil styre importen mot frosset skrott, slik at man gjør nedskjæring i eget land og reduserer 

presset på høyverdiproduktene. 

 EU har nå tilbudt en forbedret tollkvote på 99 000 tonn, med en tollsats på 7,5 prosent for 

MERCOSUR, med halvparten ferskt og halvparten frosset (AgraFacts no. 41-18). 

 Tilsvarende avveininger vil være viktig i Norge på ferskt versus frosset, men spesielt på 

stykningsdel. For eksempel er storfemarkedet i Norge rundt 100 000 tonn, mens biffmarkedet 

er ca. 12 000 tonn. Det er derfor viktig om kjøttet kommer som skrott og/eller som biff/filet. 

Nortura Totalmarked (epost mottatt 23.5.2018) anslår at norsk nedskjæring til biff (indrefilet/ 

ytrefilet/entrecôte/mørbrad/flatbiff) i 2017 var rundt 8 500 tonn. Importen av biff i 2017 var 

3 800 tonn (HS 02.01.3001 og 02.02.3001) med en importverdi på 483 millioner kr.  

Dersom MERCOSUR får bedre markedstilgang på storfekjøtt, er det derfor viktig hvor den 

eventuelle importøkningen blir styrt. Om 1 000 tonn kommer som skrott, utgjør det ca. 1 

prosent av norsk produksjon, mens om det kommer som biff, utgjør det hele 12 prosent. 

 

Noe som gjør storfekjøttproduksjonen mer sårbar i forhandlingene, er at det allerede er et stort 

importpress fra andre store handelspartnerne, som EU, samtidig som den norske 

storfekjøttproduksjonen øker. Når EU den nye Artikkel 19-avtalen trår i kraft i løpet av høsten 

2018, vil EUs kvote øke fra 900 tonn til 2 500 tonn, det vil si med 1 600 tonn. Det utgjør 2,5 

prosent av norsk produksjon.  

 Ytterligere liberalisering i frihandelsavtaler til MERCOSUR og eventuelle andre offensive 

eksportland betyr store utfordringer for avsetning av norsk produksjon og ikke minst et 

betydelig press på prisen til norske bønder og matindustri32.  

 

Fjørfe 

I 2017 produserte Norge rett over 100 000 tonn fjørfe, i all hovedsak kylling. Dette er en 

produksjon som har hatt stor vekst utover 2000-tallet, og vi har per i dag full dekning på 

fjørfekjøtt. Norge har ikke behov for import, og det er per i dag lite/ingen import av fjørfe.  

                                                 
32 Det er også import av diverse kjøtt og slakteavfall i tolltariffens kapitel 16. Her ligger bearbeidede 
kjøttprodukter som pølser og pålegg. Importen på kap. 16 div. kjøttprodukt ligger på 4000 tonn og 300 millioner 
kr i 2017. Det er liten import fra MERCOSUR her. 
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Fjørfe er en produksjon som er viktig for MERCOSUR, og spesielt for Brasil. Brasil 

produserer hele 13 millioner tonn fjørfe, hvorav de eksporterer omlag 1/3, og er med det 

verdens nest største eksportør (NFD, 2016).  

 I forhandlingene mellom EU og MERCOSUR er fjørfe et sensitivt produkt for EU. EU har 

tilbudt MERCOSUR 78 000 tonn fjørfekjøtt. EU importerer om lag 154 500 tonn, så tilbudet 

utgjør rett over 50 prosent av den totale importen. Likevel, dersom en ser på EUs totale 

produksjon, som var på 13,7 millioner tonn i 2015 (Eurostat, 2016), utgjør tilbudet 0,6 

prosent. 

 Dersom en ser på Norge, vil en import tilsvarende 0,6 prosent av produksjonen på 100 000 

utgjøre drøyt 600 tonn. 

 Norge har WTO-kvoter på fjørfe på 663 tonn (hel frosset), hvorav det er tre kvoter hver på 

221 tonn fordelt på høns, kalkun og ender/gjess (tollsats i kvote er henholdsvis 7,26, 7,75 og 

13,67 kr/kg). Som tilsvarende for storfekjøtt, er det en mulighet for Norge å tilby bedre 

markedstilgang innenfor eksisterende kvote med lavere tollsats til MERCOSUR.  

 

 

 

 
       Kyllingproduksjon, Norge (Kilde: Nortura) 
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Svin 

I 2017 produserte Norge om lag 137 000 tonn svinekjøtt33. I flere år har det vært en krevende 

situasjon for svinenæringen i Norge, med overproduksjon og reguleringseksport gjennom 

bruk av eksportsubsidier. Fra 2020 vil det ikke lenger være mulig å bruke eksportsubsidier, 

noe som betyr at norsk svinemarked kan bli ytterligere presset og at produksjonsvolumet 

trolig må reduseres dersom det ikke blir større etterspørselsvekst.  

 MERCOSUR er store produsenter av svin med rundt 4,3 millioner tonn i 2016. Av disse 

produseres 3,6 millioner tonn i Brasil. De har en eksport på nær 550 000 tonn, noe som gjør 

dem til den fjerde største eksportøren av svinekjøtt globalt. 

 EU har tilbudt MERCOSUR 12 250 tonn svinekjøtt, som er høyere enn dagens import på 

drøyt 8 200 tonn. EUs totale produksjon var på nær 23 millioner tonn i 2015 (Eurostat, 2015), 

og da utgjør tilbudet til MERCOSUR 0,05 prosent av den totale produksjonen.  

 En importkvote tilsvarende 0,05 prosent av den norske produksjonen på 137 000 tonn vil 

utgjøre knappe 70 tonn. 

 På svinekjøtt har Norge en WTO-kvote på 1 381 tonn. Kvoten er på skrott med en tollsats 

på 6,96 kr/kg. Her kan man også styre importen til MERCOSUR innenfor den eksisterende 

kvoten.  Den totale importen av svinekjøtt til Norge var i 2017 drøyt700 tonn, mens eksporten 

var på 4 200 tonn, til 85 millioner kroner. 

 Norge har ikke importert svinekjøtt (HS 02.03) fra MERCOSUR de siste 6 årene, men i 

2017 eksporterte Norge 1 346 tonn svinekjøtt (HS 02.03) til Uruguay til en verdi på 16,2 

millioner kr, trolig som en del av reguleringseksport.  

 

Meieri 

Norge produserer rundt 1,5 millioner tonn melk, og dette har vært stabilt de siste årene. 

Nordmenn drikker stadig mindre fersk melk, og dermed blir produksjonen av ost og yoghurt 

viktigere for melkeavsetningen. I dag brukes ca. halvparten av melkemengden til 

osteproduksjon. Utfasingen av eksportsubsidier på ost mot 2020 vil bli utfordrende for 

avsetning av melk. Norge eksporterer per i dag rundt 11 000 tonn ost, og dette volumet vil da 

bli kraftig redusert.  

 EU er verdensledende på meierivarer, og det norske meierimarkedet blir i hovedsak presset 

med import fra EU. EU har blant annet store kvoter på ost. I dag er kvoten på hele 7 200 tonn, 

og den utvides til 8 400 tonn i den nye Artikkel 19-avtalen. 

 I 2015 produserte EU 162,8 millioner tonn kumelk (Eurostat, 2016). De lagde 2,3 millioner 

tonn smør og 9,5 millioner tonn ost. I forhandlingene mellom EU og MERCOSUR har EU 

tilbudt en kvote på 20 000 tonn ost, samt 13 000 tonn melkepulver og 4 000 tonn smør. Det er 

svært lite meieriimport fra MERCOSUR til EU, kun 2 tonn smør. Dersom en ser på EUs 

totale produksjon, utgjør tilbudet til MERCOSUR 0,2 prosent av osteproduksjonen og 0,17 

prosent av smørproduksjonen. EU har i motsetning til Norge en lav import av 

meieriprodukter, og selv om kvotene utgjør en svært liten del av produksjon, utgjør kvoten 

1/3 av importen på ost og 17 prosent av importen på smør. 

                                                 
33 https://www.ssb.no/slakt 
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Ifølge Opplysningskontoret for meieriprodukter ble det omsatt rundt 100 000 tonn ost i Norge 

i 2016. Med en import på 12 000 tonn blir den norske produksjonen ca. 88 000 tonn. Dersom 

Norge skulle legge seg på lik linje som EU, ville dette tilsvare 0,21 prosent av 88 000 tonn, 

som utgjør 184 tonn.  

I dag er det ikke import av meierivarer (HS 4) fra MERCOSUR til Norge, men Norge 

eksporterte 87 kg ost til Brasil i 201734.  

 Per i dag er ikke MERCOSUR mest offensiv på eksport av meierivarer, men dette kan 

endre seg. Spesielt for Argentina og Uruguay, som har uttrykt ønske om en satsing på 

meierisektoren, inkludert større eksport. Samtidig er det utfordrende for andre eksportører, 

spesielt innen meieri, å konkurrere med EU om markedsandeler på det norske markedet. Det 

er fordi EU både er markedsnære og konkurransedyktige på kvalitet og pris internasjonalt.  

 I tillegg til kvotene til EU på 7200 tonn ost og 200 ost til EFTA, har Norge en kvote på 575 

tonn til alle land på smør innenfor meieri. Her kan man se for seg at det er mulig å styre noe 

av importen mot MERCOSUR. 

 

Frukt, bær og grønt 

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 (OFG, 2017). Det 

tilsier at det er muligheter for økt produksjon og avsetning av norske produkter fra 

grøntsektoren. 

 

Selv om det håndheves et aktivt tollvern for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet, er svært 

mange produkter utsatt for et betydelig importpress. Det er til tider utfordrende både for 

prissetting og for avsetningen av produksjonsvolumet. Landbruksdirektoratet (2017a) sier 

følgende: 

 
Det er den sektoren [frukt, bær og grønnsaker] i landbruket som har størst 
importkonkurranse [...]. Tollvernet er ikke sterkere enn at grossistene står fritt til 
å velge mellom norske og importerte produkter […]. 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. 

 

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. 

 MERCOSUR er svært konkurransedyktige innen grøntsektoren og kan derfor utfordre en 

rekke norske produkter dersom de får bedre markedstilgang (NFD, 2016). Det er allerede en 

                                                 
34 Det importeres honning, som er klassifisert under meierivarer i HS (HS04.09), fra Argentina og Brasil. I 2017 
var importverdien fra disse på honning 5 millioner kr for et volum på 94 tonn, mens den samlede norske 
importen av honning var 1 200 tonn til 45 millioner kr. 
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del import av frukt og grønt fra MERCOSUR til Norge. Den største importen av frukt og bær 

er sitrus, i tillegg til noe ananas, avokado, mango, melon og papaya (eksotiske frukter). Dette 

er varer uten toll, som ikke konkurrerer direkte med norsk produksjon.  

 MERCOSUR eksporterer også varer som konkurrerer med norske produksjoner, 

eksempelvis kom det i 2017 rundt 2000 tonn epler og pærer til en verdi av 25 millioner 

kroner. Fordi det er tollfritt å eksportere utenfor sesong, kan man tenke seg at MERCOSUR 

ønsker tollreduksjon i sesong. En kan også tenke seg at de ønsker en høyere eksport av friske 

frukter og bær (HS 08.10).  

Norge har kvoter innenfor frukt og bær (HS 8) på 8 000 tonn på epler og 250 tonn på pærer til 

alle land i perioder der Norge har sesongbasert toll. Dette gir også et handlingsrom til å styre 

importen mot MERCOSUR i en avtale. 

 Det er også noe import av grønnsaker til Norge fra MERCOSUR. Blant annet ble det i 

2017 importert 3 tonn løk til en verdi 200 000 og 4 tonn tomater til 220 000 kroner, samt 

eksport av 38 tonn søtpotet til 571 000 kroner. 

 EU har tilbudt MERCOSUR 10 000 tonn løk. I 2015 importerte EU totalt 313 892 tonn, og 

tilbudet utgjorde da 3,2 prosent av importen. Dersom en ser på EUs totale produksjon på 6,1 

millioner tonn i 2015 (Eurostat, 2016), utgjør tilbudet kun 0,2 prosent. 

 I 2017 produserte Norge rundt 21 500 tonn løk (OFG, 2018), og med en import tilsvarende 

0,2 prosent ville det utgjort 43 tonn. I 2017 importerte Norge 7 259 tonn løk.  

 Norge har ikke kvoter til alle land på grønnsaker (HS 7), men Egypt har fått kvote på potet 

og erter i sin frihandelsavtale. Dette er en av få kvoter Norge har etablert og gitt en partner 

gjennom frihandelsavtaler. 

 

 

 
   Kirsebær, Río Chubut i Argentina (Kilde: WikiCommons, Raul Horacio Comes) 
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Matkorn/fôrkorn 

Prognosen per 8. mai 2018 viser at Norge produserte rundt 1,2 millioner tonn korn i 2017, og 

det har ligget på 1,1–1,2 millioner de siste årene. I tillegg produseres 14 000 tonn oljefrø/erter 

og åkerbønner.  

 Fôrkornbehov i Norge for 2017/18 er rundt 1,4 millioner tonn, hvorav 0,9 millioner tonn er 

norsk korn. Prognosen for 2018 viser at en forventer å bruke 337 000 tonn matkorn, hvorav 

124 000 er norskprodusert. Disse tallene vil naturligvis variere noe fra år til år. Dette betyr at 

det er nødvendig å supplere det norske markedet både med matkorn og fôrkorn (Norske 

Felleskjøp, 2018). 

 MERCOSUR er store og viktige produsenter og eksportører av korn og oljevekster. 

Spesielt er de store på soya og mais, med henholdsvis 166 og 109 millioner tonn. De er også 

en viktig hveteprodusent, med 27 millioner tonn.  

 EU har blant annet tilbudt MERCOSUR en kvote på 200 000 tonn hvete. EU importerte 

om lag 5,8 millioner tonn totalt i 2015, så tilbudet utgjorde 3,4 prosent av den totale importen. 

Den totale produksjonen i EU var på 150 millioner tonn (FAO, 2017), og da utgjorde tilbudet 

til MERCOSUR kun 0,13 prosent.   

 Ifølge prognosen er produksjonen av norsk hvete (både mat og fôr) rundt 387 000 tonn 

(Norske Felleskjøp, 2018).  Med en import tilsvarende 0,13 prosent ville det utgjort drøyt 500 

tonn.  

 

Den største importen av landbruksvarer fra MERCOSUR per i dag er proteinvekster, som 

hovedsakelig er soya til fôr, og det som kalles tilberedte næringsmidler, som i all hovedsak er 

fiskefôr. Dette betyr at den største importen fra MERCOSUR er fôr til husdyr og 

fiskeoppdrett. 

 I frihandelsavtaler har Norge gitt en kvote på durumhvete til Ukraina og Canada på 10 000 

tonn, med redusert tollsats. Norge har, som nevnt, behov for import av både matkorn og 

fôrkorn. For eksempel trenger Norge per i dag rundt 50–70 000 tonn matkornimport hvert år, 

selv om dette varierer. Fordi Norge supplerer markedet med importert korn gjennom 

administrative tollkvoter, kan man tenke seg at MERCOSUR ønsker å få en kvote med 

tollsats, slik som Ukraina og Canada.  

 En grunn til at Norge må importere matkorn er at en må ha en sammensetning av ulike 

kvaliteter korn for å få den riktige melblandingen. I gode år eller ved målrettede tiltak mot 

ønsket produksjon av ulike kvaliteter, kan behovet for matkornimport bli mindre eller 

annerledes. Samlet sett kan en dermed si at importen kan redusere rommet for norsk korn.  

