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URO: Bøndene i 
Norge, Sveits, 
Island og Liech-
tenstein gjør felles 
sak for å forsvare 
seg mot masseim-
port fra sørameri-
kanske landbruks-
giganter.

HANDEL
Av Alf Skjeseth

Norges Bondelags leder Lars 
Petter Bartnes skriver i et 
brev til næringsminister Tor-
bjørn Røe Isaksen (H) at Nor-
ge ikke kan gi konsesjoner på 
landbruksområdet i forhand-
linger med Mercosur, en han-
delsblokk som omfatter flere 
søramerikanske land.

Bartnes’ kolleger i Sveits, 
Island og Liechtenstein har 
sendt likelydende brev til sine 
regjeringer i anledning et mi-
nistermøte i Efta for å gjøre 
opp status i Mercosur-for-
handlingene.

– Bøndene i Efta-landene 
vil ikke akseptere konsesjo-
ner som slår negativt ut for 
produksjon og produsentpri-
ser i nasjonale markeder. Vi 
frykter at en handelsavtale vil 
undergrave vår landbruks-
sektor og næringsgrunnlaget 
i bygdene, skriver Bartnes.

Familiejordbruk
Bondelederne understreker 
at landbrukssektoren i Efta-
landene er preget av familie-
jordbruk i mindre skala med 
høye kostnader og krevende 
klimatiske forhold. 

– Våre land har en selvfor-
syningsgrad på rundt 40 pro-
sent, og økt import fra Mer-
cosur kan svekke selvforsy-
ningen ytterligere, heter det.

Organisasjonen ber regje-
ringene gjennomføre en ana-
lyse av virkningene for land-
bruk og miljø før de signerer 
en avtale med Mercosur.

Mercosur-landene Brasil og 
Argentina er blant verdens 
mest konkurransedyktige ek-
sportører av landbruksvarer. 

Brasil er verdens største 
eksportør av biffkjøtt. Bra-

sils eksport av storfekjøtt er 
ifølge en rapport fra Agria-
nalyse 19 ganger så stor som 
den samlede norske produk-
sjonen.

Kan ikke konkurrere 
– Brasil og Argentina driver 
eksportrettet jordbrukspro-
duksjon 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 Gim-
ming, første nestleder i Bon-
delaget. 

En oversikt fra bransjeor-
ganisasjonen 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 jordbruksva-
rer. 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 vik-
tige norske jordbruksinteres-
ser», skriver Torbjørn Røe 
Isaksen på e-post til Klasse-
kampen.

Departementet opplyser at 
sjette forhandlingsrunde mel-
lom Efta og Mercosur finner 
sted i Genève denne uka. Det 
skal være framgang i forhand-
lingene, men det er for tidlig å 
si noe om sluttresultatet.

alfs@klassekampen.no

 Efta-bøndene frykter at landbruket ofres for frihandel:

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».

M U N C H M U S E E T
I  B E V E G E L S E

m u n c h m u s e e t . n o

S
ara E

liassen, S
creens, S

tillbilde

T I R S  –  S Ø N  1 2  –  1 7

DRONNING  EUFEMIAS  GATE  34

THE FEEDBACK LOOP: 
FRAGMENTED

av SARA ELIASSEN

Opplev nye arbeider av Sara Eliassen 
i samspill med kunstnerne og 
 filmskaperne Leslie Thornton, 

Lynn Hershman Leeson og Colectivo 
Los ingrávidos.

1. – 16. desember

Bønder i 
biffkamp

TRUENDE BØLING: Søramerikansk biffkjøtt truer europeisk jordbruk, mener bransjeorganisasjoner. 
Leikros på bildet har ingenting med saken å gjøre.  FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX


