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Forord
Kanskje det aller viktigste problemet verden står overfor, er hvordan vi kan begrense
temperaturøkningen i verden i årene som kommer. Gjennom Parisavtalen har de fleste av
verdens land satt seg som mål at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader
sammenlignet med førindustriell tid, og landene skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen
til 1,5 grad. Alle land som har undertegnet Parisavtalen, er forpliktet til å sette nasjonale
utslippsmål og oppdatere målene hvert femte år.
Både Norge og EU meldte inn mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % i forhold
til nivået i 1990 fram til 2030, og Norge meldte inn at vi vil ha felles oppfyllelse av målet med
EU. I løpet av 2020 skal landene oppdatere målene sine. Norge var tidlig ute med dette, og 7.
februar i år ble det meldt inn et forsterket klimamål på 50–55 % reduksjon. EU har ikke meldt
inn et forsterket mål enda, men det er blitt signalisert at også det vil være på 50–55 %.
Som en følge av de nye målsettingene, er både i Norge og EU i gang med å lete etter
løsninger for hvordan de nødvendige kuttene kan gjennomføres. EU la i mars i år fram
planene for sin European Green Deal, som inneholder klare føringer og store forventninger til
hva landbruket skal bidra med. Som en oppfølger av denne ble Farm to Fork og en ny
biodiversitetsstrategi lagt fram, med målsettinger om å redusere bruken av plantevernmidler
og gjødsel, omlegging til økologisk drift samt å ta ut 10 prosent av dagens jordbruksarealer
fra jordbruksproduksjon.
Å følge utviklingen i både klima-, miljø- og landbrukspolitikken i EU er nyttig i en norsk
kontekst, fordi det som skjer i EU også påvirker Norge og norsk landbrukspolitikk. EU er
Norges største handelspartner på landbruksvarer, Norge og EU har mange sammenfallende
mål for jordbruket, og vi har inngått samarbeid om å nå klimamål for 2030.
Rapporten er skrevet av Vilde Haarsaker og Hanne Eldby og inngår i rapportserien til
AgriAnalyse. AgriAnalyse er ansvarlig for alle faglige vurderinger og slutninger i rapporten.
Finansieringen av rapporten er stilt til disposisjon av styret i Norsk Landbrukssamvirke.

August 2020
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder
AgriAnalyse

Innhold

SAMMENDRAG .................................................................................................................................... 1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

KLIMAPOLITIKKEN OG JORDBRUKET ........................................................................... 3
PARISAVTALEN ........................................................................................................................ 3
NORGE OG EU STYRKER KLIMAMÅLET FOR 2030 .................................................................... 4
TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP I NORGE OG EU ......................................................................... 5
KLIMAAVTALEN MELLOM NORGE OG EU ................................................................................ 6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

EUS KLIMARAMMEVERK FOR 2030 – TRE PILARER ................................................... 7
JORDBRUKET: LULUCF OG IKKE-KVOTEPLIKTIG SEKTOR ...................................................... 9
UTSLIPPSMÅL FOR IKKE-KVOTEPLIKTIG SEKTOR ................................................................... 10
IKKE-KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP I 2005 OG 2017 ...................................................................... 11
IKKE-KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP I NORGE OG EU..................................................................... 13
UTSLIPPSMÅL BLIR UTSLIPPSBUDSJETT ................................................................................. 14
INTENSJONSAVTALEN MELLOM JORDBRUKET OG REGJERINGEN ........................................... 18

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ENERGI- OG KLIMAPLANER OG LAVUTSLIPPSSTRATEGIER ................................. 21
EU-LANDENES ENERGI- OG KLIMAPLANER FOR 2021 TIL 2030 ............................................. 21
NORGES KLIMAPLAN FOR 2021 TIL 2030 ............................................................................... 22
EKSEMPLER PÅ NASJONALE ENERGI- OG KLIMAPLANER I SVERIGE ....................................... 23
LANGSIKTIGE LAVUTSLIPPSSTRATEGIER FOR 2050 ............................................................... 24
NORGES LANGSIKTIGE LAVUTSLIPPSSTRATEGI ..................................................................... 25
KLIMALOV SIKRER MÅL OM KLIMANØYTRALITET I EU INNEN 2050 ..................................... 29
EU SKAL LEGGE FRAM KLIMAPAKT HØSTEN 2020 ................................................................. 31

4
4.1
4.2
4.3

HVA MED LANDBRUKSPOLITIKKEN OG KLIMA? ..................................................... 33
DAGENS LANDBRUKSPOLITIKK .............................................................................................. 33
CAP POST 2020 ...................................................................................................................... 35
LANGTIDSBUDSJETTET ........................................................................................................... 41

5
5.1
5.2

THE EUROPEAN GREEN DEAL........................................................................................ 46
FARM TO FORK ....................................................................................................................... 47
BIODIVERSITETSSTRATEGIEN................................................................................................. 51

LITTERATUR ...................................................................................................................................... 56

Sammendrag

Gjennom Parisavtalen har de fleste av verdens land satt seg som mål at den globale
oppvarmingen skal holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og
landene skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad. Alle land som har
undertegnet Parisavtalen, er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål og oppdatere målene
hvert femte år.
I 2015 foregikk den første runden med innsending av nasjonale utslippsmål (NDC). Både
Norge og EU meldte inn mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % fra 1990 til 2030,
og Norge meldte inn at det ble jobbet med felles oppfyllelse av målet med EU. I løpet av 2020
skal landene igjen levere inn nye mål. Norge har allerede forpliktet seg til kutt på 50–55
prosent innen 2030, og EU har også signalisert at de vil forplikte seg til en reduksjon i samme
størrelsesorden.
Jordbruket er en del av ikke-kvotepliktig sektor. EUs mål for ikke-kvotepliktig sektor er en
reduksjon på 30 prosent i 2030 fra nivået i 2005. Innsatsen fordeles mellom medlemslandene
etter deres BNP per innbygger. Utslippsmålene varierer fra 0 % (Bulgaria) til 40 %
(Luxemburg og Sverige). Utslippskuttene må foretas nasjonalt eller ved å finansiere
utslippskutt i andre europeiske land. Regelverket stiller ikke krav om hvilke sektorer kuttene
skal foretas i. Dermed eksisterer det heller ingen samlet fastsatt forpliktelse for eksempelvis
jordbruket. Hvert enkelt land kan ta sine kutt i ikke-kvotepliktig sektor der de finner det mest
hensiktsmessig.
EU har allerede redusert sine kutt i ikke kvotepliktig sektor med 10 % fra 2005 til 2017,
mens Norge bare har redusert de med 5 % i samme periode. I Norge er ca. halvparten av
klimagassutslippene ikke-kvotepliktige, mens det samme gjelder 60 % av EU sine. Den store
forskjellen mellom EUs og Norges sammensetting av utslipp etter sektor, er at Norge har hele
57 % av de ikke-kvotepliktige utslippene fra transport, mens det samme gjelder 35 % av EU
sine. Samtidig er bare 4 % av de norske utslippene fra bygg (oppvarming), mens dette gjelder
25 % av EU sine. Jordbrukets andel er 17 % både i Norge og i EU. I EU er det stor variasjon
mellom landene. Irland har 43 prosent av sine ikke-kvotepliktige utslipp fra jordbruket, mens
lavest ligger Italia og Malta, begge med 11 %.
Medlemslandene i EU er pålagt å lage nasjonale energi- og klimaplaner (NECP). I en
gjennomgang kommisjonen har foretatt, viser det seg at medlemslandenes samlede
ambisjonsnivå må økes i de endelige energi- og klimaplanene. For ikke-kvotepliktig sektor
pekes det på at tiltakene som så langt foreligger, vil gi en reduksjon på 28 % i 2030 i forhold
til 2018.
EUs ledere ble på Det europeiske råd i desember enige om klimanøytralitet innen 2050,
med unntak av Polen, som la inn en reservasjon. EU-kommisjonen la 4. mars 2020 fram et
lovforslag om en europeisk klimalov, som lovfester målet om klimanøytralitet. Loven vil
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gjøre EU sine institusjoner og medlemslandene kollektivt bundet til å gjøre nødvendige tiltak
på nasjonalt nivå og på EU-nivå.
For tiden er det EUs landbrukspolitikk for perioden 2014–2020 som fortsatt er gjeldende.
Medlemslandene har forsøkt å komme til enighet om en ny politikk (CAP post 2020), men
beslutningsprosessen er forsinket, og den nye politikken vil neppe settes i verk før i 2023.
Den gjeldende landbrukspolitikken fra 2014 satte klima og miljø høyt på dagsorden, men
virkemidlene, den såkalte «greeningen» viste seg å være lite forpliktende for
medlemslandene, og innsatsen har vært dårlig koblet til de ønskede resultatene. Dette er
bakgrunnen for at kommisjonen har lagt et forslag til landbrukspolitikk der de gamle
tverrvilkårene skal byttes ut med «kondisjonalitet», som skal sikre bedre sammenheng
mellom tiltak og resultat. Medlemslandene skal med den nye landbrukspolitikken også
utforme nasjonale planer, med tiltak og resultatmål. Disse planene skal godkjennes av
kommisjonen, og resultatene skal evalueres årlig. I denne perioden har medlemslandene
planer for pilar 2 (bygdeutviklingsmidlene), men fra og med neste langtidsperiode, skal
planene omfatte både pilar 1 (basisstøtten) og pilar 2. Dette skal gi som effekt at alle
virkemidlene kan vurderes i sammenheng med hverandre.
Klimaarbeidet til EU må forsterkes i årene som kommer. Det har ført til at kommisjonen
har lagt fram en omfattende satsning, som er presentert under paraplyen «The Europan Green
Deal». Satsningen ble annonsert i desember og lagt fram i mars i år. I juni ble også de to
planene som betyr mest for landbruket presentert; Farm to Fork og Biodiversitetsstrategien.
Disse stiller store krav til EUs gårdbrukere. Bruken av plantevernmidler skal halveres,
bruken av gjødsel skal reduseres med 20 prosent, det økologiske arealet skal utgjøre 25
prosent av jordbruksarealene i EU, og ti prosent av arealene skal tas ut av produksjon. EUs
gårdbrukere er sterkt bekymret for hva som vil være resultatet av disse kravene. De er
bekymret for at EU ikke lenger kan levere på matsikkerhet, og at anstrengelsene de gjør kan
innebære det de kaller karbonlekkasjer, altså at man heller importerer mat, og at utslippene
dermed tas i land med lavere miljøkrav.
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1 Klimapolitikken og jordbruket

1.1 Parisavtalen
Gjennom Parisavtalen har de fleste av verdens land satt seg som mål at den globale
oppvarmingen skal holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og
landene skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad (FN, 2015). IPCC estimerer
at menneskelig aktivitet til nå har forårsaket omtrent 1 grad global oppvarming sammenlignet
med førindustriell tid. Førindustriell tid er definert som før 1850 i klimapanelets femte
hovedrapport (Klima- og miljødepartementet, 2019). Alle land som har undertegnet
Parisavtalen, er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål (Nationally Determined
Contributions – NDC) og oppdatere målene hvert femte år.
I 2015 foregikk den første runden med innsending av nasjonale utslippsmål (NDC). Både
Norge og EU meldte inn mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990 til
2030, og Norge meldte inn at det ble jobbet med felles oppfyllelse av målet med EU. Høsten
2019 inngikk Norge og Island en klimaavtale med EU (mer om dette senere). I klimaavtalen
er det målet på 40 prosent kutt som er lagt til grunn (EØS-komiteen, 2019, punkt 7).

Parisavtalen
Formål: Landene er enige om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under 2
grader». Landene vil sette i verk tiltak for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader
sammenlignet med førindustriell tid. (Artikkel 2.1)
Globale utslipp: Globale utslipp av klimagasser skal slutte å øke så raskt som mulig. I
andre halvdel av århundret skal det være balanse mellom menneskeskapte utslipp og
opptak av klimagasser. (Artikkel 4.1)
Nasjonale utslippsmål: Alle land er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål (Nationally
Determined Contributions – NDC) og oppdatere målene hvert femte år. Landenes innsats
skal styrkes over tid. (Artikkel 4.2 og 4.3)
(Miljøstatus.no, 2019a)
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1.2 Norge og EU styrker klimamålet for 2030
I løpet av 2020 skal landene oppdatere målene sine. Norge var tidlig ute med dette, som land
nummer tre etter Surinam og Marshalløyene, og meldte 7. februar i år inn et forsterket
klimamål på 50–55 prosent reduksjon. I den gjeldende regjeringsplattformen heter det at
«Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent, og melde inn
et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner» (Granavold-erklæringen). EU har
ikke meldt inn et forsterket mål ennå, men det er blitt signalisert at også dét vil være på 50–55
prosent. Innen september 2020 vil EU-kommisjonen legge fram en konsekvensanalyse av å
øke reduksjonsmålet fra 40 prosent til minst 50 prosent og helst 55 prosent i 2030
sammenlignet med 2005 (EU-kommisjonen, 2020). For å greie de ytterligere utslippskuttene
vil kommisjonen gjennomgå alle klimarelaterte virkemidler og foreslå endringer der det er
nødvendig. Dette skal være klart i løpet av sommeren 2021, og inkluderer en mulig utvidelse
av kvotesystemet til å omfatte flere sektorer (EU-kommisjonen, 2019).
Tabell 1.1
Norges
klimamål

Norges og EUs innmeldte klimamål under Parisavtalen.
Første NDC (2015)

Andre NDC (2020)

Å redusere klimagassutslippene med
minst 40 % i 2030 sammenlignet
med 1990. Målet, som også er
lovfestet i Norges klimalov, trådte i

Å redusere klimagassutslippene med minst 50 %
og helst 55 % i 2030 sammenlignet med 1990.

1

kraft i 2018.

Det ble også meldt inn at Norge
jobbet for felles måloppnåelse
sammen med EU.

EUs
klimamål

Å redusere klimagassutslippene med
minst 40 % i 2030 sammenlignet
med 1990.

Norge vil oppfylle det eksisterende målet om
minst 40 % reduksjon sammen med EU, men
søker også å oppnå den styrkede ambisjonen
sammen med EU. Dersom EU ikke melder inn et
tilsvarende styrket mål senere i 2020, vil Norge
uansett beholde sitt mål2.
Kommisjonen skal legge fram et nytt klimamål
for 2030 i løpet av 2020 basert på en omfattende
konsekvensanalyse. Klimamålet for 2030 vil da
bli skjerpet fra 40 % reduksjon til minst 50
prosent eller opptil 55 % reduksjon i utslippet av
drivhusgasser sammenlignet med 1990.

Bakgrunnen for at Norge har forsterket sitt mål og EU trolig vil forsterke sitt, er at 1,5 ºCrapporten fra FNs klimapanel viser at gjennomføring av de nasjonalt fastsatte bidrag som ble
meldt inn av landene til klimakonvensjonens sekretariat i 2015, ikke er nok til å begrense
global oppvarming til verken 1,5 eller 2 grader, men vil resultere i 3 grader oppvarming i
2100. For å holde oppvarmingen under 1,5 grader må de globale utslippene i 2030 være 40–
50 prosent lavere enn det dagens fastsatte bidrag vil føre til (Miljødirektoratet, 2018). Det er
1

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Norway%20First/NorwayINDC%20(Archived).
pdf
2
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Norway%20First/Norway_updatedNDC_2020%
20(Updated%20submission).pdf
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beregnet at verken Norges eller EUs innmeldte mål for 2030 er nok til å bidra til å begrense
global oppvarming til verken 1,5 eller 2 grader3.
Det er verdt å merke seg at Norges NDC også omtaler matsikkerhet:
There is a scarcity of agricultural land in Norway especially suitable for arable crops. Norway's role in
global food security in the context of climate change is to adapt to a changing climate, manage and use
these resources sustainably, to secure food supplies while emissions of greenhouse gases are reduced.

1.3 Totale klimagassutslipp i Norge og EU
EU står for 10 prosent av klimagassutslippene i verden, mens Norges utslipp utgjør 0,06
prosent4. Totale klimagassutslipp i EU har gått ned med 24 prosent fra 1990 til 2016, mens
totale utslipp i Norge har økt med 4 prosent i samme periode. Jordbruksutslippene har i EU
gått ned med 20 prosent og i Norge med 5 prosent. I dag står jordbrukssektoren for 8 prosent
av totale norske utslipp og 12 prosent av totale utslipp i EU.
Figur 1.1

Totale klimagassutslipp i EU og Norge i perioden 1990 til 2016 (utenom
LULUCF og internasjonal transport). Millioner tonn CO2-ekvivalenter. Kilde
EU: EEA, 2019. Kilde Norge: SSB, 2019.
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https://unclimatesummit.org/trackerhome/trackercountries/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBjjcIsB2ommkarTabFhHa7NrlKSRhLf1HHeGe9M6PQ/edit#gid=20
57888671
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1.4 Klimaavtalen mellom Norge og EU
Den 25. oktober 2019 ble Norges og Islands klimaavtale med EU vedtatt i Brüssel
(Regjeringen, 2019; EØS-komiteen, 2019). Avtalen betyr at Norge deltar i EUs
klimaregelverk for 2030 på like vilkår som EU-landene. Norge og Island må hvert år
rapportere utslippsregnskap til EØS-avtalens kontrollorgan ESA, som skal vurdere hvordan vi
ligger an. I tillegg skal vi hvert andre år rapportere framskrivninger og beskrive hva vi gjør
for å nå forpliktelsene i avtalen. Avtalen er forankret i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig
samarbeid utenfor de fire friheter. Det gjør ikke avtalen mindre forpliktende, men gjør at vi
ikke uten videre må samarbeide etter 2030.
Beslutningen i EØS-komiteen gjelder innlemmelse av bestemmelser som er relevante for
felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, men som ikke er omfattet av kvotedirektivet. Det
vil si:




Skog- og arealbruksregelverket
Innsatsfordelingen (dvs. EUs tildeling av mål for ikke-kvotepliktig sektor til landene)
Enkelte andre bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre forordningene om
skog- og arealbruksregelverket og innsatsfordelingen, blant annet bestemmelser fra
forordningen om overvåking og rapportering av klimagassutslipp og andre relevante
opplysninger.

Klimaavtalen omfatter ikke EUs mål for fornybar energi og energieffektivisering.

Bakgrunn og prosess for Norges klimasamarbeid med EU
I Meld. St. 13 (2014–2015) ble ideen om felles oppfyllelse av utslippsmålet med EU
presentert, og Stortinget vedtok enstemmig at Norge skulle gå i dialog med EU om felles
oppfyllelse. I april 2019 la regjeringen fram en proposisjon for Stortinget om innlemmelse
i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for
2030 (Klima- og miljødepartementet, 2019b). Stortinget ga sitt samtykke i juni 2019, men
denne gangen stemte Senterpartiet mot (Stortinget, 2019). Senterpartiet fremmet et forslag
om å utsette behandling og inngåelse av klimaavtale med EU inntil alle konsekvenser
knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt.
EUs klimaregelverk skal tre i kraft i EU fra 1. januar 2021. For at Norge skulle kunne
delta i forberedelsene til deltakelse i regelverket, ble Stortingets samtykke innhentet før
det ble truffet en beslutning i EØS-komiteen.
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2 EUs klimarammeverk for 2030 – tre pilarer

EUs klimarammeverk består av tre pilarer med ulike mål, som samlet skal bidra til å oppfylle
EUs mål om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 1990. Dette er
vist i figuren under. Norge har siden 2008 vært med i EUs kvotesystem for bedrifter, EU ETS
(European Union Emissions Trading System), og dette dekker store deler av utslippene fra
industri og olje- og gassproduksjon. Omtrent halvparten av Norges klimagassutslipp er
kvotepliktige, mens omtrent 40 prosent av EUs klimagassutslipp er kvotepliktige.
Deltakelsen i EU ETS er altså uavhengig av klimaavtalen med EU. I EU ETS er det et tak
på samlede kvotepliktige utslipp. Dette taket vil bli senket år for år og skal senke de samlede
europeiske kvotepliktige utslippene med 43 prosent innen 2030.
Ikke-kvotepliktige utslipp omfatter transport, jordbruk og en del andre utslippskilder. Den
siste pilaren, LULUCF, omfatter utslipp og opptak i skog- og arealbrukssektoren.
Figur 2.1

Pilarene i EUs klimarammeverk; EUs kvotesystem,
innsatsfordelingsforordningen (ikke-kvotepliktige utslipp) og regelverket for
bokføring av skog og annen arealbruk. Hentet fra Klima- og miljødepartementet
(2019a).
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Figur 2.2

Totale utslipp i EU i perioden 1990 til 2018 (EEA, 2020a).
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2.1 Jordbruket: LULUCF og ikke-kvotepliktig sektor
Med separate mål for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) og øvrige ikke-kvotepliktige
utslipp er jordbruket delt mellom to sektorer i EUs klimarammeverk. Det har tidligere vært
diskusjoner i EU om hvorvidt jordbruk skulle inkluderes i en samlet landsektorpilar sammen
med LULUCF, eller om LULUCF skulle inkluderes i pilaren for ikke-kvotepliktige utslipp,
men man endte opp med dagens løsning5.
Figur 2.4

Klimagassutslipp fra jordbrukssektoren (gult), arealbrukssektoren (grønt),
jordbruksrelaterte utslipp i transportsektoren (blå) og oppvarming (rosa)
(Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket, 2019).

I denne rapporten går vi ikke nærmere inn på EUs rammeverk for LULUCF-sektoren og
dermed heller ikke jordbrukets utslipp i denne sektoren, som i Norge i all hovedsak er knyttet

5

Se s. 22 i «Landbruk og klimaendringer» (2016).
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til dyrket myr (boksen «Arealbruk – organisk jord» i figur 2.4). Status for arbeidet med
LULUCF-sektoren er omtalt i regjeringens statusrapport på klima som ble sendt inn til EU i
desember 2019 (Klima- og miljødepartementet, 2019b).
For en grundigere gjennomgang av klimagassutslippene fra norsk jordbruk, vises det til
rapporten Jordbruksrelaterte klimagassutslipp – en gjennomgang av klimagassregnskapet og
vurdering av forbedringer (Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket,
2019).

2.2 Utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor
EUs mål for ikke-kvotepliktig sektor er at utslippene skal reduseres med 30 prosent i 2030 fra
nivået i 2005. Innsatsen fordeles mellom landene (innsatsfordelingsforordningen).
Forordningen fastsetter utslippsmål for hver enkelt stat på mellom 0 og 40 prosent, på
bakgrunn av BNP per innbygger (figur 2.5). Norge vil få tildelt et mål om 40 prosent kutt fra
2005 til 2030 (EØS-komiteen, 2019, s.5).
Videre er det viktig å merke seg at målene landene vil bli tildelt fra EU, sannsynligvis vil
bli oppjustert hvis EU melder inn et forsterket mål (NDC) i løpet av 2020. Hvordan et økt
klimamål i EU vil gjennomføres og fordeles mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor,
er ikke avklart. Dersom EU mot formodning ikke forsterker sitt klimamål til tilsvarende nivå
som Norge, vil den delen av målet som går lenger være betinget av tilgang til samarbeid om
utslippsreduksjoner i andre land i tråd med reglene i Parisavtalen6.
Uansett har regjeringen sagt at opptrappingen av ambisjonsnivå fra 40 til 50–55 prosent
kutt (totalt for alle sektorer) vil gjelde uavhengig av om hvorvidt EU oppjusterer sin
ambisjon. I den gjeldende regjeringsplattformen (Granavolden) heter det at «Regjeringen vil
at Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med
2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak og
planlegger for dette. Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes.»7. I
Granavolden-plattformen er det også understreket at nasjonale tiltak ikke skal bidra til flytting
av utslipp eller økte globale utslipp.
I Klimakur 2030, som ble lagt fram i februar i år, var mandatet å utrede tiltak som vil
redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent fra 2005 til 2030. Bakgrunnen
for utredningen var at regjeringen planlegger å legge fram en ny stortingsmelding om
klimapolitikken innen utgangen av 2020.

6

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot55-prosent/id2689679/
7
Les mer om de fleksible mekanismene som kan brukes for å oppfylle målet i ikke-kvotepliktig sektor i Vedlegg
1.
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Figur 2.5

Utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor, figuren viser kutt i 2030 sammenlignet
med 2005. Kilde Norge og Island: EØS-komiteen (2019), punkt (v), s. 7. Kilde
øvrige: Klima- og miljødepartementet (2019c), bilag I, s. 91.
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Utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor må oppfylles gjennom nasjonale
utslippsreduksjoner eller ved å finansiere utslippskutt i andre europeiske land. Regelverket
stiller ikke krav til hvor stor del av utslippskuttene som må gjennomføres innenlands, og
heller ikke til hvilke kutt som gjennomføres innenfor hvilken sektor8. Det settes altså fra EUs
side ikke et konkret mål for utslippskutt fra jordbruket, utover at jordbruket inngår i
utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor. I Granavolden-plattformen har regjeringen sagt at
den vil:
Ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder halvere
utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. Disse måltallene er basert på
forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.

2.3 Ikke-kvotepliktige utslipp i 2005 og 2017
EU har redusert sine ikke-kvotepliktige utslipp med 10 prosent fra 2005 til 2017, mens Norge
har redusert ikke-kvotepliktige utslipp med 5 prosent i samme periode. Innad i EU varierer
det mye mellom landene hvor store utslippsreduksjoner det har vært i ikke-kvotepliktig
sektor. Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge og EU-landene i 2005 og 2017 er vist i figur 2.6. I
tabell 2.1 er landenes utslippsreduksjoner fra 2005 til 2017 sammenlignet med de tildelte
målene om utslippskutt for 2005 til 2030.

8

https://www.regjeringen.no/no/sub/eosnotatbasen/notatene/2016/sep/innsatsfordelingsforordningen/id2517921/
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Figur 2.6

Ikke-kvotepliktige utslipp i 2005 og 2017 i Norge og EU-28. Kilde EU: EEA,
2020. Kilde Norge: Klima- og miljødepartementet, 2019a, tabell 13.2.
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Kilde utslipp EU: EEA, 2020. Kilde utslipp Norge: Klima- og
miljødepartementet, 2019a, tabell 13.2. Kilde utslippsmål Norge: EØS-komiteen
(2019), punkt (v), s. 7. Kilde utslippsmål EU: Klima- og miljødepartementet
(2019c), bilag I, s. 91.
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2.4 Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge og EU
I Norge er ca. halvparten av klimagassutslippene ikke-kvotepliktige, mens ca. 60 prosent av
EUs klimagassutslipp er ikke-kvotepliktige. I 2015 sto jordbruket for om lag 17 prosent av de
ikke-kvotepliktige utslippene både i Norge og i EU (figur 2.7).
Totalt er 80 prosent av norske klimagassutslipp omfattet av EUs kvotehandelssystem
og/eller CO2-avgift. 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter (ca. 1/3 av ikke-kvotepliktig sektor)
er ikke omfattet. Dette er i hovedsak metan og lystgass fra jordbruk og CO2 fra
avfallshåndtering.
Figur 2.7

Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge og EU i 2015. Kilde EU: Det europeiske råd,
2019. Kilde Norge: Miljødirektoratet, 2017.
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Selv om Norge har en like høy andel av de ikke-kvotepliktige utslippene fra jordbruket som
EU-snittet, er det stor forskjell mellom EU-landene (figur 2.8). Landene med høyest andel
ikke-kvotepliktige utslipp fra jordbruket er Irland med 43 prosent, Litauen med 35 prosent og
Danmark med 32 prosent. Lavest ligger Malta og Italia, begge med 11 prosent.
Figur 2.8

Jordbrukets andel av ikke-kvotepliktige utslipp i EU-landene. I Norge er andelen
17 prosent. (Kilde: Europaparlamentet, 2017, figur 4).

2.5 Utslippsmål blir utslippsbudsjett
EUs klimarammeverk innebærer at hvert lands tildelte utslippsmål for ikke-kvotepliktig
sektor i 2030 regnes om til utslippsbudsjetter som angir tillatte utslippsnivå for hvert år i
perioden 2021 til 2030 (kalt Annual Emission Allocations – årlige utslippsallokeringer).
Beregninger av medlemslandenes nøyaktige utslippsbudsjetter skal gjøres i 2020 og fastsettes
i en egen rettsakt9. I utgangspunktet vil det være en lineær innfasing av utslippskutt – dvs. at
tillatte utslippsnivåer synker gradvis for hvert år i perioden 2021 til 2030.
Et anslag for Norges utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor er gitt i Klima- og
miljødepartementets budsjettproposisjon høsten 2019 (stolpene i Figur 2.9). Utslippsbudsjettet
er beregnet med utgangspunkt i at Norge får tildelt et mål fra EU om å redusere ikkekvotepliktige utslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005 (det vil si en reduksjon
fra ca. 28 millioner tonn i 2005 til ca. 17 millioner tonn i 2030). Dette gir et totalt tillatt
utslippsbudsjett på 212 millioner tonn CO2-ekvivalenter summert for tiårsperioden (summen
av stolpene).
9

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2018-2019/inns-201819-401s.pdf
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Figur 2.9

Anslag på utslippsbudsjett ikke-kvotepliktig sektor. Stolpene viser årlige
utslippsallokeringer, som til sammen utgjør utslippsbudsjettet. Linja viser den
offisielle framskrivingen av norske ikke-kvotepliktige klimagassutslipp (dvs.
forventet utslippsutvikling dersom det ikke innføres nye tiltak og virkemidler).
Hentet fra Klima- og miljødepartementet (2019a).

Det er beregnet at avviket fra utslippsframskrivingene (grønn linje i figuren) er på 12
millioner tonn CO2-ekvivalenter for hele perioden 2021 til 2030 (arealet mellom stolpene og
linja i figuren). Utslippsframskrivingene har ikke noe med klimaavtalen med EU å gjøre.
Utslippsframskrivingene er et anslag for hvordan norske klimagassutslipp forventes å utvikle
seg framover dersom man ikke innfører nye tiltak og virkemidler. Beregningen av
«utslippsgapet», som er differansen mellom det forventede utslippsbudsjettet fra EU
(stolpene) og utslippsframskrivingene (linja), er altså noe som gjøres i tillegg til rammeverket
fra EU.
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Utslippsframskrivingene
Utslippsframskrivingene er et anslag for hvordan klimagassutslippene forventes å utvikle seg
framover dersom man ikke innfører nye tiltak og virkemidler. Til grunn for de offisielle
utslippsframskrivingene legges en videreføring av allerede vedtatte klima- og
miljøvirkemidler og en teknologisk utvikling som følger omtrent det samme tempoet som er
observert historisk. Det utarbeides nye utslippsframskrivinger om lag annet hvert år, med
utgangspunkt i de makroøkonomiske beregningene som utarbeides for regjeringens
perspektivmeldinger og nasjonalbudsjett. Den viktigste grunnen til at framskrivingene av
norske ikke-kvotepliktige utslipp synker mot 2030, er at utslippene fra transportsektoren
forventes å reduseres relativt mye uten ytterligere virkemidler. Framtidige utslippskutt i
transportsektoren «kamufleres» derfor til dels av framskrivingene.

Gjeldende utslippsframskriving er utarbeidet i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2020. Hentet fra Klimakur
2030.

Tabell 2.2

Ikke-kvotepliktige utslipp i Norge fordelt på sektor. Historiske utslipp og
framskriving. (Klima- og miljødepartementet, 2019a, tabell 13.2)

Transport
Jordbruk
Petroleum og industri
Energiforsyning og oppvarming
F-gasser og annet
Sum
Jordbrukets andel

16

2005
15,5
4,4
2,9
2,2
2,6
27,6
16 %

2010
16,7
4,2
2,5
2,6
2,9
28,9
15 %

2017
14,7
4,5
2,2
2,1
2,9
26,4
17 %

2020
14,1
4,5
2,2
1,4
2,5
24,7
18 %

2030
11,2
4,5
1,9
1,3
1,7
20,6
22 %
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Ettersom Norge i februar forsterket sitt mål under Parisavtalen og EU har signalisert at de vil
gjøre det samme, ligger det an til at Norges mål for ikke-kvotepliktig sektor vil oppjusteres.
Av Granavolden-plattformen framgår det at regjeringen vil ha et mål på 45 prosent i ikkekvotepliktig sektor, mens mandatet for Klimakur 2030 har vært å utrede tiltak som samlet gir
en utslippsreduksjon på 50 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Dette gir et akkumulert
utslippsgap på 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Tiltakene som er utredet i Klimakur 2030,
vil imidlertid gi en akkumulert utslippsreduksjon på om lag 40 millioner tonn CO2ekvivalenter, dvs. at det mer enn tetter utslippsgapet på 30 millioner tonn.
Tabell 2.3

Totale utslippsmål, utslippsmål ikke-kvotepliktig sektor og utslippsgap ved
ulike forpliktelser.

Norges første NDC (2015)
Jeløya (2018)
Klimaloven (2018)
Granavolden (2019)
Norges andre NDC (2020)

Totalt utslippsmål
(2030 ift. 1990)
40 %

Utslippsmål ikke‐kvotepliktig
sektor (2030 vs. 2005)
40 %

Minst 40 %
40 %
55 %*
50‐55 %

Utslippsgap
12 millioner
tonn CO2‐ekv.

40 %
45 %
?

* arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd
med EUs ambisjoner.

Tabell 2.4

Utslippsmål ikke-kvotepliktig sektor – tiltak utredet i Klimakur.
Utslippsmål ikke‐kvotepliktig sektor
(2030 vs. 2005)

Mandat Klimakur
Tiltak utredet i Klimakur
Herav jordbrukstiltak
Herav transporttiltak

50 %
?
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Utslippsgap/kutt
30 millioner tonn CO2‐ekv.
40 millioner tonn CO2‐ekv.
5,1 millioner tonn CO2‐ekv.
24,4 millioner tonn CO2‐ekv.
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Figur 2.10

Samlet utslippsreduksjonspotensial i perioden 2021–2030 (utover
referansebanen). Kilde: Miljødirektoratet ++ (2020).

2.6 Intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen
I juni 2019 inngikk regjeringen en intensjonsavtale med Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag om reduserte klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket.
(Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, 2019). Tidsperspektivet i intensjonsavtalen er 2021–2030, i tråd
med EUs klimarammeverk for ikke-kvotepliktige utslipp. Jordbruket er imidlertid ikke blitt
tildelt et utslippsbudsjett, dvs. tillatte utslippsnivåer for hvert år i perioden 2021 til 2030, men
et mål om en utslippsreduksjon på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter samlet for perioden,
målt mot den offisielle utslippsframskrivingen for jordbruket. Det vil si at en summerer opp
10 år med årlige utslippsreduksjoner, beregnet som differanse mot utslippsframskrivingene:

5 𝑚𝑖𝑙𝑙. 𝑡𝑜𝑛𝑛 𝐶𝑂 𝑒𝑘𝑣.
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Dette tallet kan sammenlignes mot «utslippsgapene» vist i forrige avsnitt. Det er anslått at
Norges utslippsgap er på 30 millioner tonn akkumulert i perioden 2021–30 gitt et
reduksjonsmål for ikke-kvotepliktig sektor på 40 prosent i 2030 i forhold til 2005, mens
utslippsgapet er på 40 millioner tonn gitt et mer ambisiøst mål på 50 prosent kutt i 2030 i
forhold til 2005. 5 millioner tonn tilsvarer at jordbruket «tetter» enten 17 eller 13 prosent av
utslippsgapet.
Jordbrukets utslippsreduksjon, målt mot utslippsframskrivingene, må i snitt må være på
500 000 tonn CO2-ekvivalenter i hvert av årene i perioden. Dersom en kommer seint i gang
med kutt, betyr det at en må sørge for større utslippsreduksjoner mot slutten av perioden. Hvis
det f.eks. gjennomføres tiltak i 2021 som får en effekt på 200 000 tonn og dette tiltaket
vedvarer, og en gjør tiltak fra 2026 som kutter ytterligere 300 000 tonn, vil det si at en i sum
for perioden 2021–2030 har kuttet 200 000 x 5 + 500 000 x 5 = 3,5 millioner tonn CO2ekvivalenter. Det vil i så fall være 1,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter under målsetningen.
I Klimakur 2030 er det utredet tiltak i jordbrukssektoren som i sum gir en mulig
utslippsreduksjon på om lag 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter summert for perioden 2021 til
2030, det vil si det samme som målet i intensjonsavtalen. For å oppfylle målet i
intensjonsavtalen skal imidlertid jordbruket også få telle med utslippsreduksjoner fra
jordbruksarealer (skog- og arealsektoren), traktorer og andre maskiner (transportsektoren), og
fra oppvarming av veksthus, korntørker og driftsbygninger (byggsektoren).
Figur 2.11

Tiltak i jordbruket som bokføres i jordbrukssektoren i utslippsregnskapet per i
dag. Diverse gjødseltiltak er summen av fire gjødseltiltak. Kilde:
Miljødirektoratet (2020).
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Metan og andre kortlevde gasser akkumulerer ikke i atmosfæren
EUs system med utslippsbudsjetter og mulighet til å låne utslipp mellom år, samt den
norske tilnærmingen med å akkumulere beregnede utslippsreduksjoner for perioden 2021–
2030, er ikke egnet for metan. Metan er en kortlevd klimagass som ikke akkumulerer i
atmosfæren, slik som CO2 gjør. For metan er det utslippsnivået sammenlignet med
historiske utslipp i et referanseår som er avgjørende for den faktiske oppvarmingen, ikke
akkumulerte utslippsreduksjoner målt mot en referansebane. En ny metodikk for å beregne
klimaeffekt av metan, kalt GWP*, gjør det imidlertid mulig å også ta metan inn i et
utslippsbudsjett. Les mer om dette i AgriAnalyse rapport 13–2019 Metan – ny metodikk for
en kortlevd klimagass.
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3 Energi- og klimaplaner og lavutslippsstrategier

3.1 EU-landenes energi- og klimaplaner for 2021 til 2030
Medlemslandene i EU er gjennom styringssystemforordningen pålagt å lage nasjonale energiog klimaplaner (NECP) 10. Planene skal inneholde en beskrivelse av nasjonale mål, samt tiltak
og virkemidler for å nå målene under alle de fem dimensjonene i Energiunionen11:






forsyningssikkerhet (og solidaritet)
et fullt integrert indre energimarked
energieffektivisering (gjennom reduksjon av energietterspørsel)
avkarbonisering (klima og fornybar energi)
forskning og innovasjon

Figur 3.1

EUs mål for de fem dimensjonene i energiunionen, samt for CO2-utslipp fra
transport12.

Medlemslandene i EU leverte inn utkast til energi- og klimaplaner for perioden 2021 til 2030
i slutten av desember 2018. Europakommisjonen gjorde deretter en vurdering av planene i en
melding som ble lagt fram 18. juni 2019 (EU-kommisjonen, 2019), samtidig som de vedtok
anbefalinger for hvert lands energi- og klimaplan. Både i EU og i medlemslandene både er og
har det vært stor oppmerksomhet rundt fornybar- og energieffektiviseringsmålene. Dette
preger også energi- og klimaplanene og EU-kommisjonens gjennomgang. EU har siden 2006
søkt å samordne energi- og klimapolitikken, og siden dette har bærekraft, konkurranseevne og
10

Styringssystemet skal legge til rette for oppnåelse av Energiunionens mål, herunder de energi- og
klimapolitiske målene i EU frem mot 2030. I tillegg skal forordningen sikre punktlig, transparent og helhetlig
rapportering til FNs klimakonvensjon og under Parisavtalen. Styringssystemet skal bidra til å koordinere,
integrere og strømlinjeforme medlemslandenes planlegging og rapportering på energi- og klimaområdet.
11
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/styringssystem-forenergiunionen/id2555529/
12
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/national_energy_and_climate_plans_v4.pdf
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energisikkerhet vært de tre bærende prinsippene i EUs klimapolitikk (Gullberg & Aakre,
2018).
I kommisjonens gjennomgang av de foreløpige energi- og klimaplanene viser EUkommisjonen til at medlemslandenes samlede ambisjonsnivå må økes i de endelige energi- og
klimaplanene. For ikke-kvotepliktige utslipp pekes det på at tiltakene, som så langt er foreslått
i landenes energi- og klimaplaner, ikke gir tilstrekkelig med utslippsreduksjoner, men en
anslått samlet utslippsreduksjon på 28 prosent i 2030 i forhold til 2018. Dette er en framgang
fra EU 2018 Climate Action Progress Report. Det mest konkrete som står om jordbruk i
gjennomgangen er:
The relevance of other sectors such as agriculture, waste and industry, for emissions from sectors
not covered by the EU ETS, varies across Member States. This should be reflected in the planning
of policies and measures, as Ireland does, for example, for agriculture. For the agriculture sector,
the Commission proposal for the Common Agricultural Policy (CAP) post-2020 enhances the level
of climate and environmental ambition, with at least 40% of the overall financial envelope of the
CAP expected to be climate-relevant.

Fristen for å levere de endelige planene var 31. desember. Per 07.02.20 har 21 av 28 land
levert endelig versjon av sin energi- og klimaplan13. De endelige energi- og klimaplanene skal
gjennomgås i løpet av sommeren 2020. Annethvert år skal landene levere inn en
framdriftsrapport, og EU-kommisjonen vil overvåke framdriften med hensyn på energi- og
klimamålene.
Figur 3.2

EU-landene leverer nå inn sine første energi- og klimaplaner (NECP). Planene
skal oppdateres i 2024, og i 2029 starter en ny runde med energi- og
klimaplaner (Det europeiske råd, 2020).

3.2 Norges klimaplan for 2021 til 2030
Siden Norge ikke er en del av EUs energiunion, har vi ikke tatt inn de deler av
klimaregelverket til EU som pålegger landene å lage en energi- og klimaplan14. I klimaavtalen
13
14

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans
Artikkel 3 og 13 i styringssystemforordningen.
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mellom Norge, Island og EU framgår det isteden at Norge og Island på frivillig basis vil
sende inn nasjonale planer for hvordan de planlegger å nå målene for skog- og
arealbrukssektoren og ikke-kvotepliktig sektor (EØS-komiteen, 2019, s. 11). Planene omfatter
altså ikke energi og kvotepliktige utslipp.
Norge sendte inn klimaplanen i desember 2019 (Klima- og miljødepartementet, 2019b),
men dette er et mer informativt dokument som ikke presenterer ny klimapolitikk, men er en
gjennomgang av eksisterende og planlagte virkemidler, historiske utslipp og framskrivinger.
Planen skal ikke vurderes av EU-kommisjonen, og den har heller ikke vært på offentlig
høring, slik som EU-landenes energi- og klimaplaner. Både tematikk og omfang er altså
mindre omfattende enn energi- og klimaplanene til EU-landene. Klima- og
miljødepartementet understreker også at den innsendte klimaplanen ikke er en
handlingsplan15. I løpet av 2020 vil regjeringen legge fram en klimaplan for hvordan Norge
kan oppfylle utslippsforpliktelsen i samarbeid med EU og regjeringens mål fra Granavoldenplattformen om 45 prosent innenlandsk utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor16. Planen
skal vedtas i Stortinget. Dette er en oppfølging av Klimakur 2030, som var på offentlig høring
fram til 30. april 2020.

3.3 Eksempler på nasjonale energi- og klimaplaner i Sverige
I Sverige står jordbruk for 13 prosent av de totale utslippene, altså en noe høyere andel enn
EU sett under ett (12 prosent) og Norge (8 prosent).
I Sveriges energi- og klimaplan (levert i januar 2020, 217 sider)17 er det svært lite
oppmerksomhet rundt jordbruket. På side 62 til 65 er det en generell omtale av virkemidler
innenfor jordbruk og skogbruk, som Landsbygdsprogrammet (CAP), rådgivingstjenester,
støtteordninger for biogassproduksjon, skogbruksloven, og vern av naturtyper. Store deler av
planen er viet energitemaer.
Sverige har ambisiøse mål for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, med 40
prosent kutt i 2020 sammenlignet med 1990, 63 prosent i 2030 og 75 prosent i 2040. Dette
kan bety strengere krav til utslippsreduksjoner fra jordbrukssektoren. Samtidig har Sverige et
mer ambisiøst mål for transportsektoren enn Norge, med et mål om å redusere utslippene fra
denne sektoren med 70 prosent i 2030 sammenlignet med 2010.
I Sveriges langsiktige lavutslippsstrategi (levert i desember 2019, 88 sider)18 er det noe mer
omtale av jordbruket ettersom dette dokumentet kun omhandler klimamål og ikke energi. Det
vises til at Sveriges riksdag gjennom livsmedelsstrategiens mål har besluttet at den svenske
jordbruksproduksjonen skal øke. Det slås fast at dette innebærer at utslipp fra jordbruket også
15

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zGznRw/elvestuen-smeller-doeren-igjen-vil-ikke-ha-innspill-tilklimaplan
16
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-legger-fram-statusrapport-pa-klima/id2683975/
17
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/se_final_necp_main_se.pdf
18
https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_se_sv.pdf
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kommer til å være der etter 2045. De viktigste tiltakene for å redusere utslippene fra
produksjonen som trekkes fram, er gjødselhåndtering, presisjonsjordbruk og reduserte
metanutslipp fra fordøyelse gjennom fortsatt produktivitetsøkning og fôrtilsetninger (selv om
sistnevnte anses som et tiltak med relativt lavt potensiale).
Figur 3.3

Oversikt over mål for energi- og klimapolitikken, hentet fra Sveriges NECP.

3.4 Langsiktige lavutslippsstrategier for 2050
Parisavtalen (artikkel 4.19) oppfordrer landene til å legge fram langsiktige
lavutslippsstrategier for 2050 til FN i god tid før 202019. EU la fram sin lavutslippsstrategi
høsten 2018. Strategien har vært på høring20 og skal sendes inn til FN i løpet av 202021.
EU krever at hvert enkelt medlemsland skal utarbeide nasjonale langsiktige
lavutslippsstrategier, og EU setter egne krav til hva de skal inneholde22. Perspektivet for
strategiene skal være minst 30 år, og det skal sikres at det er konsistens mellom de nasjonale
langtidsstrategiene og de nasjonale energi- og klimaplanene. I motsetning til energi- og

19

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
21
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/europakommisjonen-gar-inn-for-klimanoytralt-eu-innen2050/id2621209/
22
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/long-term-strategies_en
20
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klimaplanene er vektleggingen i de langsiktige lavutslippsplanene klimamål, og ikke hele
energiunionen.
De første langsiktige planene skal leveres innen 1. januar 2020. 12 EU-land har så langt
levert sin langtidsstrategi. Neste strategi skal leveres innen 1. januar 2029, og deretter hvert
tiende år. Om nødvendig skal medlemslandene oppdatere sin strategi hvert femte år.

3.5 Norges langsiktige lavutslippsstrategi
I statsbudsjettet for 2020 ble Norges lavutslippsstrategi for 2050 lagt fram (Klima- og
niljødepartementet, 2019). Der varsler regjeringen at den vil skjerpe det lovfestede klimamålet
for 2050. Målet i klimaloven er at klimagassutslippene skal reduseres med 80–95 prosent i
2050 sammenlignet med 199023. I lavutslippsstrategien varsler regjeringen at den vil lovfeste
et mål om 90–95 prosent reduksjon (dette framgår også av Granavolden-plattformen).
Regjeringen varslet også at den vil sette i gang et arbeid med «Klimakur 2050» våren 2020:
Regjeringa vil våren 2020 sette i gang arbeidet med ei heilskapleg utgreiing om
lågutsleppsutvikling i tråd med måla for 2050 innan relevante sektorar og samfunnsområde
(Klimakur, 2050).
Norge vil sende inn sin strategi i løpet av første kvartal 202024.

EU lanserte mål om klimanøytralitet i sin lavutslippsstrategi
EU-kommisjonen la fram sitt forslag til lavutslippsstrategi høsten 2018, A Clean Planet for
All (EU-kommisjonen, 2018). I forslaget til strategien lanserte EU-kommisjonen en visjon om
klimanøytralitet i 2050. Dette begrunnes med at:
In order to limit temperature increase to 1.5°C, net-zero CO2 emissions at global level needs to
be achieved around 2050 and neutrality for all other greenhouse gases somewhat later in the
century. At this point, any remaining greenhouse gas emissions in certain sectors need to be
compensated for by absorption in other sectors, with a specific role for the land use sector,
agriculture and forests.

Forslaget til strategi har vært på høring, og 6. mars 2020 sendte EU inn en kortversjon av sin
strategi til FN25. Dette er et kortere dokument på fire sider. Det vises til målet om
klimanøytralitet, forslaget til lavutslippsstrategi fra 2018 og dybdeanalysen, og til at
medlemslandene utarbeider egne lavutslippsstrategier som de sender inn til FN.
I forslaget til lavutslippsstrategi fra 2018 er det utarbeidet flere mulige scenarioer som kan
gi klimanøytralitet i EU i 2050. Figur 3.4 viser hovedscenarioet som er presentert i meldingen
(til venstre i figuren), mens søylene til høyre viser to ulike scenarioer for utslipp og opptak i
2050. I alle scenarioene er det jordbruket som har de største utslippene i 2050 («non CO2
agriculture» i figuren, dvs. metan og lystgass). For å oppnå klimanøytralitet forutsettes det et
23

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/klima/miljomal-5.4/
25
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6612-2020-INIT/en/pdf
24
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stort netto opptak av karbon i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF), samt industriell
karbonfangst og -lagring fra ca. 2035.
Figur 3.4

Et av EUs utslippsscenarioer for perioden 2005 til 2050. Stolpene til høyre viser
to alternative utslippsscenarioer i 2050. Hentet fra EU-kommisjonen, 2018,
figur 6.

Merk at utslippene i scenarioene er oppgitt i millioner tonn CO2-ekvivalenter, som er et anslag på
klimaeffekten av de årlige utslippene. Det er ikke tatt i bruk ny metodikk som mer presist beregner
klimaeffekten av metanutslipp, kalt GWP*. Utslipp av CO2 og lystgass må bli null eller
kompenseres med karbonfangst og -lagring for å oppnå klimanøytralitet (det vil si ikke bidra til
ytterligere global oppvarming), mens det for metan holder at utslippene reduseres med -0,3 % i året
for å ikke bidra til ytterligere oppvarming, grunnet den korte levetiden i atmosfæren. Vi går ikke
nærmere inn på denne diskusjonen i denne rapporten, se evt. Haarsaker (2019) for mer om
tematikken.

I forslaget til lavutslippsstrategi skisserer EU-kommisjonen syv innsatsområder:
1. Energieffektivisering og nullutslippsbygg
2. En fossilfri kraftforsyning basert på systembaserte modeller, desentralisert produksjon
og ny teknologi.
3. Ren og trygg mobilitet gjennom elektrifisering av veitransport, gods fra vei til bane,
smarte byer og atferdsendringer.
4. Konkurransedyktig industri bygd rundt sirkulære forretningsmodeller.
5. Smarte løsninger gjennom utbygging av nettverkskapasitet.
6. Bioøkonomi som innsatsfaktor i lavutslippsutvikling og karbonlager.
7. Resterende utslipp må kompenseres med CO2-fangst og -lagring.
Under innsatsområdet Bioøkonomi som innsatsfaktor i lavutslippsutvikling og karbonlager er
skogen og jordbruket et integrert tema. Kommisjonen legger vekt på behovet for biomasse til
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energiformål og produkter. Et klimanøytralt EU forutsetter en stor økning i forbruket av
biomasse, og det vises til at de høyeste anslagene er på 80 % økning i forbruket i 2050
sammenlignet med i dag. Skogen i EU, selv med forbedret drift, kan ikke alene levere disse
mengdene uten at det går sterkt utover karbonlagringskapasiteten i skogen.
Kommisjonen innleder omtalen av jordbrukssektoren med å slå fast at jordbruksproduksjon
alltid vil medføre utslipp av metan og lystgass, men at disse utslippene kan reduseres innen
2050 med effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. Digitalisering og smart teknologi
vil danne basisen for presisjonsjordbruk for optimalisert bruk av gjødsel og plantevernmidler.
Det er fortsatt store forskjeller i produktivitet i storfeholdet i EU-landene, noe som betyr at det
er rom for forbedringer i driftssystemer. Andre tiltak det pekes på, er bedre gjødselhåndtering,
biogassproduksjon og økt karbonlagring i jordbruksjord. Kommisjonen skriver at det finnes
bedre jordbrukssystemer, inkludert agroskogbruk, som effektivt bruker næringsstoffer for
ikke bare å øke karbonbindingen i jorda, men også med hensyn på biodiversitet, økt
produktivitet, bedre tilpasning til klimaendringer, redusert behov for innsatsfaktorer, redusert
avrenning av næringsstoffer og bedre luftkvalitet. Karbonlagring i jordbruksjord kan økes
gjennom pløyefrie metoder og bruk av dekkvekster, redusert jordbearbeiding og redusert
erosjon. Restaurering av myrer og våtmarker kan gi store utslippsreduksjoner.
Kommisjonen viser videre til at opptak og binding av CO2 i jord, trær og annen biomasse
er like viktig som å redusere utslippene. Dermed er opptak og binding helt avgjørende for å
oppnå klimanøytralitet, fordi dette kan kompensere for gjenværende utslipp fra andre sektorer
i 2050, inkludert utslippene jordbrukssektoren fortsatt vil ha i 2050. Naturbaserte løsninger og
økosystembaserte tilnærminger gir ofte flere fordeler utover reduserte klimagassutslipp, som
vannforvaltning, biodiversitet og klimatilpasning.
Kommisjonen lister opp 12 overordnede prioriteringer for overgangen til et klimanøytralt
Europa, og disse skal være fullt konsistente med bærekraftmålene. Punktet som gjelder
bioøkonomi, er formulert slik:
Promote a sustainable bio-economy, diversify agriculture, animal farming, aquaculture and
forestry production, further increasing productivity while also adapting to climate change itself,
preserve and restore ecosystems, and ensure sustainable use and management of natural land
and aquatic and marine resources.

Å redusere antall husdyr er ikke et tiltak som nevnes i EU-kommisjonens forslag til
lavutslippsstrategi, heller ikke kostholdsendringer eller matsvinn. Imidlertid beskrives disse
tiltakene i underlagsrapporten for lavutslippsstrategien (EU-kommisjonen, 2018a). Det vises
til at forbrukernes valg også påvirker jordbruket. Endret etterspørsel kan medføre endret
jordbruksproduksjon i EU, noe som vil ha innvirkning på metan- og lystgassutslippene fra
husdyrhold. Den samme innvirkningen vil redusert matsvinn ha. Av underlagsrapporten
framgår det at i de modellerte utslippsscenarioene mot 2050, som er presentert i
lavutslippsstrategien, er det lagt inn forutsetninger om både endret forbruk og tekniske tiltak.
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Figur 3.5

Kjøttforbruk per capita i 2050 i de ulike scenarioene i EUs forslag til
lavutslippsstrategi. Søylen helt til høyre viser faktisk forbruk i 2013. Hentet fra
EU-kommisjonen, 2018a, figur 76.

EU-kommisjonen slår fast at «vinn-vinn-tiltak» både finnes og bør prioriteres i størst mulig
grad. Klimatiltak i jordbruket som også gir bedre matsikkerhet, lønnsomhet og robusthet mot
klimaendringer, er å foretrekke framfor tiltak som ikke har noen økonomiske eller
agronomiske fordeler. Som eksempel vises det til at selv en beskjeden økning i
karboninnholdet i jord kan gi et betydelig bidrag til jordfruktbarhet, vannretensjon og bedre
produktivitet, som igjen øker tilgjengeligheten av areal til andre samfunnsbehov. Dette fordi
økt arealavkastning kan redusere det totale behovet for jordbruksareal.
I underlagsrapporten pekes det på to hovedstrategier for å redusere metan- og
lystgassutslipp fra jordbruket:
1) Å øke produktiviteten i form av mengde produsert per dyr og/eller arealenhet, slik at
en kan produsere mat til en økende befolkning uten å ta mer areal i bruk til
matproduksjon. Ved å bruke mindre areal, færre dyr og mindre fossilbaserte
innsatsfaktorer (som mineralgjødsel og drivstoff) for å produsere samme mengde melk
og kjøtt, vil klimagasseffektiviteten til jordbrukssystemet bedres og totale utslipp
reduseres.
2) Å ta i bruk innovativ teknologi og teknikker som reduserer klimagassutslipp fra
drøvtyggerprosessen, jordbruksjord og gjødselhåndtering.
Det er verdt å påpeke at selv om EU i stor grad omtaler en del tiltak som «vinn-vinn», er det
ikke nødvendigvis i realiteten slik at reduserte klimagassutslipp gjennom økt produktivitet
alltid går hånd i hånd med økt karbonlagring i jord, redusert avrenning, biodiversitet og andre
miljøhensyn. Noen eksempler på dette:
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Rask oppfôring av storfe med mye kraftfôr og lite beite gir lavere klimagassutslipp per
kilo melk og kjøtt enn det produksjonsformer med mye utmarksbeiting gjør.
Utmarksbeiting kan innebære lengre framfôringstid og lavere melkeavdrått, fordi
graset kan være mindre energi- og næringsrikt, og fordi dyra beveger seg mer for å
finne fôr og dermed bruker en større andel av energiinntaket til dette. I så tilfelle blir
utslippene av metan og lystgass per kilo produkt høyere. Samtidig kan driftssystemet
med utmarksbeiting bidra til både mer biologisk mangfold og karbonlagring i jord.
Dermed er det ikke gitt at nettoutslippene fra utmarksbeiting blir høyere. Det er
imidlertid langt større enighet om beregning av utslipp fra husdyrfordøyelse og
gjødsel enn om beregningsmetodikk for karbonlagring ved beiting, ikke minst når det
gjelder å ta dette inn i landenes offisielle utslippsregnskap, som er basert på
retningslinjer fra FNs klimapanel.
Et annet eksempel er bruk av fangvekster, som blant annet bidrar til karbonlagring i
jord. På kort sikt kan dette gi lavere avling, og dermed høyere klimagassutslipp per
kilo korn og per dekar. Likevel kan det på lengre sikt gi like store eller større avlinger.
Tidsperspektivet for tiltak kan derfor være avgjørende for om hvorvidt et tiltak vil
være vinn-vinn for både klimagassutslipp og andre miljøhensyn, eller om det i starten
oppstår motsetninger mellom disse hensynene. Ofte kan det være et kortsiktig
perspektiv som får råde, fordi det kan være mer attraktivt med utslippskutt som
umiddelbart synes i klimagassregnskapet og bidrar til å oppnå utslippsforpliktelser
som skal nås innen 2030.
Mindre gjødsling kan være positivt for blant annet vannmiljø i form av mindre
avrenning, men kan samtidig føre til lavere avlinger, slik at klimagassutslippene per
kilo produkt blir høyere enn om det hadde vært brukt mer gjødsel.

Dette er noen eksempler på at temaer som EU framstiller som vinn-vinn, ikke nødvendigvis
vil være det i klimagassregnskapet og heller ikke i realiteten ute på det enkelte gårdsbruk. I
Norge, som i mange andre land, er for eksempel klimagassutslippene per kilo melk redusert
mye, ikke bare på grunn av godt arbeid med avl, dyrehelse og drift, men også på grunn av
stadig høyere andel kraftfôr i fôrrasjonen.

