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Efta-bøndene frykter at landbruket ofres for frihandel:
URO: Bøndene i
Norge, Sveits,
Island og Liechtenstein gjør felles
sak for å forsvare
seg mot masseimport fra søramerikanske landbruksgiganter.

HANDEL
Av Alf Skjeseth
Norges Bondelags leder Lars
Petter Bartnes skriver i et
brev til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Norge ikke kan gi konsesjoner på
landbruksområdet i forhandlinger med Mercosur, en handelsblokk som omfatter flere
søramerikanske land.
Bartnes’ kolleger i Sveits,
Island og Liechtenstein har
sendt likelydende brev til sine
regjeringer i anledning et ministermøte i Efta for å gjøre
opp status i Mercosur-forhandlingene.
– Bøndene i Efta-landene
vil ikke akseptere konsesjoner som slår negativt ut for
produksjon og produsentpriser i nasjonale markeder. Vi
frykter at en handelsavtale vil
undergrave vår landbrukssektor og næringsgrunnlaget
i bygdene, skriver Bartnes.

Bønder i
biffkamp

Familiejordbruk
Bondelederne understreker
at landbrukssektoren i Eftalandene er preget av familiejordbruk i mindre skala med
høye kostnader og krevende
klimatiske forhold.
– Våre land har en selvforsyningsgrad på rundt 40 prosent, og økt import fra Mercosur kan svekke selvforsyningen ytterligere, heter det.
Organisasjonen ber regjeringene gjennomføre en analyse av virkningene for landbruk og miljø før de signerer
en avtale med Mercosur.
Mercosur-landene Brasil og
Argentina er blant verdens
mest konkurransedyktige eksportører av landbruksvarer.
Brasil er verdens største
eksportør av biffkjøtt. Bra-

TRUENDE BØLING: Søramerikansk biffkjøtt truer europeisk jordbruk, mener bransjeorganisasjoner.
Leikros på bildet har ingenting med saken å gjøre.
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sils eksport av storfekjøtt er
ifølge en rapport fra Agrianalyse 19 ganger så stor som
den samlede norske produksjonen.

Kan ikke konkurrere
– Brasil og Argentina driver
eksportrettet jordbruksproduksjon i stor skala. Selv om
vi slår dem ned i støvlene målt
i dyrehelse og bærekraft, vil vi
aldri kunne konkurrere med
dem på pris, sier Bjørn Gimming, første nestleder i Bondelaget.

En oversikt fra bransjeorganisasjonen Animalia viser
at utslipp av klimagasser per
kilo kjøtt er rundt fire ganger
så høy i Latin-Amerika som i
Europa.

Krevende om landbruk
«Mercosur-landene er store
eksportører av jordbruksvarer. Dette gjør forhandlingene
krevende. For oss er det viktig
å finne en løsning som også
norsk jordbruk kan leve med.
Vi har betydelig import av
jordbruksvarer som ikke pro-

duseres i Norge, og her kan
bedret markedsadgang for
Mercosur være mulig uten at
det går på bekostning av viktige norske jordbruksinteresser», skriver Torbjørn Røe
Isaksen på e-post til Klassekampen.
Departementet opplyser at
sjette forhandlingsrunde mellom Efta og Mercosur finner
sted i Genève denne uka. Det
skal være framgang i forhandlingene, men det er for tidlig å
si noe om sluttresultatet.

FAKTA

Efta og Mercosur:
n Efta (Norge, Sveits, Island og

Liechtenstein) og Mercosur
(Brasil, Argentina, Uruguay og
Paraguay) forhandler om en
frihandelsavtale.
n Forhandlingene startet i
2017. De er langvarige og
foregår uten offentlig innsyn.
n EU er også i forhandlinger
med Mercosur.
n Regjeringen har sagt at den
ønsker en «bred og ambisiøs
avtale», og at «landbruk vil bli
et krevende forhandlings
område».
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