 Det er også et rom for import av råvarer til kraftfôr. Hvert år importeres om lag 200 000 

kornråvarer (karbohydrater), men dette varierer. Det betyr at det også her er rom for å styre 

noe av importen mot MERCOSUR gjennom for eksempel kvoter med tollsats. Samtidig kan 

endringer i norsk fôrforbruk, gjennom for eksempel færre melkekyr, endrede 

kraftfôrblandinger o.l. kunne gi behov mindre importbehov over tid.  
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 En annen potensiell utfordring er at selv om importen per i dag fra MUL-land er begrenset, 

har disse fri markedstilgang på korn til Norge. Det betyr at dersom eksporten fra MUL-

landene øker, vil det kunne bli avgjørende for hvor stort rommet er for import fra andre land.  

 

Tabell 5.5 gir en oppsummering av EUs tilbud på viktige landbruksvarer til MERCOSUR 

diskutert over, og omregnet til tilsvarende kvoter for Norge.  

Tabell 5.5 EUs tilbud på viktige landbruksvarer til MERCOSUR og omregning til kvoter 
for Norge tilsvarende EUs tilbud 

Vare Tollposisjon Tilbud 

tollkvote fra 

EU til 

MERCOSUR 

Prosent av 

EUs totale 

produksjon 

Norsk 

produksjon 

Kvoter fra Norge 

tilsvarende EUs tilbud 

til MERCOSUR 

Storfe 02.01/02 100 000 1,3 % 85 196 1100 tonn

Fjørfekjøtt 02.07 78 000 0,6 % 100 969 600 tonn

Kjøtt av svin 02.03 12 250 0,05 % 137 250 70 tonn

Hvete 10.01 200 000 0,13 % 387 500 500 tonn

Løk 07.03 10 000 0,2 % 21 500 43 tonn

 

 

5.5 Store konsesjoner, store økonomiske ringvirkninger 

Norsk verdikjede for matproduksjon er en av de største sektorene i fastlandsøkonomien. 

Norge har 40 000 gårdsforetak som drifter knappe 10 millioner dekar fulldyrket areal, samt at 

disse benytter og skjøtter store utmarksressurser gjennom beiting og støling. 

Foruten 40 000 bønder på primærleddet er det et omfattende sekundærledd i form av 

matindustrien, som har et forholdsvis bredt eierskap med over 100 000 eiere. Ifølge Mat og 

Industri 2017 er matindustrien Norges største fastlandsindustri, med 2 175 bedrifter som har 

over 50 000 ansatte fordelt på alle fylker. Årlig omsetter norsk matindustri for om lag 240 

milliarder kroner, og verdiskapingen er beregnet til i overkant av 52 milliarder kroner 

(NIBIO, 2017). Utover ren matproduksjon produserer norsk landbruk og matindustri viktige 

tjenester til storsamfunnet som kulturlandskap, bosetningsgrunnlag og biologisk mangfold. 

For eksempel bidrar jordbruket med å opprettholde kulturlandskap og næringsgrunnlag i 

rurale strøk, noe som legger grunnlaget for turistnæring og attraktive turistopplevelser. Norsk 

reiselivsnæring sysselsetter nær 140 000, og den årlige verdiskapingen ble beregnet til knappe 

70 milliarder kroner (MENON, 2014).  
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Generelt betyr liberalisering innen landbruket at norsk verdikjede kommer under press, og 

spesielt når det gis markedstilgang til land med offensive eksportinteresser på landbruk, som 

EU, MERCOSUR, Canada, Mexico og flere. NFD (2016) skriver:  

 
Mercosur-statene er konkurransedyktige på verdensmarkedet og er 
betydelige eksportører globalt innenfor mange av sektorene som er viktige 
for norsk jordbruk og næringsmiddelindustri. (NFD, 2016, s. 36). 

 

I sum betyr liberaliseringen og svekket importvern gjennom frihandelsavtaler en erosjon av 

norsk landbruk gjennom at norske bønder og norsk industri taper vekstmuligheter, men også i 

mange tilfeller må redusere aktiviteten fordi norskproduserte produkter blir byttet ut med 

importert vare i verdikjeden. Det gir mindre økonomisk aktivitet og redusert sysselsetting 

fordi etterspørselen og omsetningen av norske varer blir mindre.  

Verdiskapingen på 52 milliarder kroner og 50 000 ansatte i matindustrien er de direkte 

verdiene, men disse legger grunnlaget for langt høyere økonomisk aktivitet gjennom 

ringvirkninger til andre gjennom blant annet kjøp av varer og tjenester. Dette kalles indirekte 

ringvirkninger. En ringvirkningsanalyse utført av Samfunnsøkonomisk analyse (2017) 

beregner både de direkte og indirekte økonomiske virkningene fra utvalgte samvirkebedrifter i 

landbruket i 2016. Bedriftene i undersøkelsen hadde 9 135 årsverk og en verdiskaping på 9,2 

milliarder kroner, mens når en inkluderte de indirekte ringvirkningene, bidro disse bedriftene 

til en verdiskaping på litt over 40 milliarder kr og knappe 60 000 årsverk.  

Dette er en illustrasjon på konsekvenser av økt import, fordi ved import av matvarer har 

Norge en ren valutautgift på produktene for de markedsandeler som ikke er produsert i Norge. 

Produkter og omsetningen av markedsandelen som er produsert i Norge, gir imidlertid 

økonomiske ringvirkninger, fordi aktiviteten forblir i Norge ved at virksomheten og ansatte 

kjøper eksterne tjenester og varer, som analysen fra Samfunnsøkonomisk analyse (2017) 

viser.  

Hvor store konsekvenser frihandelsavtaler har, kommer på toppen av de omfattende 

konsesjonene Norge har gitt EU på import av landbruksvarer og hvor store innrømmelser 

Norge gir på bedre markedsadgang til avtalepartnere. En avtale med MERCOSUR, som er 

svært offensive og konkurransesterke på landbruksvarer, kan få store konsekvenser for norsk 

landbruk og matindustri. Dette poengterer også NFD (2016) i sin konsekvensanalyse: 

 
De samfunnsøkonomiske konsekvensene av en avtale med Mercosur vil blant annet 
avhenge av hvor store konsesjoner Norge er villig til å gi på jordbruksområdet. 
Tollettelser på import av jordbruksvarer fra Mercosur vil kunne ha vesentlige 
konkurranseeffekter for norsk jordbrukssektor, særlig om Norge går inn for store 
tollettelser på de mest sensitive varene (NFD, 2016, s. 63). 

 

NFD (2016) viser videre til at en eventuell liberalisering på handelen med MERCOSUR vil 

sette både jordbruket og jordbruksbasert industri i en langt vanskeligere situasjon, først og 

fremst fordi Norge generelt har høyt kostnadsnivå og utfordrende naturgitte 

produksjonsforhold og bruksstruktur med småskalajordbruk. Dette gir store prisforskjeller 

mellom norske råvarer og MERCOSUR-priser, der Norge for eksempel innen kjøtt har 70–80 
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prosent høyere priser enn MERCOSUR. NFDs (2016) prisberegninger av styrken i tollsatsene 

viser at allerede i dag er det flere varer innen kjøtt der tollsatsen ikke dekker prisforskjellen 

mellom Norge og MERCOSUR. 

 Konsesjonene gitt på landbruksvarer i tidligere frihandelsavtaler Norge har inngått, har 

vært rimelig nøkterne og håndterbare. Samtidig er konsesjonene innenfor eksempelvis SACU 

både omfattende og utfordrende for norsk landbruk, spesielt innenfor storfekjøttmarkedet. Per 

i dag er det likevel konsesjoner gitt til EU i Artikkel 19 og Protokoll 3 som setter størst press 

på norske produksjoner. Dersom en imidlertid gir betydelige lettelser i markedsadgangen til 

MERCOSUR og andre offensive landbruksvareeksportører, kan konsekvensene bli store.  

 I forbindelse med forhandlingene mellom USA og EU om TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) ble det i 2016 utført en analyse av NUPI med flere, som ser på 

virkningen av en TTIP-avtale for Norge. Rapporten tar for seg de ulike sektorene, og det 

konkluderes med at konsekvensene av en avtale vil variere betydelig mellom sektorene, og 

mange næringer vil kunne tjene på en avtale, for eksempel oljenæringen. For landbruk og 

matvareindustrien blir situasjonen sett på som mer utfordrende: 
 

TTIP vil bidra til nedbygging av importbeskyttelsen for norsk landbruk og uten 
kompenserende tiltak vil produksjon og sysselsetting reduseres (NUPI, 2016, s. 3). 

 

I rapporten blir den partielle likevektsmodellen Jordmod brukt for å analysere virkningen for 

norsk jordbruk og matsektor, dersom det gis vesentlig bedre markedstilgang gjennom en 

avtale. I modellen er det gjort mange simuleringer for å vurdere effekten av ulike 

forutsetninger på sensitive produkter for det samlede resultatet for norsk jordbruk, der en 

konkluderer med at:  

 
Jordbruket er ikke konkurransedyktig uten politisk endring. Fjerning av toll uten 
kompenserende tiltak vil ha en sterk negativ innvirkning på lønnsomhet i sektoren, 
sysselsetting og matproduksjon (NUPI, 2016, s. 77). 

  
Videre er oppsummeringen for norsk landbrukssektor av scenarioene for eventuelle 
konsekvenser ved liberalisering i handelen med landbruksvarer tilknyttet TTIP følgende: 
 

Fjerning av handelsbarrierer vil utgjøre en stor utfordring for jordbruket og 
matsektoren som i dag mottar om lag 25 prosent av sine bruttoinntekter fra 
importbeskyttelse. Utformingen av sensitive produkter som skal unntas fra fjerning 
av tollsatser vil ikke dekke alle tollinjer i jordbruket, men kan bidra til å unngå 
betydelige priskutt for viktige råvarer som kjøtt og meieriprodukter. 
Forhandlingsresultatet på sensitive produkter vil være avgjørende for størrelsen på 
kompensasjonen jordbrukssektoren må tilføres for å unngå at matproduksjonen 
reduseres. Det virker urealistisk at produksjonen kan opprettholdes innenfor 
eksisterende budsjettrammer. I den grad offentlige goder fra jordbruksvirksomhet er 
nært knyttet til matproduksjon, vil de avta hvis produksjonen synker. Til tross for de 
utfordringene som er nevnt ovenfor, vil norske politikere fortsatt ha en omfattende 
verktøykasse for å vedta kompenserende tiltak for jordbruk og matvaresektoren hvis 
Norge skal slutte seg til TTIP eller en lignende handelsavtale med EU eller USA 
(NUPI, 2016, s. 80/81).  
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Selv om frihandelsavtaler er langt mindre omfattende enn scenariene for en tilknytning mot 

TTIP, er det overordnede hvilken retning liberalisering og reduksjonen i tollvernet går. Uten 

kompenserende tiltak vil både matproduksjon, matindustri og produksjonen av fellesgoder 

som opprettholdelse av kulturlandskap, bosetning og å sikre biologisk mangfold, bli 

skadelidende etter hvert som tollvernet uthules og land med langt lavere 

produksjonskostnader får utvidet markedstilgang. 

 

 

 

 

 
Storfe, Uruguay. Kilde: Patty P, WikiCommons 
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6    Bærekraften i jordbruket 

Bærekraftsutfordringer med avtalepartene er en utfordring når det gjelder handel. Det gjelder 

økonomisk- sosiale og miljømessige forhold tilknyttet produksjoner i andre land. Dette er et 

tema både ETFA og EU søker å adressere i nye avtaler de inngår. 

6.1 EFTA – bærekraftig utvikling inn i frihandelsavtaler 

Det har vært en stor utvikling i innholdet i EFTAs frihandelsavtaler. Tradisjonelt har avtalene 

dekket handel med varer, mens dagens avtaler dekker også handel med tjenester, 

tvisteløsninger, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, konkurranse 

samt handel og bærekraftig utvikling.  

 I 2008 tok Norge initiativ til å opprette to arbeidsgrupper: en på handel og miljø, og en på 

handel og arbeidstakerrettigheter. Gruppene skulle jobbe med å finne ut hvordan disse 

temaene kunne innarbeides i fremtidige frihandelsavtaler som EFTA skulle inngå. I 2010 ble 

EFTA-landene enige om et modellkapitel om handel og bærekraftig utvikling som skal legges 

frem i alle fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler (NFD, 2014). Kapitlet inkluderer 

temaene miljø og arbeidstakerrettigheter, og er ment å skape en arena der en kan ta opp 

problemstillinger knyttet til disse temaene med landene det forhandles med (NFD, 2016a). 

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet må partene gjennom dette kapitelet sørge for å: 

 
håndheve egen lovgivning på disse områdene på en effektiv måte, samt til ikke å 
senke beskyttelsesnivået for å oppnå en konkurransefordel i forhold til produsenter 
hos motparten eller for å tiltrekke seg investeringer. Videre bekrefter partene sine 
forpliktelser under miljøvernavtaler og i ILOs erklæringer og kjernekonvensjoner. 
Kapitlet forplikter partene til å fremme handel med varer, tjenester og investeringer 
som er miljøvennlige og bidrar til en bærekraftig utvikling (NFD, 2016a). 
 

 

Kapitlet om handel og bærekraftig utvikling tar for seg ulike tema, eksempelvis  

‐ retten til å regulere og nivåer av beskyttelse  

‐ opprettholdelse av beskyttelsesnivåer 

‐ fremme handel og investeringer som favoriserer bærekraftig utvikling 

‐ handel med skogsbaserte produkter 

‐ samarbeid i internasjonale fora 

Frihandelsavtalen med Hongkong, Kina var den første frihandelsavtalen der kapitelet ble 

inkludert, og har deretter blitt inkludert i alle frihandelsavtalene som EFTA har inngått. NFD 

(2016a) understreker at temaene i kapitlet om handel og bærekraft er nye og omdiskuterte i 
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flere av landene som EFTA forhandler med. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved om det 

har reell betydning for miljø og arbeidstakerrettigheter i noen av landene det inngås avtale 

med. Samtidig gir det en mulig til å ta opp disse temaene med ulike land når en gjennomfører 

forhandlinger, noe det kanskje ikke var det samme rommet for tidligere.   

 En utfordring i slike avtaler er ofte muligheten til sanksjoner, og dermed den reelle 

muligheten for at det skaper endringer. I avtalene som gjøres mellom EFTA og en annen part, 

skal det utpekes en administrativ enhet som skal fungere som et kontaktpunkt for å 

gjennomføringen av kapitelet. En part kan gjennom kontaktpunktene be om sakkyndig 

konsultasjon eller konsultasjon i «Joint Committee» om enhver sak under dette kapitlet. Når 

det er relevant, kan en søke råd fra relevante internasjonale organisasjoner eller organer.  

 Et slikt kapitel er mer generelt og sier heller ikke noe spesielt om spesifikke utfordringer i 

det landet en faktisk forhandler med. 

 

 

 
Ministermøte i EFTA, Geneve. Foto: EFTA, Flickr 

6.2 EU og bærekraftsanalyser i frihandelsavtaler 

Når EU forhandler om frihandelsavtaler, gjøres det en såkalt Sustainability Impact 

Assessment (SIA), som kan oversettes til konsekvensanalyse for bærekraft.  

 Dette er et verktøy som brukes i store forhandlinger, og det argumenteres med at «SIAs gir 

EU-kommisjonen en grundig analyse av potensielle økonomiske, sosiale, 

menneskerettighetsrelaterte og miljømessige konsekvenser av pågående forhandlinger» 

(European Commission, 2018a).  
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Det å gjennomføre en SIA blir sett på som en måte for EU å integrere bærekraftig utvikling 

inn i handelspolitikken, og det gir informasjon til landene om mulige økonomiske, sosiale og 

miljømessige konsekvenser av en handelsavtale. Analysen kan brukes som et av grunnlagene 

for å definere et lands posisjon og kan bidra til å utforme tiltak som kan maksimere den 

positive effekten og redusere den negative effekten av en avtale.  