3.6 Klimalov sikrer mål om klimanøytralitet i EU innen 2050
EUs ledere ble på Det europeiske råds møte i desember 2019 enige om klimanøytralitet i
2050, men Polen la inn en reservasjon26. EU-kommisjonen la 4. mars 2020 fram et lovforslag
om en europeisk klimalov som lovfester målet om at EU skal være klimanøytralt innen

26

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/poland-snubs-climate-neutrality-deal-but-euleaders-claim-victory/
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205027. Loven vil gjøre EUs institusjoner og medlemslandene kollektivt bundet til å gjøre
nødvendige tiltak på nasjonalt nivå og på EU-nivå for å nå det juridisk bindende målet om
klimanøytralitet. En europeisk klimalov og mål om klimanøytralitet i 2050 vil ikke omfatte
Norge.
Den foreslåtte forordningen skal etablere et rammeverk for irreversibel og gradvis
reduksjon av klimagassutslipp og økt opptak og lagring av karbon gjennom både naturlige og
industrielle prosesser. Målet om klimanøytralitet skal omfatte alle sektorer og alle
klimagasser, ikke bare CO2, men lovforslaget sier ikke noe om hvor mye de ulike sektorene
og klimagassene skal bidra til utslippsreduksjoner. Imidlertid vises det til dybdeanalysen som
ble utarbeidet som underlag til kommisjonens Clean Planet for All-kommunikasjon i 2018,
der det i dybdeanalysen ble utredet flere scenarioer for hvordan klimanøytralitet kan oppnås
ved å se på de ulike sektorene, inkludert energi, transport, industri og jordbruk. Fordi denne
analysen er såpass fersk, slås det fast at det ikke er nødvendig med en konsekvensanalyse av
lovforslaget om klimanøytralitet.
Målet skal oppnås innad i EU. Det vises til at nåværende klimapolitikk bare vil redusere
EUs klimagassutslipp med 60 % fra i dag til 2060, og at det ikke er tilstrekkelig til å bidra til
temperaturmålet i Parisavtalen. Alle politikk i EU og alle handlinger bør trekke i samme
retning for at EU skal oppnå en vellykket og rettferdig overgang til klimanøytralitet og en
bærekraftig framtid.
Lovforslaget innebærer at det skal settes en utslippsbane for EUs samlede utslipp fra 2030
og mot klimanøytralitet i 2050. Dette skal bidra til at bedrifter, arbeidere, investorer og
forbrukere gis forutsigbarhet for hvilken retning EU går i når det gjelder utslippsforpliktelser.
Framdriften mot klimanøytralitet, samt ambisjonsnivået i utslippsbanen, skal evalueres
jevnlig. Evalueringen skal bygge på eksisterende systemer, som det europeiske miljøbyråets
jevnlige rapporter og informasjonen om blant annet klimagassutslipp og klimapolitikk som
medlemslandene rapporterer under styringssystemforordningen, inkludert de nasjonale energiog klimaplanene.
Forslaget til klimalov åpner for mekanismer i tilfelle utilstrekkelig framdrift eller
inkonsistens mot klimanøytralitetsmålet. Kommisjonen vil få fullmakt til å gi anbefalinger til
medlemsland som gjør handlinger som er i strid med målet om klimanøytralitet, og
medlemslandene vil være forpliktet til å ta behørig hensyn til disse handlingene eller
begrunne hvorfor de ikke gjør det.
Klimaloven vil også pålegge kommisjonen å gjennomgå eksisterende politikk og
unionslovgivning for å vurdere samsvar med klimanøytralitetsmålet for 2050 og
utslippsbanen som settes fra 2030 og fram mot 2050.
I forslaget til klimalov vises det også til at kommisjonen innen september 2020 skal foreslå
et forsterket 2030-mål. Kommisjonen skal vurdere et mål på 50 til 55 prosent reduksjon i
klimagassutslipp sammenlignet med 1990. Dette skal baseres på en omfattende
konsekvensutredning. Klimaloven vil bli endret når konsekvensutredningen er ferdigstilt.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march2020_en.pdf og https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_335
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Senest 30. juni 2021 skal kommisjonen vurdere hvordan unionslovgivningen som
implementerer unionens 2030-mål, må endres for å muliggjøre oppnåelse av 50 til 55 prosent
utslippsreduksjoner sammenlignet med 1990 og for å oppnå målet om klimanøytralitet.
Innen juni 2021 vil kommisjonen gjennomgå alle relevante virkemidler og om nødvendig
foreslå revidering for å oppnå de ytterligere utslippskuttene som trengs for å nå et forsterket
2030-mål.
Klimaloven omfatter også styrket innsats for tilpasning til et endret klima. Her foreslås det
at medlemslandene skal utvikle og implementere klimatilpasningsstrategier og planer som
inkluderer omfattende rammeverk for risikostyring. Den nye klimatilpasningsstrategien som
EU skal legge fram som en del av European Green Deal i 2020/21, skal innrettes direkte mot
denne delen av klimaloven.

3.7 EU skal legge fram klimapakt høsten 2020
EU-kommisjonen framhever at i tillegg til politikk og reguleringer, er involvering og
forpliktelse fra alle deler av samfunnet avgjørende for omstillingen til et klimanøytralt EU og
en vellykket European Green Deal28. EU-kommisjonen setter derfor i gang en offentlig høring
om en europeisk klimapakt for å gi innbyggere og interessenter en stemme og en rolle i å
utforme nye klimatiltak, dele informasjon, sette i gang grasrotaktiviteter og vise fram
løsninger andre kan følge. Pakten vil legges fram før neste klimatoppmøte, som finner sted i
Glasgow i november 2020 (COP26). Formålet med klimapakten er å informere, inspirere og
fremme samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og myndigheter på
ulike nivå. Det påpekes at arbeidet med klimapakten ikke starter på null, for det finnes mange
eksisterende eksempler på innsats fra sivilsamfunnet for å løse klimautfordringen. Områder
som trekkes fram som avgjørende, er mobilitet, renovering av bygninger, energiproduksjon og
-forbruk, grønnere offentlige og private rom, så vel som individuell og kollektiv atferd og
valg.
Klimapakten vil legge til rette for bredt samfunnsengasjement rundt klima og miljø
gjennom en rekke aktiviteter, innen følgende hovedområder:





Kommunikasjonsaktiviteter som skal øke bevissthet og forståelse rundt
klimaendringer og inspirere enkeltpersoner og organisasjoner til å engasjere seg og
oppmuntre til bærekraftig atferd.
Legge til rette for samarbeid og utveksling av erfaringer og ideer, både mellom
innbyggere og organisasjoner.
Oppfordre enkeltpersoner og organisasjoner til å forplikte seg til konkrete handlinger
for å redusere klimagassutslipp og/eller for å tilpasse seg konsekvensene av
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https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
og https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_336 og
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_335
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klimaendringene. På utvalgte områder vil EU-kommisjonen tilby målrettet støtte. I
starten vil dette kunne dekke følgende områder:
o Bygninger: gjennom å stimulere til rådgivningstjenester, tilrettelegge for smart
finansiering og bistå lokale myndigheter i utvikling av energieffektive boliger.
o Mobilitet: gjennom å støtte byer og tettsteder med kunnskap ved bevisstgjøring
og muligens ved målrettet økonomisk støtte til bærekraftige mobilitetsplaner
for byer.
o Treplanting, regenerering av natur og grønnere urbane områder.
Tabell 3.1

Oppsummert EU og Norge

Langsiktige
lavutslippsstrategier
for 2050

NECP - National
Energy and Climate
Plans

29

EU

Norge

EU la fram sin strategi i november
201829.

I statsbudsjettet for 2020 ble Norges
lavutslippsstrategi for 2050 lagt fram.

Per 07.02.20 har 19 av 28
medlemsland levert endelig versjon
av sin NECP for perioden 2021 til
2030.

Vil sende inn strategien innen utløpet av
2020?
Norge er ikke omfattet av denne delen av
EUs klima- og energirammeverk, men
sendte inn en informativ statusrapport til EU
i desember 2019.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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4 Hva med landbrukspolitikken og klima?

EU-landene har hatt felles landbrukspolitikk siden 1962, under navnet CAP (Common
Agricultural Policy). Bakgrunnen var dannelsen av et felles marked og at tollen mellom de
daværende seks EU-landene skulle bygges ned. Samtidig skjedde dette ikke lenge etter
krigen, og befolkningen hadde fortsatt matvaremangelen både under og i perioden etter krigen
friskt i minne. Spesielt var landbruket viktig for Frankrike, og dannelsen av en felles politikk
på området var avgjørende for å få Frankrike med på å ratifisere Romatraktaten. Etter hvert
ble målsettingen med landbrukspolitikken formulert i artikkel 39.1 i Romatraktaten med fem
sosiale og økonomiske mål30.






Å øke produktiviteten gjennom teknisk framgang og best mulig bruk av
produksjonsfaktorene, spesielt arbeidskraften.
Å sikre en rettferdig levestandard for de som jobber i landbruket.
Å stabilisere markedene.
Å sikre tilgjengeligheten av forsyninger.
Å sikre rimelige priser til forbrukerne.

Landbrukspoltikken har vært den viktigste av de overnasjonale politikkområdene til EU, i alle
fall hvis man ser på andelen av EUs totale budsjett som har vært brukt til dette formålet. I
1980 gikk rundt 73 prosent av unionens samlede felles midler til gjennomføringen av CAP,
mens andelen er redusert til om lag 33 prosent i inneværende periode.
Det har vært store endringer i landbrukspolitikken i løpet av årene. EU utarbeider
syvårsplaner, og disse brukes til å endre innretningen til virkemidlene etter hvilke utfordringer
man ser at CAP er nødt til å ta høyde for. I dette kapittelet vil vi først beskrive kort hva som er
innretningen i den gjeldende perioden, og så vil planene for CAP post 2020 bli beskrevet.
Behovet for å få ned klimagassutslippene har i løpet av det siste tiåret blitt stadig større, og
utformingen av The European Green Deal, som ble lansert av EU-kommisjonens president,
Ursula von der Leyen, i desember 2019, har også innvirkning på landbrukspolitikken. Planene
for denne vil også bli presentert i dette kapittelet.

4.1 Dagens landbrukspolitikk
Når denne rapporten går i trykken, er det fortsatt CAP 2014–2019 som gjelder, siden EU ikke
har klart å komme i mål med å bli enige om utformingen av en ny landbrukspolitikk, og heller
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Hentet 20.06.2020 her: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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ikke om hvordan langtidsbudsjettet for neste periode skal være. EU satte opp tre mål for den
felles landbrukspolitikken for perioden 2014–2019:




Garantere egen befolkning mattrygghet og matforsyning
Legge til rette for bærekraftig forvaltning av naturressurser og klimatiltak
Opprettholde rural produksjon og kulturlandskap

Den felles landbrukspolitikken, CAP, kanaliserer midlene til gårdbrukerne i EU gjennom to
kanaler eller strukturer.
Pilar 1 utgjør 75 prosent av midlene som går til jordbruket fra EU. Ordningene i denne
pilaren finansieres utelukkende av midler fra EUs budsjett (Eldby & Tufte, 2018).
Mesteparten av støtten i pilar 1 går til basisutbetalinger, som gis per hektar. Fra og med 2015
ble Greening innført, som er en ordning som er obligatorisk og som står for 30 prosent av
midlene i pilar 1 i hvert enkelt land. Hensikten med disse midlene var å gi gårdbrukerne i EU
belønning for å ta i bruk jordbruksteknikker som fremmer miljø- og klimamålene. Disse
midlene gis for vekstdifferensiering (krav om å ha minst to vekster hvis man har mer enn 10
hektar og minst tre vekster hvis man har mer enn 30 hektar), oppretthold av permanent
gressland og for at minst 5 prosent av arealet ivaretas spesielt mht. biotoper, landskap,
kantsoner med mer. Noe av midlene innenfor pilar 1 går også til unge bønder, små gårdsbruk
og vanskeligstilte områder, såkalte Less Favoured Areas (LFA). Noe kan også gis som
markedsstøtte.
Pilar 2, eller bygdeutviklingsmidlene, er samfinansierte av EU, via European Fund for
Rural Development (EAFRD), og medlemslandene gjennom regionale eller nasjonale fond.
Her kan andelene fra EU og medlemslandene variere etter hvilke land eller regioner det dreier
seg om (Europaparlamentet, 2020). Denne støtten går til programmer som er utformet av
medlemsland og gjelder på nasjonalt nivå, eller den går til regionalt nivå og er utformet av
regionale myndigheter. Programmene må godkjennes av EU-kommisjonen. I 2014 var det til
sammen 118 slike programmer som finansierer en lang rekke tiltak, som
kunnskapsoverføring, rådgivning, kvalitetssystemer, investeringer i bearbeiding, infrastruktur
med mer. En utførlig liste over «menyen» finnes på EUs hjemmeside (ibid.).

Sterk miljøkritikk mot CAP 2014–2019
Det kom tidlig kritikk mot «greeningen» som ble innført med CAP 2014–2019, fordi den i
liten grad bidro til å endre EUs jordbruk til å bli mer miljø- og klimavennlig. I en revisjon
utført av European Court of Editors ble virkemidlene i CAP gjennomgått i Frankrike, Hellas,
Polen, Spania og Nederland. Man fant ut at i løpet av de to første årene hadde
støtteordningene bare bidratt til endret praksis på 5 prosent av jordbruksarealene i EU
(European Court of Auditors, 2017). Den viktigste grunnen til det var at 65 prosent av
gårdsbrukene som ble undersøkt, ikke trengte å endre praksisen de allerede hadde for å bli
kvalifisert til å motta støtten. I tillegg viste det seg at støtteordningene var større enn
kostnadene ved å legge om driften. Det var heller ingen klar kobling mellom virkemidlene og
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hvilke mål de var satt til å oppfylle. Dermed bar «greening»-midlene mer karakter av å være
ren inntektsstøtte for gårdbrukerne enn virkemidler for å fremme miljø- og klimamålene.
The Commission has not developed a complete intervention logic for greening. Nor did it set specific,
measurable targets for the policy. In other words, there are no plans specifying what improvements the
EU wants to achieve with greening in terms of biodiversity, soil quality and net carbon emissions from
agricultural soils.

Samtidig ble det i løpet av syvårsperioden stadig økt oppmerksomhet både rundt klimakrisen
og miljøutfordringene EU sto overfor. I februar 2019 la FAO fram en rapport om tilstanden til
verdens matsikkerhet, der det ble slått fast at det biologiske mangfoldet er alvorlig truet, noe
som fører til at vi kan tape viktige økosystemtjenester, som skaper og vedlikeholder
jordkvaliteten, og sikrer overlevelsen av polinatorer og biologiske skadedyrbekjempere. Den
viktigste trusselen i Europa mener FAO er avskoging og intensivering og endret arealbruk i
landbruket (Loury, 2019). I mai 2019 kom Det internasjonale naturpanelet (IPBES) med en
rapport som slo fast at 10 prosent av verdens plante- og dyrearter allerede er utryddet og at én
million av åtte millioner risikerer å bli utryddet i de neste tiårene (IPBES, 2019).
Effekten av temperaturøkningene i verden viser seg også å være mer kritisk enn før antatt.
Endringene som allerede har skjedd, er blitt merkbare også i Europa i form av økt
ekstremvær. I 2018 la FN fram en rapport som viste at konsekvensene av en
temperaturøkning på 2˚C vil gi irreversible virkninger på arter, økosystemer og
økosystemtjenester, og være mye mer ødeleggende enn man tidligere hadde sett for seg.
Endringen i målsettingen til EU er grundig beskrevet i tidligere kapitler.

4.2 CAP post 2020
EUs landbrukspolitikk for neste syvårsperiode er under planlegging. Opprinnelig var den
tenkt satt i verk fra 1. januar 2021, men man har nå innsett at det vil ta noe lengre tid før man
både er enig om politikken og til at det er mulig å iverksette den. I begynnelsen av juni 2018
la EU-kommisjonen fram forslaget til den nye CAP. Denne gangen la kommisjonen vekt på at
forslaget skulle gjøre EU i bedre stand til å svare på utfordringene som kommer, så som
klimaendringene, rekrutteringssituasjonen til landbruket og behovet for et mer bærekraftig og
konkurransedyktig landbruk.

Foreslåtte endringer i pilar 1 og 2
Kommisjonen har foreslått hele ni mål for landbrukspolitikken etter 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sikre en rettferdig inntekt for gårdbrukerne
Økt konkurransekraft
Rebalansering av maktforholdene i matvarekjeden
Tiltak for et bedre klima
Tiltak for å bedre miljøet
Ivaretaking av landskap og biodiversitet
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7. Støtte til nye bønder/sikre rekruttering
8. Levende bygder
9. Beskyttelse av matkvalitet og helse

Figur 4.1

De ni CAP-målene til den nye landbrukspolitikken

I tillegg til de ni målene har kommisjonen foreslått at basisutbetalingene (pilar 1) fortsatt skal
være basert på brukenes størrelse i hektar. Men i den nye landbrukspolitikken vil man
prioritere små og mellomstore bruk, og motivere unge gårdbrukere til å gå inn i næringen.
Derfor ligger følgende forslag på bordet:





Det skal gis høyere støtte per hektar for små og mellomstore bruk
Reduksjon i andelen direkteutbetaling som gis utover 60 000 euro per bruk, og at
det settes et tak på utbetalingene til maks 100 000 euro per år. Dette for å gi en mer
rettferdig utbetaling.
Minst 2 prosent av direktestøtten gitt til hvert enkelt medlemsland skal settes av til
unge gårdbrukere. Dette skal suppleres med økonomisk støtte fra
bygdeutviklingsprogrammet (pilar 2).

EU-kommisjonen har en høyere ambisjon for miljø- og klimaarbeidet i perioden som
kommer. Gårdbrukerne skal spille en nøkkelrolle både med hensyn til å tilpasse seg
klimaendringene og til å beskytte miljøet og ta vare på landskap og biodiversitet. Derfor blir
det satt følgende krav for å få støtte fra EU.




Man må ta vare på karbonrik jord gjennom å beskytte myr og våtland.
Det skal være obligatorisk å ha gjødselplaner (nutrient management) som verktøy
for å bedre vannkvalitet og redusere ammoniakk og lystgass.
Det skal drives vekselbruk i stedet for vekstdifferensiering31.

EU-kommisjonen legger vekt på at landbruket er bærebjelken i Europas bygdesamfunn og
leverer viktige fellesgoder (European Union, 2019). CAP post 2020 skal styrke denne
dimensjonen gjennom å støtte nye gårdbrukere gjennom veiledning fra mer erfarne
gårdbrukere og utvikle generasjonsskifteplaner. EU-landene skal også oppmuntres til å
innføre mer fleksible regler for skattelegging og arv på nasjonalt nivå, for å gjøre det enklere
for unge bønder å få tilgang til jord. Det skal også settes strengere krav til kvalitet og
31

Med vekstdifferensiering er det ikke nødvendigvis rotasjon på jorda, mens vekselbruk forutsetter dette.
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matsikkerhet, gjennom å bare gi støtte til produsenter som overholder regler for å redusere
bruken av for eksempel plantevernmidler og antibiotika.
EU-kommisjonen beskriver videre hva man planlegger med tanke på miljø og forenkling
av landbrukspolitikken. Når det gjelder miljø, vises det til at tre av de ni målene med
landbrukspolitikken dreier seg om klima og miljø. Videre ønsker man å vurdere både behovet,
målrettingen og resultatovervåkingen av begge pilarene i CAP og forsøke å oppnå en større
sammenheng mellom dem. I tillegg ønsker kommisjonen å sikre at det er en kobling mellom
landbrukspolitikken og den øvrige lovgivningen.
Det skal innføres et bedre system for kondisjonalitet, altså at basisstøtten som gis etter
areal eller dyretall (pilar 1), gis som motytelse for bestemte praksiser i jordbruket.
Forbedringen skal sikres gjennom at medlemslandene planlegger implementeringen av CAP
slik at den svarer til de overordnede målene i landbrukspolitikken og de nasjonale behovene,
og disse skal igjen godkjennes av kommisjonen. Det skal være et lavt antall standarder, og
standardene som allerede er der, skal styrkes.
Det skal også være et sett av frivillige verktøy som skal tilbys bønder for å bidra til å oppnå
CAPs miljø- og klimamål. Det skal innføres en ny støtteordning for miljø- og klimaarbeidet
(eco schemes) fra CAPs direktestøtte (pilar 1). Ordningen skal være obligatorisk for
medlemslandene, men utformingen kan bestemmes nasjonalt. Ordningen skal være frivillig
for gårdbrukerne. Det skal fortsatt gis støtte fra CAPs bygdeutviklingsmidler (pilar 2) til
miljø- og klimarelevante produksjonsmåter, investeringer, kunnskapsbygging og -overføring,
innovasjon og samarbeid. Det skal være et bredt utvalg av støttemuligheter, og minst 30
prosent av bygdeutviklingsmidlene skal være rettet mot tiltak som gir reell forbedring av
miljø og klima.
Det er også en ambisjon om at bare «reelle» gårdbrukere skal få inntektsstøtte. Derfor skal
hvert medlemsland definere hvilke krav som stilles, basert på inntektsnivå, arbeidsinnsatsen
på bruket, selskapsform med mer. De nye reglene skal ikke brukes til å ekskludere
deltidsbønder, ettersom arbeid utenfor gårdsbruket ofte er en del av den sosioøkonomiske
strukturen i mange rurale områder (European Committee of the Regions, 2019).
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Figur 4.2

De ni CAP-målene og hvordan det nye systemet skal bidra til å nå målene i
landbrukspolitikken

Kilde: EU-kommisjonen

Nasjonale strategiske planer for å nå målene i CAP
Som det framgår av figur 4.2, skal alle EU-landene utvikle en strategisk plan for CAP, der det
skal gjøres rede for hvordan landet skal nå klima- og miljømålene (og også de andre seks
målene). I dag har man slike planer for bygdeutviklingsmidlene (pilar 2), men nå skal planen
også omfatte utbetalingene av basisstøtte (pilar 1). I planene skal medlemslandene analysere
situasjonen i eget land, når det gjelder hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler
(SWOT) som eksisterer for å nå målene. Utfra de nasjonale behovene skal medlemsstatene
sette opp kvantifiserbare mål og utforme tiltak i tråd med CAP-menyen av virkemidler.
Kommisjonen skal godkjenne planene når de er fornøyde med dem, og de vil også overvåke
utviklingen i måloppnåelse og stille krav om justering ved behov.
Hvert enkelt medlemslands planer må vise hvordan man arbeider for å nå målene i CAP og
hvordan planen bidrar til å fylle målene i ulike deler av EUs miljø- og klimalovgivning (om
biologisk mangfold, luft- og vannkvalitet, utslipp av drivhusgasser, energi og
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plantevernmidler). Medlemslandenes ansvarlige for miljø skal delta aktivt i utformingen av de
delene av planen som dreier seg om klima og miljø.
Siden strategien er tenkt å omfatte både pilar 1 og pilar 2, er hensikten at medlemslandene
skal arbeide mer samordnet og målrettet i tiltakene for å nå målene i landbrukspolitikken, og
den skal brukes til å understøtte EU-lovgivningen på klima og miljø. Dessuten er planen rettet
mer inn mot resultatene som oppnås enn det som er tilfellet i inneværende periode.
Ambisjonen er å redusere antallet regler i CAP og at reglene skal utformes mindre detaljert.
Dette vil gi medlemslandene flere muligheter til å gjennomføre CAP på en måte som er
skreddersydd for det enkelte medlemsland.

Kondisjonalitet eller tverrvilkår
Kondisjonalitet, også kalt tverrvilkår, ble innført i EU i forbindelse med CAP post 2004 i
2005. Det er et system som kobler areal- og dyretallsbaserte utbetalinger mot at mottakeren
oppfyller et sett av forpliktelser. Dersom støttemottakere ikke oppfyller forpliktelsene, kan
utbetalingene bli redusert. Forpliktelsene er enten basert på CAP-lovgivning eller i noen
tilfeller standarder for god praksis for jordbruksdrift (GAEC) eller i direktiver utenom CAP
(såkalte SMR – statuatory management requirements, for eksempel nitratdirektivet). Alle
GAEC-kravene har med miljø å gjøre, og noen av SMR-kravene dreier seg om miljø eller
klimaendring, vann, jord og biodiversitet/landskap. Det nye systemet vil binde sammen to
deler i den nåværende jordbrukspolitikken; kondisjonaliteten og miljøforholdene
(greeningen). De siste gir allerede et bidrag til forbedret miljø, men man ønsker å forsterke
effekten. I CAP post 2020 vil man bli nødt til å forklare hvordan tverrvilkårene i praksis er
tenkt å bidra til å oppnå målene i den strategiske planen, i tråd med SWOT-analysen og
behovsplanene til medlemslandene. Og siden det aller meste av jordbruksarealet i EU er
omfattet av basisstøtte, vil effekten for miljøet totalt sett bli stor. Dagens krav kommer til å bli
tilpasset de nasjonale behovene hvis det er grunn til det, og de vil dermed gi en bedre
miljøeffekt. For eksempel vil kravet om differensierte vekster bli byttet ut med kravet om
rotasjon hvis det er grunn til det. Nye standarder (GAEC) og nye direktiver (SMR) vil bli
introdusert der disse kravene er aktuelle. Dette gjelder for eksempel beskyttelse av myr og
våtland for å unngå utslipp av CO2, gjødselplaner for å unngå næringslekkasje og
drivhusgassutslipp, og viktige direktiver som vanndirektivet og direktivet om bærekraftig
bruk av plantevernmidler vil også omfattes av kondisjonalitet.
Greeningen, som ble innført i CAP post 2014, inneholder et relativt langt og detaljert
regelverk siden den skulle dekke opp svært ulike forhold i ulike deler av EU. Den nye
strategien er å utvikle en liste over valgmuligheter, og er tenkt å balansere behovet for felles
krav med behovet for en viss fleksibilitet i gjennomføringen utfra ulike behov i ulike land og
regioner. Når det gjelder GAEC, vil enhver standard gjelde alle gårdbrukere som standarden
er relevant for (vekselbruk er for eksempel ikke relevant for gårdbrukere uten
planteproduksjon). Men medlemslandene kan implementere en gitt standard i ulike regioner,
alt etter jordsmonn, klima, arealbruk, bruksstruktur etc. Medlemslandene kan også fastsette
tilleggsstandarder hvis det bidrar til å nå EUs mål. I tilfellet med SMR har medlemslandene
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allerede benyttet retten til å velge hvordan de skal oppfylle direktivene nasjonalt. Det gjorde
de da de implementerte direktivene i den nasjonale lovgivningen.
Dermed vil det bli en generell forenkling fordi de to regelsystemene kondisjonalitet og
greening med dette blir erstattet av én, altså kondisjonalitet.
EU-kommisjonen forklarer forskjellen på tverrvilkår (cross compliance) og
kondisjonaliteten slik:
Fundamentally, when a Member State explains how it intends to implement conditionality in practice, in
future it will do so within its CAP plan – making clear how its planned approach will help achieve the
CAP’s environmental (and other) objectives, in line with the Member State’s SWOT analysis and needs
assessment (European Union, 2019).

ECO schemes – eller miljøsystemer
I forslaget til CAP post 2020 ligger også et forslag om at medlemslandene skal utarbeide ett
eller flere miljøsystemer, som er tenkt å være støtteordninger for miljø- og klimaarbeidet.
Finansieringen av disse vil være over pilar 1. Miljøsystemene vil være frivillig for
gårdbrukerne.
Kravene i miljøsystemene skal gå utover kravene som ligger i forhold til kondisjonalitet,
som ble beskrevet over, og som er obligatoriske for å få basisstøtten. Medlemslandene skal
selv bestemme innholdet i sine miljøsystemer, og også hvor mye penger de vil bruke på dem.
Disse miljøsystemene har likhetstrekk med de delene av bygdeutviklingsmidlene som er rettet
mot miljø og klimatiltak, men det er likevel forskjeller mellom de to ordningene.
Miljøsystemene kan i motsetning til bygdeutviklingsmidlene bare gis til gårdbrukere, og
tilskuddene er ettårige, mens bygdeutviklingsmidlene gjerne gis til programmer som går over
fem til syv år. Miljøsystemene skal fungere som et insentiv til gårdbrukere for at de skal ta i
bruk metoder som er positive for miljø og klima, og dermed kan de gi mer støtte enn det som
gis fra bygdeutviklingsmidlene, siden disse bare dekker kostnader ved tiltaket og eventuell
redusert inntekt som en følge av dem.
Ettersom medlemslandene selv skal bestemme innretningen på miljøsystemene og hvor
mye som skal brukes på disse, kan medlemslandene også sørge for at miljøsystemene er rettet
inn mot gårdbrukernes og områdenes særskilte behov, og sikre at de komplementerer andre
miljøtiltak i den felles landbrukspolitikken. Dermed kan landene gjøre ganske ulike valg, men
disse må være begrunnet i den strategiske CAP-planen til hvert enkelt land.