 Når EU og MERCOSUR begynte å planlegge en avtale på tidlig 2000-tallet, ble det satt i 

gang et arbeid med en bærekraftsanalyse. Dette arbeidet pågikk over flere år, og i 2007 kom 

det tre sektorrapporter: en for skogbruk, en for landbruk og en for bilindustrien. I 2009 kom 

det to rapporter til: om finansielle tjenester og tilrettelegging av handel, i tillegg til en 

oversiktsrapport. 

 I 2012 ble forhandlingene mellom EU og MERCOSUR satt på pause, før de ble 

gjenopptatt i mai 2016. Da så man at bærekraftsanalysene som tidligere var gjort, var 

utdaterte, og en ønsket å gjennomføre nye analyser. London School of Economics and 

Political Science (LSE) Consulting fikk oppgaven med å gjennomføre de nye analysene.  

I 2018 kom oppstartsrapporten som inneholdt en detaljert oversikt over rammeverket som skal 

benyttes for å gjennomføre bærekraftsanalysen. Den skal inneholde en analyse av de 

økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene av en avtale, samt en analyse av 

potensielle konsekvenser for menneskerettigheter. Den skal også inkludere konsekvenser for 

utviklingsland og små og mellomstore bedrifter. I tillegg skal det utarbeides en analyse over 

om lag 10 viktige sektorer, hvor blant annet storfe, etanol/sukker og meierisektoren er 

foreslått.  

 

6.3 Handel og bærekraftsutfordringer 

Den nye analysen av sektorene i EU er ikke ferdig, men sektorrapporten om landbruket fra 

2007 peker på de mulige økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene en 

liberalisering av handelen kan få for landbrukssektoren. Denne er trolig fortsatt aktuell på 

flere punkter, selv om endringer kan ha skjedd. 

 Hovedfunnene fra 2007 viser at EU kan forvente positive økonomiske konsekvenser, selv 

om disse ikke er signifikante når man ser på den normale vekstraten. Samtidig kan EU 

forvente en samlet nedgang i aktiviteten i landbrukssektoren, med en overgang til andre 

sektorer i økonomien. Sosiale negative konsekvenser i EU vil være størst for sysselsettingen 

på bygda, og det vil spesielt være vanskelig for nyere medlemsland (i 2007) hvor 

sosialpolitiske tiltak ikke var ordentlig innført ennå. Miljøpåvirkninger i EU var forventet å 

være mindre merkbare. Ifølge analysen forventet man en generell positiv effekt i områder 

hvor ressursene er knappe, fordi en kan forvente mindre produksjon og dermed mindre press 

på ressursene. En kan på den annen side argumentere for at mindre produksjon ikke er et gode 

for landbruket i EU.  
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Økt import fra MERCOSUR kan ifølge analysen føre til større intensitet av produksjonen 

visse steder, for å øke lønnsomheten grunnet større konkurranse. Mindre signifikante 

konsekvenser inkluderer risiko for spredning av plantesykdommer og trusler mot dyrevelferd 

(SIA, 2007). 

 

Tar man utgangspunkt i analysen gjort for EU, kan en argumentere for at mye av 

konsekvensene kan være gjeldende for Norge også. En avtale vil kunne gi positive 

økonomiske konsekvenser for noen sektorer. Konklusjonen fra NFD (2016) er at en 

handelsavtale vil gi gevinster for norsk næringsliv generelt og gi muligheter for industrivarer, 

tjenester og investeringer. Samtidig vil en avtale kunne by på store utfordringer for 

landbruket, lignende de som er skissert i EU. Økt import til Norge som følge av liberalisering, 

vil høyst trolig gi nedgang i aktiviteten i landbrukssektoren. Dette kan bety nedgang i 

sysselsetting i landbruket og i næringsmiddelindustrien, og videre ha negative effekter for 

bosetningen i distriktene.  

 Det er vanskelig å si noe om miljøeffektene, men nedgang i produksjonen kan føre til 

mindre press på jord- og vannressurser i Norge. Samtidig kan arealendringer, spesielt knyttet 

til beitedyr og potensielt mindre behov for beite, føre til tap av kulturlandskap og biologisk 

mangfold, samt lavere produksjon på norsk ressursgrunnlag. Omkring 1 300 arter, som utgjør 

30 prosent av artene på den norske rødlista, er knyttet til kulturlandskapet (Bioforsk, 2010). I 

tillegg finnes noen av de mest artsrike samfunnene (biotoper) i ekstensivt drevet 

jordbrukslandskap. Jordbruket har gjennom tusenvis av år skapt et kulturlandskap med flere 

ulike naturtyper, eksempelvis kystlyngheier, slåttemark, beitemark og strandeng.    

 

For MERCOSUR vil konsekvensene av en avtale være lignende som for EU. Fordi 

eksportvolumet til Norge vil være betydelig mindre enn til EU, er konsekvensene naturligvis 

mindre, men likevel tilstede. 

Det er ventet at økt eksport vil gi positive økonomiske konsekvenser for MERCOSUR. 

Samtidig vil det kunne gi noen positive og noen negative sosiale konsekvenser, spesielt for 

eiendomsrett og velferden til urbefolkningen som jobber med landbruk. En utvidelse av det 

kommersielle storskalajordbruket vil kunne utkonkurrere og erstatte mindre bønder, som kan 

gi arbeidsledighet og økt fattigdom. Dette gjelder særlig innenfor storfeproduksjonen. Økt 

handel kan også gi mindre fattigdom noen steder ved at etterspørselen etter arbeidskraft 

knyttet til landbruket øker, men det understrekes i analysen at det er nødvendig å ta grep for å 

motvirke potensielle konsekvenser for småskalabønder og arbeidsstandarder.  

 Jordbruksproduksjonen forventes å stige betydelig i alle MERCOSUR-landene som følge 

av en avtale, og det vil kunne legge press på både land og vannressurser. Blant annet vil økt 

intensitet kunne gi mer bruk av sprøytemidler.  

 Økt produksjon av blant annet storfe og etanol kan videre føre til avskoging. Dette bidrar 

igjen til en reduksjon i det biologiske mangfoldet, særlig i Amazonas og Cerrado-områdene, 

hvor mye av ekspansjonen trolig skjer (SIA, 2007).  
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Brasil har den største kommersielle biffproduksjonen i verden. Før var biffproduksjonen 

hovedsakelig lokalisert i sør og sørøst i landet, men etter hvert som produksjonen har økt, har 

driften ekspandert til regionen São Paulo, sentral vest i landet og nordover. Viktige regioner 

for storfekjøttproduksjon er nå Mato Grosso do Sul og nord i Mato Grosso. Brasiliansk kjøtt 

har lave priser, grunnet blant annet lave produksjonskostnader på store gårder, gode 

klimatiske forhold og billig arbeidskraft. Samtidig har Brasil problemer med tvangsarbeid hos 

store storfekjøttprodusenter, noe som bør adresseres. Eksporten av storfekjøtt skjer 

hovedsakelig fra de store produksjonsforetakene, og dermed kan økt handel gi en økning av 

antallet utsatt for tvangsarbeid. Ifølge ILO finnes det 25 000 slavearbeidere i Brasil, 

hovedsakelig i statene Pará og Mato Grosso.  Av disse jobber mer enn 80 prosent med 

oppdrett av storfe. Regjeringen i Brasil jobber med dette temaet, og ILO rapporterte i 2005 at 

siden 2003 var rundt 5000 slaver satt fri ved hjelp av brasilianske myndigheter. Samtidig 

forblir dette et problem som ikke blir løst i nær framtid.  

 Storfekjøttproduksjonen i Argentina er svært viktig, og den skaper mange arbeidsplasser. 