Pilar 2 – Bygdeutviklingsmidlene
Støtte til bygdeutvikling vil fortsatt ha et bredt spekter av verktøy. Noen av disse gis etter
størrelsen på areal og dyretall. En viktig del av disse midlene skal bidra til forbedringer av
miljø og klima, de såkalte agri-environment-climate-forpliktelsene, samt omlegging til og
vedlikehold av økologisk jordbruk.
I dag bruker man nasjonale eller regionale planer for pilar 2, og i CAP post 2021 kommer
disse til å inngå i de nasjonale CAP-planene for både pilar 1 og 2. Dette er tenkt å gjøre det
enklere for medlemslandene å bruke alle virkemidlene i landbrukspolitikken på en mer
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samordnet måte. På den måten skal klima- og miljømidlene i pilar 2 og miljøsystemene i pilar
1 utfylle hverandre og virke bedre sammen.
I dag er medlemslandene forpliktet til at minst 30 prosent av pilar 2 brukes til miljø- og
klimaformål. I CAP post 2021 kommer kravet til å bli skjerpet inn slik at kravet om 30
prosent bare skal brukes til tiltak som har direkte innvirkning på klima og miljø, og for
eksempel ikke brukes til å kompensere for jordbruk i vanskeligstilte områder, som jo ikke
nødvendigvis har noen effekt på klima og miljø.
En tredje endring for pilar 2 vil være at man kan overføre en større andel midler fra pilar 1
over til pilar 2 enn man kan i dag. I dag kan 15 prosent av midlene fra pilar 1 flyttes til pilar 2,
men i CAP post 2021vil det være ytterligere 15 prosent som kan overføres. Disse kan
imidlertid bare overføres til tiltak som gir effekt for klima og miljø.
Figur 4.3 under viser den gamle og nye strukturen i CAP. Den viser at både
basisutbetalingene og greeningen fra CAP 2014–2019, som var obligatorisk og basert på
tverrvilkår, er byttet ut med kondisjonalitet. Kravene i den nye kondisjonaliteten stiller noe
større krav de som mottar den enn den gamle ordningen. I det nye CAP er pilar 2, som er
frivillig for gårdbrukerne, endret ved at bygdeutviklingsmidlene er redusert mens de nye
miljøsystemene erstatter mye av dem. De lysblå feltene illustrerer hvor det er fleksibilitet til å
ta hensyn til nasjonale/regionale forhold.
Figur 4.3

Gammel og ny struktur for CAP.

Kilde: Meredith & Hart, 2019.

4.3 Langtidsbudsjettet
En av de viktigste faktorene for hvordan EUs landbrukspolitikk vil se ut framover er hvor
mye penger som settes av til de ulike formålene i CAP. I CAP post 2014 ble det satt en øvre
ramme på 1 prosent av EU-landenes samlede BNP. Storbritannia har vært en netto bidragsyter
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til EU, og med Brexit innebærer 1 prosent-taket en reell nedgang i hva som kan brukes til
landbrukspolitikken. EU-landene har her ulike synspunkter på hvor mye de skal bruke.
Kommisjonen la fram sitt første forslag til CAP post 2020 samtidig med forslaget til nytt
langtidsbudsjett for perioden 2021–2027 i mai 2018. Langtidsbudsjettet setter rammene for
det samlede EU-budsjettet og fastsetter maksimale utgiftstak for de ulike EU-programmene,
inkludert CAP, og det fastsetter også hvordan budsjettet skal finansieres. Flere av
nettobidragslandene var uenige i å øke EUs budsjett utover det «politiske taket» på 1 prosent
av EU-landenes samlede BNP, som det var enighet om i forbindelse med langtidsbudsjettet
for perioden 2014–2020.
Kommisjonens forslag forsøkte å balansere mellom de ulike hensynene. Forslaget som ble
lagt fram i 2018, ga en liten økning i EU-budsjettets andel av BNP til 1,08 prosent. Samtidig
ble det foreslått å øke andelen av budsjettet som går til noen prioriterte områder (forsterket
grensevern, migrasjon og forsvar), mens de to store postene på EU-budsjettet, CAP og
regionalpolitikken, blir foreslått redusert. Forslaget innebar en nominell reduksjon på 5
prosent for CAP fra forrige langtidsbudsjett, og realnedgangen av 2018-forslaget utgjorde 12
prosent (Matthews, 2018).
I 2018-budsjettet forsøkte kommisjonen å skjerme inntektsstøtten som gis gjennom pilar 1.
Nedgangen her var på 7 prosent, mot 15 prosent reduksjon i pilar 2 (bygdeutviklingsmidlene).
Men i kommisjonens forslag ble det åpnet opp for å utvide muligheten til å overføre midler
mellom pilarene. Medlemslandene skal kunne flytte opp til 15 prosent mer av pilar 1-pengene
til pilar 2, og samme mulighet gjelder fra pilar 2 til pilar 1 dersom disse midlene brukes
spesifikt til klima- og miljøformål. Ytterligere 2 prosent kan flyttes fra pilar 1 til pilar 2,
forutsatt at midlene benyttes til støtte til unge gårdbrukere.
Forslaget om å øke pilar 1s andel av CAP på bekostning av pilar 2 var et retningsskifte i
forhold til de siste langtidsprogrammene, der pilar 2 har økt relativt i forhold til pilar 1.
Retningsskiftet er sannsynligvis en følge av at gårdbrukere i EU har opplevd at
markedsinntektene er lave og ikke minst usikre. Tidligere landbrukskommissær, og nå
handelskommissær, iren Phil Hogan skriver følgende på sin Facebook-side:
Travelling throughout Europe in recent months, I have heard a strong and consistent message from
farmers and farm leaders, as well as rural community leaders and politicians, emphasising the vital
importance of direct payments as essential income support. I have listened very carefully to these
messages and have therefore decided to prioritise the protection of direct payments in the new budget. As
a result, direct payments will not fall by more than 4 per cent in any Member State32.

32

http://capreform.eu/what-explains-the-differential-cuts-in-cap-p1-and-p2-spending-in-the-commissions-mffproposal/
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Figur 4.4

Den relative betydningen av pilar 1 og 2 etter medlemsland i CAP 2014–2020.

Kilde: Matthews, Adam, 2019.

En reduksjon i pilar 2 til fordel for pilar 1 innebærer dermed at det er landene til høyre i
figuren som vil tape mest. Det er først og fremst de østeuropeiske landene, som kom sist inn i
EU. De gamle medlemslandene blir, med noen unntak, favorisert av den foreslåtte
fordelingen.
Dette innebar ytterligere problemer for EU når de skulle bli enige om langtidsbudsjett for
kommende periode. Det er historiske grunner til at det er forskjeller i hvor mye basisstøtte
(pilar 1) som gis i de ulike landene, der de vesteuropeiske landene mottar mer per arealenhet
enn de sentral- og østeuropeiske. Bakgrunnen er at man ved EU-utvidelsen i 2004 ikke så det
mulig å gi den samme støtten til de nye medlemslandene som man hadde i de opprinnelige
landene, og at for mye støtte kunne hemme nødvendig modernisering i øst. De nye EUlandene aksepterte et lavere støttenivå, men man var enige om at forskjellen skulle utjevnes
(external convergence) og at forskjellene i nivå på direktebetalingene skulle være utlignet
innen et tiår, altså i 2014 (Olech, 2019). Dette har ikke skjedd, og det er også et av
stridstemaene i diskusjonene om langtidsbudsjettet for neste periode.
2. juni kom det imidlertid signaler om at EU-kommisjonen ville foreslå økning i CAP.
Kommissær for budsjett, Johannes Hahn, forklarte det nye forslaget på følgende måte:
We must use the firepower of the next multi-annual financial framework (MFF) and the Next Generation
EU to make sure that green becomes a viable business model for all our farmers (Fortuna, 2020).

I begynnelsen av juni i år la kommisjonen fram et nytt forslag til langtidsbudsjett. Alan
Matthews (2020) har satt opp en tabell som både viser 2018-forslaget og 2020-forslaget
(tabell 4.1). Kolonne A viser forrige langtidsbudsjett korrigert for Brexit. Kolonne B er
kommisjonens 2018-forslag, og kolonne C viser resultatet fra EUs toppmøte i Brussel 20. juli.
Ser vi på radene, som viser konstante 2018-priser, ser vi at hele budsjettet er redusert fra

Klima, miljø og jordbruk – Hva gjør EU?

43

forslaget om 1 135 mrd. euro i kommisjonens forslag i 2018 til 1 074 mrd. euro i toppmøtet i
juli. Dette innebærer en nedgang på 3 prosent i forhold til forrige langtidsbudsjett. For
midlene som skal brukes på Den felles landbrukspolitikken, har kommisjonens 2018-forslag
økt fra 324 mrd. euro til 344 mrd. euro. Dette er likevel fortsatt en reduksjon i CAP på 6,4
prosent hvis man sammenligner med verdien i CAP post 2014, målt i konstante 2018-priser
(korrigert for Storbritannia – kolonne B).
Tabell 4.1
Mrd. euro

MFF (Multiannual Financial Framework) 2021–2027. Budsjettforslag EU-27.
EU-27 x 7 år + Kommisjonens Julitoppmøtet
Prosentvis
EDF
forslag mai
2020
endring C/A
(Forrige
2018
langtidsbudsjett)

Konstante 2018priser
Hele langtidsbudsjettet
Hele landbruksbudsjettet
EAGF – Pilar 1
EAFRD – Pilar 2

A

B

C

D

1 107

1 135

1 074

-3%

383

324

344

-6,4%

286
94

254
70

259
78
(+7,5*)

-5,5%
-9,1%

* ERI – Covid 19 – krisepenger – Next generation recovery fund.
Kilde: Alan Matthews, 2020b.

EAGF er pilar 1. Der er julitoppmøtet enige om 259 mrd. euro. Det er en økning på 5 mrd.
euro fra 2018-forslaget til kommisjonen, men det utgjør like fullt en realnedgang fra forrige
langtidsbudsjett på 5,5 prosent. Kommisjonen begrunner økningen med økt behov for
krisehåndtering: Strengthening the resilience of the agri-food and fisheries sectors and
providing the necessary scope for crisis management. Dette kan ifølge Alan Matthews (2020)
bety at man kan ha tatt høyde både for effekten av Mercosur-avtalen og mulige tapte
markedsmuligheter dersom det blir en «hard Brexit».
EAFRD er pilar 2 eller bygdeutviklingsmidler. Der er toppmøtet enige om 78 mrd. euro,
en realnedgang på 9,1 prosent fra forrige langtidsperiode. I tillegg er det enighet å bruke 7,5
mrd. euro fra The European Recovery Instrument (Next generation EU recovery instrument),
altså krisepenger som gis for å motvirke effektene av Covid-19. Det betyr at de ikke
nødvendigvis skal inn i de nasjonale strategiske planene for landbrukspolitikken i
medlemslandene. Ifølge Alan Matthews (2020) har landbrukskommisæren sagt at midlene
kan brukes til å gjennomføre Farm to Fork og Green Deal, men ifølge paragraf 2 i ERIforskriften skal midlene brukes til å adressere skadevirkningene av Covid-19-krisen
(Matthews, 2020).
Kampen om størrelsen på EU-budsjettet og CAP har vært hard. Resultatet av dragkampen
er ikke så ille sett med EU-jordbrukets side som det kunne fryktes, men det er heller ikke så
bra som de kunne håpet på. Uenighetene har vært mange og Covid-19 har gitt nye
utfordringer. Det var allerede før Covid-19 brøt ut i Europa klart at CAP post 2019 måtte
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utsettes med ett år, og nå ligger det an til en utsettelse på to år. Dermed vil den nye
landbrukspolitikken ikke tre i kraft før januar 2023.
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5 The European Green Deal

I desember 2019 annonserte den da nyvalgte presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der
Leyen, en ambisjon om at Europa skulle bli det første klimanøytrale kontinentet i verden
innen 2050. Samtidig meldte hun også at en ambisiøs satsing, med navnet The European
Green Deal, ville bli lagt fram i løpet av våren.
Bærebjelken i Green Deal, som ble presentert 4. mars, er EUs nye klimalov. Den fastsetter
målene for klimaarbeidet til EU. Den lovfester at EU skal bli klimanøytral innen 2050.
Klimaloven forplikter EU til å ta klimahensyn inn i alle framtidige politikkområder og
lovgivning, og berører dermed både offentlig og privat sektor så vel som investorer og
forbrukere.
Satsingen går langt ut over bare det å sette inn tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Strategien er tenkt som et program for å sørge for et bærekraftig miljø i bred forstand, og for å
skape vekst og arbeidsplasser. Figur 5.1 under viser innholdet i satsingen.
Figur 5.1

The European Green Deal

Kilde: Hentet 20.06.2020 her: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication_en.pdf

Det er spesielt de grønne boksene om å ta vare på og gjennopprette økosystemene og
biodiversiteten, og strategien «Farm to Fork», som viser hva landbruket er tenkt å bidra med,
og som derfor griper direkte inn i landbrukspolitikken.
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5.1 Farm to Fork
Jordbruket spiller en viktig rolle i The European Green Deal. Farm to Fork-strategien ble lagt
fram 8. juni, nesten tre måneder på overtid i forhold til opprinnelig planlagt tidspunkt. Farm to
Fork skal danne grunnlag for en rettferdig, sunn og miljøvennlig næringskjede.

Hvilke problemer skal løses av Farm to Fork
Selv om neste periodes CAP og Den felles fiskeripolitikken innebærer et sterkere engasjement for
miljø og klima, planlegger kommisjonen å akselerere arbeidet. Dette er fordi det er mange
utfordringer i matsystemene både i EU og i resten av verden.
Matproduksjon resulterer i luft-, vann- og jordforurensning, bidrar til tap av biologisk mangfold, klimaendringer
og ressursuttømming. Matavfall er på et uakseptabelt nivå: For øyeblikket kaster vi bort ca. 20% av maten som
produseres i EU (på samme tid, annenhver dag, har ikke 36 millioner innbyggere råd til et kvalitetsmåltid).
Fedme er også en økende bekymring; over halvparten av EUs voksne befolkning er overvektig, noe som bidrar
til en høy forekomst av kostholdsrelaterte sykdommer og kostnader for helsevesenet.
Kilde: Q&A: Farm to Fork strategy (egen oversetting), hentet 20.06.2020 her:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/food_farm2fork_20191212_qanda.pdf

IPCCs rapport om landarealer og klimaendringer, som ble lagt fram i august 2019, viser at det vil
være umulig å holde globale temperaturer på trygge nivåer med mindre det skjer en endring i
måten verden produserer mat og forvalter landarealene. Næringen bidrar sterkt til forurensning av
luft, jord og vann og til utslipp av klimagasser, samt til tap av biologisk mangfold. Samtidig
påvirkes jordbruket i alvorlig grad av ekstremvær, som er en følge av klimaendringene, og dette
får store konsekvenser for bygdesamfunn og levebrødet til bønder og fiskere.
I EU går omtrent 20 prosent av matvarene til svinn, samtidig som 36 millioner innbyggere ikke
har råd til et kvalitetsmåltid annenhver dag. Samtidig er det økende fedme i befolkningen, noe
som fører til kostholdsrelaterte sykdommer og høye kostnader for helsevesenet. Det er ikke alltid
slik at næringen leverer de sunneste alternativene.
Antibiotikaresistens som en følge av overdreven bruk så vel som utslipp av antibiotika i
naturen, er også en alvorlig helsetrussel. Under Den felles landbrukspolitikken for 2021–2027 er
det foreslått insentiver for bønder for å aktivt bidra til å nå klimamålene, beskytte miljøet og det
biologiske mangfoldet. Farm to Fork-strategien vil komplettere og støtte denne innsatsen ved å
stille enda strengere krav i tråd med The European Green Deal og bidra til å nå FNs mål for
bærekraftig utvikling.
Strategiens overordnede mål er å akselerere overgangen til en mer bærekraftig produksjon og
næring, som skal ha en enten nøytral eller positiv miljøpåvirkning, er i stand til å tilpasse seg
klimaendringer og samtidig bidra til avbøting av klimaendringer, sikre matsikkerhet og skape et
matmiljø som gjør sunt kosthold til det enkle valget for EU-borgere. Et slikt matsystem krever
økonomisk bærekraft, spesielt av primærprodusentene. Dette innebærer konkurransedyktig
primærproduksjon, bearbeiding og detaljvaresektor, som også kan opprettholde bøndenes
inntekter. Mer spesifikt vil strategien:
‐
‐
‐
‐

Sikre bærekraftig primærproduksjon
Stimulere til bærekraftig bearbeiding, detaljhandel og serveringstjenester
Fremme bærekraftig matforbruk og lette skiftet mot et sunt, bærekraftig kosthold
Redusere matsvinn

Kilde: EU-kommisjonen, 2020b.
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De konkrete målene for jordbruket som er foreslått i Farm to Fork av EU-kommisjonen er
følgende:






En reduksjon på 50 prosent i bruken av kjemiske plantevernmidler innen 2030.
En reduksjon på minst 50 prosent i avrenning av næringsstoffer, samtidig som man
skal sikre at det ikke skjer en forverring av jordas fertilitet. Dette vil innebære en
reduksjon i bruk av gjødsel med minst 20 prosent innen 2030.
En reduksjon på 50 prosent i salget av antibiotika til husdyrprodusenter og i
akvakultur innen 2030.
25 prosent av jordbruksarealene i EU skal være økologisk drevet innen 203033.