Storfekjøttproduksjonen er fordelt over hele landet, men med størst konsentrasjon i Pampa, 

Córdoba og Santa Fe, som ligger midt i landet og nordover. I motsetning til Brasil, som har 

mer enn doblet sin produksjon av storfekjøtt siden 1990, har den argentinske produksjonen 

holdt seg noenlunde stabil (OECD-FAO, 2018). Argentina er kjent for en ekstensiv 

storfekjøttproduksjon på store områder hvor det tradisjonelt har vært gras. På starten av 1900-

tallet ble dyrkingen av hvete introdusert, og videre fra 1970-tallet ble det enda større 

ekspansjon av hvete og soya. Ekspansjonen av soya fortsatte særlig utover 2000-tallet, på 

grunn av høye internasjonale priser. Dette første til endringer i økosystemene i områder hvor 

det tradisjonelt var drevet ekstensiv beiting. I samme periode ble storfeproduksjonen 

intensivert med flere dyr på mindre områder. Dette har ført til overbeiting og jorderosjon i 

visse områder (Modernel et al, 2016). 

 

En del av analysen foreslår tiltak for å redusere de negative konsekvensene. I takt med at 

produksjonsintensiteten forventes å øke, foreslås det blant annet økte miljøreguleringer, og 

spesielt diskuteres tiltak som kan gi forbedret arealbruk, eierskap og jordvern, samt god 

forvaltning av land og jord. Dette er viktig for å skape incitamenter slik at bønder unngår 

behov for ytterligere nydyrking for å møte kravene om økt produksjon. Bedre kontroll av 

gjødsling er diskutert som tiltak for å forbedre både produksjonen og økonomien i 

eksisterende forhold. Et tiltak som er diskutert, er å øke omfanget av økologisk landbruk, noe 

som kan minske bruken av skadelige sprøytemidler. 

Ifølge analysen kan det være behov for en sertifiseringsprosess som belønner produkter som 

er produsert på en bærekraftig måte, og som dermed skaper et marked for miljøkvalitet og 

velferd/rettigheter for arbeidstakere.  

 På grunn av utberedt fattigdom blant bønder og den rurale befolkningen i MERCOSUR-

landene, ble det identifisert en rekke viktige tiltak for å adressere disse problemene. Både EU 

og MERCOSUR bør samarbeide for å bekjempe forekomsten av og den mulige økningen i 
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uheldig praksis gjennom en bedre håndheving av internasjonale arbeidsstandarder (SIA, 

2007).  

 

En generell utfordring med landbrukshandel er transporten av næringsstoffer globalt. En 
utbredt transport av fôrråvarer mellom kontinenter og land, i tillegg til innad i land, fører til 
store næringsstoffstrømmer fra ett økosystem til et annet. Dette er problematisk fordi det over 
tid kan utarme jorden for nitrogen og fosfor i de planteproduserende områdene. Samtidig kan 
områder med høy dyretetthet i forhold til arealet få en opphopning av næringsstoffer ved at 
mengdene nitrogen og fosfor fra gjødsla tilført arealene blir langt større enn det plantene har 
behov for. Dette kan igjen føre til forurensning gjennom avrenning til vassdrag og til luft 
(Arnoldussen, 2015).    

Over tid betyr dette at jordsmonnet i landene som produserer fôrråvarer, tappes for 

næringsstoffer, mens importørlandene står i fare for å få en opphopning av mer nitrogen og 

fosfor enn jorda har behov for. For å bøte på mangelen på næringsstoffer blir dermed noen 

områder mer avhengig av mineralgjødsel (Arnoldussen, 2015). I et lengre perspektiv er slik 

transport av næringsstoffer problematisk for bærekraften i jordbruket. Det er et brudd på det 

historiske produksjonsmønsteret, der planteproduksjon og husdyrproduksjon i større grad var 

koblet til det lokale arealet.  

Grovt sett skjer transporten av næringsstoffer ved at Nord- og Sør-Amerika tapper jorda 
for nitrogen og fosfor. Tapet av næringsstoffer erstattes ved økt bruk av mineralgjødsel. Asia 
og Europa får på den andre siden en potensiell opphopning av nitrogen og fosfor gjennom 
importerte kraftfôrråvarer til husdyrfôr (figur 6.1). 
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Figur 6.1 Oversiktsillustrasjon av global transport av næringsstoffer ved handel av 

fôrråvarer (utarbeidet av T. Tufte og A. Een Thuen) 
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6.4 Sykdom og SPS-utfordringer 

Handel med landbruksvarer utgjør en risiko mot jordhelse, plantehelse, dyrehelse og 

folkehelse. I internasjonal handel er det standarder tilknyttet dyresykdom og trygg mat, samt 

sanitære standarder blant annet gjennom WTO. Dette området blir håndtert i avtalen om 

veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen). Denne avtalen regulerer hvilke hensyn et 

land kan ta når det fastsetter nasjonalt regelverk for å beskytte landets folke-, dyre- og 

plantehelse. Et land kan dermed sette regler det anser som nødvendig for å beskytte egne 

borgere, men tiltaket må være vitenskapelig forankret og ikke være diskriminerende (St. prp. 

Nr. 65, 1993-94). 

 

Gjennom veterinæravtalen (se faktaboks veterinæravtale) med EU vil Norge og EU ha felles 

regler mot tredjeland på det overordnede nivået innen SPS. Det vil si at dersom MERCOSUR-

landene skal få tilgang til norske (og europeiske) markeder, må standarder for mattrygghet 

være på plass, og det kan bli et viktig punkt i forhandlingene (Landbruksdirektoratet, 2017). 

 

Selv om det er sikkerhetsmekanismer for å redusere risikoen ved landbrukshandel, betyr 

likevel liberalisering av regler, regelverksbrudd, manglende kunnskap og kontroll at handelen 

utgjør en risikofaktor generelt for samfunnet.  

Handelen med landbruksvarer er en risikofaktor for miljø, folkehelse og dyrevelferd, ikke 

fordi faren oppstår i handelen, men fordi handelen sprer sykdommer, skadedyr og bakterier 

over store avstander, ofte i store volum, og spredningen skjer raskt. I mange tilfeller vil 

spredning av smittestoff være irrevisibel når den først har skjedd. Det kan for eksempel bety 

at noen smittsomme sykdommer kan etablere seg der de ikke har vært tidligere fordi en ikke 

greier å bekjempe dem, eller det må iverksettes tiltak som er svært omfattende, som 

eksempelet under med munn- og klovsyke i Storbritannia. 

 

Munn- og klovsyke (MKS) er et eksempel på en sykdom MERCOSUR-landene har hatt 

tildels store problemer med. MKS er en av de mest smittsomme og fryktede sykdommene i 

moderne landbruk fordi smitten spres raskt og i enormt omfang.  

I 2001 medførte utbruddet av munn- og klovsyke (MKS) i Storbritannia til at millioner av 

dyr ble slaktet. Den antatte smittekilden var matavfall gitt til en svinebesetning i Nord-

England, og ble spredd ved handel med livdyr. Bare få dager etter at utbruddet ble oppdaget, 

var smitten spredt over store deler av England og til flere naboland. På under en uke gikk 

Storbritannia fra en normalsituasjon til sykdomsutbrudd som førte til krise i britisk jordbruk 

med påfølgende konsekvenser for hele samfunnet. Det ble iverksatt massiv nedslakting av 4–6 

millioner dyr. Transport, slakt og fôrlogistikk brøt sammen. Videre førte utbruddet til en 

rekke restriksjoner innen infrastruktur, svikt i turistnæringen og svekkelse av omdømmet til 

britisk jordbruk. Estimater anslår at utbruddet påførte Storbritannia et samlet økonomisk tap i 

størrelsesorden 13 milliarder euro (Thompson mfl. 2002; Taylor, 2002 & Rossides, 2002).   
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Utfordringer på SPS-området ved økt handel med landbruksvarer med MERCOSUR er også 

noe NFD (2016) nevner: 
Når det gjelder import fra Mercosur, er det kjøtt som særlig kan by på potensielle 
SPS-utfordringer i handelen med Norge og EFTA for øvrig. Det er ikke til å legge 
skjul på at disse landene har til dels store helsemessige utfordringer knyttet til de 
dyrearter som produserer kjøtt for verdensmarkedet. Dette gjelder særlig munn- og 
klovsyke (MKS) som er en meget alvorlig eksotisk sykdom som kan være særdeles 
skadegjørende (NFD, 2016) 

 

Faren for spredning av MKS har i mange år gjort at EU har benyttet importrestriksjoner på 

kjøtt fra Brasil og Argentina. EU og Brasil har hatt og har flere disputter gående omkring 

matsikkerhet og import. I 2008 ble all import av storfekjøtt stoppet fordi Brasil hadde MKS, 

og ifølge EU ikke hadde akseptable kontrollrutiner: The European Union will suspend all 

imports of Brazilian beef from Thursday saying the country's foot-and-mouth disease checks 

are «unacceptable» (BBC, 2008). Forbudet fra EU ble også innført i Norge gjennom EØS 

(Europalov, 2008). Brasil har i mange tilfeller betvilt grunnlaget EU har lagt til grunn for å 

beskytte seg mot smitte, og omtalt restriksjonene som overreaksjon og uten tilstrekkelig 

vitenskapelig bevis for risikoen for smittespredning og helsefare. 

 I 2018 har både EU og USA flere pågående saker med Brasil vedrørende import av 

storfekjøtt og fjærfekjøtt, der EU anser at det er for utbredt med manglende kontroll på smitte 

som MKS og salmonella i fjærfe. I tillegg viser de til manglende sanitær kontroll på 

godkjenning av slakterikravene EU setter til dem i Brasil som skal eksportere til EU (Reuters, 

2017; Reuters 2018).  

 Mens Brasil har varslet at de vil opprette panelsak mot EU i WTO for å stoppe 

restriksjonene EU har innført på import av fjærfe (Global Meat News, 2018), ser NFD (2016) 

på sin side mer positivt på både tilgangen til å innføre sanksjoner og kontrollrutiner på SPS i 

MERCOSUR, da det konkluderer med at: 

 
Eksportlandene er i imidlertid i stand til å følge slike bestemmelser [veterinær- og 
plantesanitær kontroll og tiltak] ved å regionalisere sine land, slik at det bare er tillatt 
å eksportere fra regioner som er fri for denne sjukdommen, og for øvrig må alle 
eksportører stå på EUs liste over godkjente bedrifter for eksport til EU/EØS. 

 
Erfaringer med import fra disse landene har tross de nevnte problemene, ikke 
medført større problemer for Mattilsynet og importkontrollen. Eksportlandene følger 
stort sett svært lojalt de reglene som er bestemt fra EU, og Norge, andre EØS-land 
og Sveits har innført obligatorisk grensekontroll for slike produkter (NFD, 2016, s. 
29). 

 

Det har også vært tilsvarende restriksjoner fra EU mot import fra Argentina. I 2001 fikk 

Argentina et utbrudd av MKS etter å ha vært fri i nær 60 år, og EU innførte i 2003 flere 

restriksjoner på import av animalske produkt fra Nord-Argentina. I 2016 startet EU å oppheve 

disse restriksjonene (Euractiv, 2016).  
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Veterinæravtalen 

I 1998 ble veterinæravtalen og felles veterinært regelverk med EU innført i Norge. Det 

betydde på den ene siden at Norge er ansvarlig for å kontrollere import fra tredjeland utenfor 

EØS. På den andre siden frasa Norge seg rettigheten til å overvåke og kontrollere folk- og 

dyrehelsen relatert til handel mellom land innenfor EØS, som bruk av karantene, 

importrestriksjoner eller andre ensidige tiltak.  

 Handel med levende dyr, dyreprodukter, fôr og matvarer er blant de største risikoene for 

spredning av smittsomme dyresykdommer. Veterinæravtalen betød at norsk dyrehelse ble mer 

risikoutsatt og sårbar for introduksjon av sykdommer fra omverdenen. Dermed er tollvernet 

på levende dyr det formelle tiltaket som motvirker fri flyt av husdyr mellom Norge og EU. 

Tollvernet innvirker derimot ikke på transitt av kjæledyr, som også er en risikofaktor for 

spredning av dyresykdommer til Norge. Selv om NOU 2012:2 viser til at det ikke er påvist 

noen store konsekvenser av den norske innføringen av veterinæravtalen, med påfølgende 

avvikling av veterinær grensekontroll, er det uomtvistelig en større risiko i dag enn da det ble 

håndhevet aktiv kontroll og det ble praktisert karantene på for eksempel innførsel av kjæledyr. 

Eksempelet fra Storbritannia med utbruddet av munn- og klovsykdom kan illustrere at 

statusen til et land fra fri fra en sykdom til storskala utbrudd, kan endres på timer dersom det 

er svikt i bekjempelses- eller kontrollrutinene.  

 

KOORIMP 

I landbrukssektoren ble det igangsatt et omfattende arbeid for å søke å motvirke den økte 

risikoen mot norsk dyrehelse som oppsto ved bortfallet av veterinær grensekontroll ved 

innføringen av veterinæravtalen. Målet var å redusere risikoen for spredning av smittsomme 

dyresykdommer ved friere import av livdyr. Dette kalles kompensatoriske tiltak og resulterte i 

næringens initiativ til å etablere KOORIMP. 

KOORIMP er en frivillig, ikke lovregulert ordning og overstyrer således ikke 

veterinæravtalen i EØS. KOORIMP er et samarbeidsorgan tuftet på en felles forståelse blant 

aktørene i landbruket om at fellesinteressen til både norsk landbruk og norske 

samfunnsinteresser generelt er å bekjempe spredning av dyresykdommer mest mulig effektivt. 

KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, og ble 

opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoff som kan gi 

sykdom hos dyr og/eller mennesker. KOORIMP utarbeider tilleggskrav om dokumentasjon på 

frihet for sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene 

(www.animalia.no). 
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7    Samlende diskusjon 

Den norske verdikjeden for mat er konkurranseutsatt fra importerte varer på flere 

kjerneproduksjoner, i hovedsak gjennom import fra EU. I motsetning til for eksempel EU, 

USA, Japan, Sveits og Kina praktiserer Norge et langt mer liberalt importvern enn det vi har 

forpliktet oss til gjennom WTO, også innen landbruksvarer (WTO, ITC & UNCTAD, 2017). 

Utover 2000-tallet har EFTA og Norge også økt utbyggingen av et 

frihandelsavtalenettverk, og 22 frihandelsavtaler har trådt i kraft siden år 2000 (EFTA, 

2018b).  Dette betyr en ytterligere liberalisering av importvernet og at det ordinære tollvernet 

gjelder for stadig færre land.  

Imidlertid, sammenlignet mot konsesjoner gitt til EU, har frihandelsavtalene på 

landbruksområdet vært rimelig begrenset. Disse øker likevel det samlede presset på norsk 

landbrukssektor, og det er en rekke avtaler som er under forhandling, deriblant målet om en 

avtale med MERCOSUR. Det som er nytt med en eventuell frihandelsavtale med 

MERCOSUR, er at avtaleparten er blant verdens mest offensive eksportører av 

landbruksvarer. 

Dersom det blir avtale med MERCOSUR og Kina, betyr det at Norge har inngått avtaler 

om liberalisering som gir bedre markedsadgang enn tollvernet Norge praktiserer under WTO, 

med 5 av de 6 største landbruksvareeksportørene i verden.  

Det er det samlede omfanget av liberaliseringen av landbruksvarehandelen som utfordrer 

stabile rammebetingelser for norsk matproduksjon. Svekket tollvern gjennom stadig flere og 

utvidede konsesjoner til EU og frihandelsavtaler setter den nasjonale landbrukspolitikken 

under et vedvarende og økende press. Det er grunn til å anta at dersom liberaliseringen av 

handelen gjennom redusert importvern blir for omfattende, svekkes grunnlaget for å nå de 

landbrukspolitiske målene, matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og 

bærekraftig landbruk, kraftig. Det kommer av at den norske landbruksmodellen er bygd opp 

rundt et velfungerende importvern, og det er et premiss for at gårdbrukere og matindustri kan 

produsere mat utfra norske forhold, som ikke er konkurransedyktig internasjonalt verken utfra 

naturgitte forutsetninger eller det høye kostnadsnivået Norge har.  

Så i sum betyr bedre markedsadgang i frihandelsavtaler at tollvernet blir generelt svekket, 

noe som betyr at handlingsrommet for å opprettholde og utvikle verdikjeden for mat blir 

undergravet fordi den blir utkonkurrert i eget hjemmemarked gjennom billigere importvare fra 

land med lavt kostnadsnivå og/eller det beste jordbruksarealet i verden. 

 

Det som gjør frihandelsavtaler ekstra utfordrende, er at selv om konsesjonene Norge så langt 

har gitt på landbruksvarer har vært rimelig nøkterne om en ser på én og én avtale, kommer 

disse alltid i tillegg til alle andre konsesjoner som er gitt. For eksempel har EU fått en markant 

bedret markedsadgang utover 2000-tallet på norske kjerneproduksjoner som kjøtt, melk og 
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grønt. Dette er en ønsket politikk, men dersom Norge hadde avstått fra å stadig gi EU bedre 

markedstilgang, hadde en også fått et større handlingsrom over tid i frihandelsavtaler. For 

eksempel på storfekjøtt har en i siste Artikkel 19-avtale gitt EU ytterligere 1 600 tonn i kvote, 

som samlet gir EU en kvote på 2 500 tonn. SACU har fått 3 700 tonn, mens det er 500 tonn i 

GSP-kvote og 1084 tonn i WTO-kvote. Samlet er det 7 784 tonn, som er nesten 10 prosent av 

den samlede norske storfekjøttproduksjonen.  

Ser man på frihandelsavtaler generelt, gis de få kvoter. Trolig legger ikke Norge opp til å gi 

kvoter innenfor norske kjerneproduksjoner til MERCOSUR heller. Ser en på tidligere avtaler 

er det vanligere å tilby reduserte tollsatser på varelinjer eller redusert tollsats innenfor 

eksisterende kvoter med tollsats.  

Likevel kan man ikke vite dette før en eventuell avtale foreligger, og det kan komme krav 

om kvoter, særlig mot slutten av forhandlinger for å få sluttført en avtale. Spesielt er det 

nærliggende, når man ser på eksportprofilen til MERCOSUR, hvor landbruk er så viktig og de 

har så stor konkurransekraft innen norske kjerneproduksjoner som kjøtt, korn og grønt. 

Nettopp den store konkurransekraften til MERCOSUR, gjør at også reduserte tollsatser kan 

være svært utfordrende, fordi dette betyr en svekkelse av nivået på norsk tollvern, og det er 

vanskelig å forutse effekten av dette over tid, men det betyr økt prispress på norske 

produksjoner.  

Bedre markedsadgang gjennom kvoter og reduserte tollsatser i frihandelsavtaler betyr at 

både avsetning og priser i norsk produksjon blir satt under økt press. Spesielt fordi disse 

kommer i tillegg til det Norge har gitt EU. Trolig kommer Norge i årene som kommer, til å gi 

EU mer, dersom det ikke skjer et markant politisk skifte i norsk handelspolitikk mot EU på 

landbruksvarer. Samlet utfordrer dette både inntektene til bøndene og ikke minst mulighetene 

til matindustrien til å konkurrere mot importert vare, og slik sett svekkes hele verdikjeden som 

i dag er Norges største fastlandsindustri. 

Tid er også noe som gjør at konsekvenser av frihandelsavtaler er utfordrende og gjør 

fremtidige rammebetingelser uforutsigbare for verdikjeden. For eksempel når investeringer 

skal gjøres og produksjonsplaner legges. Disse vil ofte være i et 30-års perspektiv eller mer. 

Fordi forhandlingsresultater og om hvorvidt det i det hele tatt blir avtaler, ikke er forutsigbart 

før de er sluttført, skaper disse en betydelig risiko for ustabile rammebetingelser for næringen. 

Det har vist seg at forhandlingene om mange avtaler tar lang tid og ofte stopper det helt opp, 

som for eksempel reforhandlingene med Canada, Malaysia, Mexico og India, og for den del 

Kina, som sto helt stille i flere år for så å bli gjenopptatt i et forholdsvis høyt tempo. Det er 

ofte eksterne grunner utenfor EFTA til at det tar lang tid. Det kan for eksempel være nasjonale 

valg eller andre innenriks- eller utenrikspolitiske prioriteringer. Andre ganger stopper det opp 

på et tema som ofte ikke er relatert til landbruk  

 

I dag er det i hovedsak enighet om at bærekraft omfatter både de sosiale, økonomiske og 

miljømessige sidene ved samfunnsutviklingen, og at disse tre dimensjonene henger sammen 

og må utvikles samtidig for at utviklingen skal kunne kalles bærekraftig. Dette gjenspeiler seg 

tydelig i de 17 bærekraftsmålene for 2015– 2030 som ble vedtatt av FN i 2015. Flere av 
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bærekraftsmålene er direkte og indirekte rettet mot utviklingen av velfungerende bærekraftige 

jordbrukssystemer for matproduksjon både økonomisk, sosialt og ikke minst innen miljø og 

klima. Det oppstår ofte klare interessekonflikter mellom internasjonale handelssystem og mål 

om bærekraftig utvikling. Disse går over flere konfliktlinjer, men en stor utfordring er at 

hvordan varer blir produsert, ikke er en del av internasjonale handelssystemer.   

Det er riktignok utformet standarder på produkter og et SPS-regelverk, men dette gjelder 

kun for selve produktet det handles med og ikke hvordan det er produsert. Det vil si at det for 

eksempel ikke er krav til dyrevelferd i internasjonal handel så lenge produktet ikke inneholder 

smitte og/eller reststoffer over tilatt grenseverdi.  

Det er heller ingen regler på bruk av sprøytemidler eller innen sosiale rettigheter, som 

barne- eller tvangsarbeid. Et annet eksempel er den mye omdiskuterte importen av palmeolje 

til biodrivstoff i Norge og EU, som gir akselererende avskoging i forbindelse med etablering 

av plantasjer for å produsere palmeolje i Asia fordi etterspørselen øker. 

 

Det er imidlertid en forskjell i hvordan EU og EFTA håndterer bærekraftig utvikling i 

frihandelsavtaler. EFTA bruker et modellkapitel om handel og bærekraftig utvikling som skal 

brukes i forhandlinger om frihandelsavtaler (NFD, 2014). Kapitelet inkluderer temaene miljø 

og arbeidstakerrettigheter, og er ment å skape en area der en kan ta opp problemstillinger 

knyttet til disse temaene med landene det forhandles med. Det vil si at EFTA håndterer 

bærekraft generelt og analyserer ikke spesielt spesifikke utfordringer i landet en faktisk 

forhandler med eller konsekvensene i EFTA-landene. 

 EU på sin side angriper dette langt mer grundig og spesifikt opp mot hver avtalepart, og ser 

på eventuelle bærekraftsutfordringer i landene de forhandler med og konsekvenser en avtale 

kan ha for bærekraftsutviklingen i EU. Da EU og MERCOSUR startet konsultasjoner tidlig på 

2000-tallet, ble en bærekraftsanalyse utformet rettet mot mulige sosiale, miljømessige og 

økonomiske konsekvenser av en avtale. Videre kom det i 2018 en rapport med en detaljert 

oversikt over rammeverket som skal benyttes for å gjennomføre en ny bærekraftsanalyse. I 

tillegg skal det utarbeides en analyse over om lag 10 viktige sektorer, hvor blant annet storfe, 

etanol/sukker og meierisektoren er foreslått. 

Det at EU utfører større og mer faglig baserte bærekraftsanalyser spesifikt rettet mot 

potensielle avtalepartnere og utfordringer og konsekvenser både i avtalepartlandet og for EU, 

kan gi mer tyngde enn den generelle modellen EFTA benytter. Det kan derfor tenkes at 

bærekraftsutfordringer er mer operativt i forhandlingene, og fordi analysene er utarbeidet kan 

de også brukes mer aktivt ved for eksempel konflikt om handelsutfordringer knyttet til 

bærekraftig utvikling. 
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