Ambisjonsnivået for hva som skal gjennomføres innen 2030, er dermed svært høyt, og
jordbrukerorganisasjoner har pekt på flere utfordringer.
COPA-COGECA, som er paraplyorganisasjonen for europeiske bondelag og
jordbrukskooperativer, peker på at målene bør settes i samarbeid med de som skal oppfylle
målene, nemlig jordbruket selv. De peker videre på behovet for alternative teknologier, en
bedre fungerende matkjede og en nærmere forbrukerkontakt. De advarer om at målene kan
true matsikkerheten i EU, siden måloppnåelse vil måtte innebære lavere produksjon. De viser
også til at det ikke er gjennomført konsekvensanalyser av forslagene i Farm to Fork34.
European farmers and agri-cooperatives therefore urge the European Commission to ensure that the
future Farm to Fork Strategy’s targets are accompanied by the comprehensive land-use sector inception
impact assessment and a proper consultation with relevant stakeholders. This is particularly crucial for the
use of the plant protection products, sales of antimicrobials, use of fertilisers and animal welfare rules35

I det følgende ser vi noe nærmere på to av målsettingene i Farm to Fork: halveringen av
bruken av plantevernmidler og målet om å øke den økologiske produksjonen til å dekke 25
prosent av jordbruksarealene i EU.

Bruken av plantevernmidler i EU
EU har i mange år hatt en målsetting om å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler.
Siden 1991 har bruken av plantevernmidler vært lovfestet for å sikre at bare godkjente midler
brukes, i den hensikt å fremme en bærekraftig bruk av dem og minske risikoen for
menneskers helse og miljøet. Ser vi på utviklingen i den totale bruken av virksomme kjemiske
midler siden 2011, ser vi at bruken ikke har gått tilbake.

33

Hentet 20.06.2020 her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_885
Hentet 20.06.2020 her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_885
35
Hentet 20.06.2020 her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_885
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Figur 5.2

Totalt salg av virksomme midler som brukes i plantevernmiddel (EU-28)

Kilde: European Court of Editors, 2020.

Verktøyene for å nå reduksjonsmålene ligger i CAP, og svaret er integrert plantevern. Figur
5.3 under viser at første trinn i det integrerte plantevernet dreier seg om å forebygge, og det
gis eksempler på hvilke metoder som skal benyttes. Trinn 2 er overvåking, trinn 3 er å vurdere
biologiske eller mekaniske metoder, og først når disse er forsøkt, skal kjemiske
plantevernmidler tas i bruk.
Figur 5.3

Prinsipper for integrert plantevern
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Det er imidlertid svært dårlig sammenheng mellom ønsket resultat og praksis. Mulighetene til
å kontrollere bruken av plantevernmidler på lavere geografiske nivåer, eller hos den enkelte
produsent, er små. Det finnes ikke informasjon om bruken av plantevernmidler som gjør at
man vet om hvorvidt andre virkemidler er forsøkt først, og om hvorvidt bruken av kjemiske
virkemidler dermed er nødvendig eller ikke. En rapport fra European Court of Editors, ECA,
fra januar i år finner en svært dårlig sammenheng mellom verktøyene i CAP og
Kommisjonens intensjon om å redusere bruken av plantevernmidler.
Merparten av de jordbrukare som vi intervjuade (27 av 33) uppgav att de kände till integrerat växtskydd
och att de tillämpade principerna på sina gårdar, vilket tyder på en betydande kännedom om metoden
bland jordbrukarna. De medlemsstater som vi besökte kunde dock inte uppge hur stor andel av
användarna som tillämpade principerna för integrerat växtskydd, och de kontrollerar inte det vid sina
inspektioner.
Kilde: European Court of Auditors, 2020.

Når målsettingen nå er å redusere bruken av plantevernmidler med 50 prosent, så vet man
egentlig ikke hva som vil bli resultatet, verken for den individuelle produsenten eller for
produksjonen samlet sett i EU. Dette er bakgrunnen for at mange har etterspurt
konsekvensutredninger, som vist til over fra COPA-COGECA og andre. Géraldine Kutas,
generaldirektør for European Crop Protection Agency, ønsket realistiske mål som reflekterer
resultatene av konsekvensutredninger velkommen, og sier følgende til Euractiv:
A reduction rate of 50% by 2030 is not realistic and will not have the desired effect of having a more
sustainable food production model in Europe.
Kilde: Foote, 2020.

Målet om 25 prosent økning i det økologisk drevne arealet
Et annet av de hårete målene som EU-kommisjonen har foreslått i Farm to Fork, er å øke
arealet i EU som dyrkes økologisk til 25 prosent. I dag er det økologisk drevne arealet på 7,7
prosent, og i løpet av ett tiår er målsetningen at det tredobles. Det er store forskjeller mellom
EU-landene; fra 2 prosent i Romania til 24 prosent i Østerrike. Det har vært en økning i
økologisk drift i EU, og dersom trenden fra perioden i perioden 2012–2018 videreføres, vil
man kunne nå opp i 15 prosent i 2030. Takten i økning i økologisk produksjon har imidlertid
gått tilbake de siste årene, så selv 15 prosent vil sannsynligvis være et optimistisk anslag. I
hvilken grad målet nås, avhenger dermed av at EUs forbrukere er villige til å betale mer for de
økologiske produktene enn de konvensjonelle produktene de kjøper i dag.
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Figur 5.4

Sammenligning mellom dagens økologiske drevne arealer og 25-prosentmålet i
Farm to Fork.

Kilde: Andersen, 2020.

Hvor går veien videre for Farm to Fork?
From Farm to Fork-strategien ble lagt fram 8. juni, og har møtt stor motstand fra
gårdbrukerhold og andre skeptikere. Man har vist til at forslagene truer matsikkerheten i EU,
siden man mener produksjonen vil bli svekket som et resultat av forslagene. Det har også blitt
vist til kuttene som er foreslått i landbrukspolitikken, og at det er umulig for EUs bønder å
levere mer med mindre utbetalinger. Samtidig har det også vært vist til at man risikerer å
eksportere miljøulempene til andre land med lavere standarder enn EU har; såkalt
karbonlekkasje, fordi høyere kostnader og redusert produksjon i EU vil føre til økt import.
Det har også kommet fram at det ikke nødvendigvis er slik at EU-kommisjonen står samlet
om de strenge kravene i strategien. EUs landbrukskommissær, Janusz Wojciechowski, sa i en
tale i det franske senatet nylig at ambisjonene i Farm to Fork ikke er hugget i sten, og at
dersom matsikkerheten i EU og konkurranseevnen trues, så må man revurdere målene.
If it were to become apparent that the achievement of the objectives set out in this strategy threatens both
food safety and the competitiveness of our agriculture, then these objectives would have to be revised.
Kilde: Fortuna & Foote, 2020.

5.2 Biodiversitetsstrategien
EUs nye Biodiversitetsstrategi fram mot 2030 er en omfattende og ambisiøs langtidsplan for å
beskytte naturen og reversere naturødeleggelsene av økosystemene. Den er en av
nøkkelpilarene i European Green Deal, og er tenkt å sørge for at EU tar et internasjonalt
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lederskap for verdens fellesgoder, bærekraftig utvikling og for å nå FNs bærekraftsmål for
utvikling. Strategien setter opp nye metoder for å implementere eksisterende lovgivning mer
effektivt, ta på seg nye forpliktelser og gjennomføre tiltak for å oppnå bestemte mål.
Strategien inneholder styringsmekanismer. Målene for biodiversitetsstrategien er:






36

Omforme minst 30 prosent av EUs landareal og havområder til effektivt forvaltede
verneområder. Målet er å bygge videre på Natura 2000-områdene, komplettere dem
med nasjonalt beskyttede områder, og samtidige sikre streng beskyttelse for områder
med svært høyt biologisk mangfold og klimaverdi.
Gjennopprette økosystemer som er i dårlig stand i hele EU, samt redusere trykket på
biologisk mangfold. Strategien foreslår en vidtrekkende «EUs gjenoppretting-avnaturen-plan». Denne inkluderer:
o Utvikle et forslag til et nytt juridisk rammeverk for naturgjenoppretting med
bindende mål for gjenoppretting av skadede økosystemer, inkludert de mest
karbonrike.
o Forbedring av statusen for minst 30 prosent av EUs utsatte habitater og arter.
o Gjenopprette/åpne minst 25 000 km elver for å få fri flyt.
o Stans og reversering av nedgangen av fugler og insekter på jordbruksarealer,
spesielt de pollinerende artene.
o Redusere bruken av – og risikoen ved – plantevernmidler, og redusere bruken
av de farligste med 50 prosent.
o Minst 25 prosent av jordbruksarealene skal drives økologisk, og det skal
stimuleres til økt bruk av økologiske prinsipper i det resterende jordbruket.
o Redusere tapet av næringsstoffer fra gjødsel med minst 50 prosent og
gjødselbruken med minst 20 prosent.
o Plante minst 3 milliarder trær i tråd med økologiske prinsipper og verne den
gjenværende urskogen og gammel skog.
o Eliminere bifangst av truede arter eller redusere den til artene når et nivå som
sikrer artens bevaringsstatus.
Igangsetting av endringsprosessen. Planen setter en rekke nye prosesser i verk for å
forbedre forvaltningen av biodiversiteten og sikrer at medlemsland integrerer
forpliktelsene i strategien i nasjonal lovgiving. Et kunnskapssenter og et partnerskap
for biodiversitet vil bidra til forskning og innovasjon i Europa. Strategien vil stimulere
skattesystemer og prising for å bedre reflektere miljøkostnadene, inkludert kostnadene
ved tap av biodiversitet, og for å sørge for at biodiversitet blir integrert i offentlige og
private beslutningsprosesser36.

Hentet 20.06.2020 her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_886
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Implementeringen av biodiversitetsstrategien skal i følge EU-kommisjonen booste
gjenreisingen av Europa i etterkant av Covid-19-krisen. Den vil gi økonomiske fordeler og
bidra til å styrke motstandskraften i eventuelle senere kriser. De tre nøkkelsektorene jordbruk,
bygg- og anlegg og næringsmiddelindustrien er alle svært avhengig av naturen, og de
genererer tilsammen mer enn 7 000 milliarder euro. Fordelene ved EU Natura 2000naturvernnettverket er anslått å stå for 200–300 mrd. euro per år.

Natura 2000-områder
Natura 2000 er et nettverk av viktige hekke- og hvileplasser for sjeldne og truede arter, og
noen sjeldne naturtyper som er beskyttet i kraft av seg selv. Det strekker seg over alle 28
EU-land, både på land og til sjøs. Natura 2000-områder dekker over 18 prosent av EUs
landareal og 6 prosent av marine områder, og det er det største koordinerte nettverket av
beskyttet areal i verden. Natura 2000 er ikke en ordning med strenge naturreservater hvor
alle menneskelige aktiviteter er forbudt. Man har heller en tilnærming der bevaring og
bærekraftig bruk av områdene er tillatt. Det meste av områdene er privateid (Thuen,
2017).

Å investere i natur og miljø betyr også å investere i lokale arbeidsplasser og
forretningsmuligheter, så som restaurering av natur, økologisk jordbruksdrift og i både grønn
og blå infrastruktur. De påkrevde investeringsbehovene som en følge av Natura 2000naturnettverket er beregnet til å innebære så mye som 500 000 arbeidsplasser i tillegg til
dagens. Økologisk jordbruk bidar med 10–20 prosent flere jobber per hektar enn
konvensjonelt jordbruk. Å gjøre byene grønnere gir også mange innovative jobbmuligheter,
fra designere og byplanleggere til urbane bønder og botanikere.
Motsatt: Dersom verden fortsetter «business as usual» med å ødelegge naturmiljøene og
økosystemene, vil degraderingen av naturkapitalen fortsette, med betydelige økonomiske og
sosioøkonomiske tap, og tap av utviklingspotensiale. De økonomiske og sosiale kostnadene
av å ikke handle vi bli svært store og føre til alvorlige vær- og naturkatastrofer, såvel som
reduksjon av EUs gjennomsnittlige BNP med opp til 2 prosent, og i noen deler av EU mer enn
dette (samme fotnote som over).

Hvordan skal endringene finansieres?
Strategien vil kreve betydelige investeringer. EU-kommisjonen mener at minst 20 mrd. euro
per år bør stilles til rådighet for å bruke på naturen, spesielt for å gjenopprette økosystemer,
investere i Natura 2000-nettverket og utvikle grønn og blå infrastruktur over hele EU. Dette
vil kreve mobilisering av private og offentlige midler på både nasjonalt nivå og EU-nivå,
såvel som en rekke ulike programmer i den neste langtidsperioden for EU-budsjettet.
Ettersom naturgjenoppretting vil gi et viktig bidrag for å nå klimamålene, vil en stor andel av
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av de 25 prosentene av EU-budsjettet som er satt av til klimahandlinger, bli investert i
biodiversitet og naturbaserte løsninger.
Under InvestEU vil det bli tatt initiativ til å mobilisere minst 10 mrd. euro over de 10 neste
årene for å etablere støtte til naturrelaterte tiltak og sirkulær økonomi. Dette vil være basert på
offentlig/privat blandet finansiering. Natur og biodiversitet er også et prioritert område for
European Green Deals investeringsplan. For å bidra til å hente investeringsmidler må EU
fremskaffe langsiktig sikkerhet for investorer og bidra til bærekraftighet i finanssystemet. EU
er i ferd med å utarbeide et klassifiseringssystem som vil gi næringsliv og investorer et felles
språk for å kunne identifisere økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. Dette
systemet vil være en guide for investorer for et grønt skifte og bruk av naturbaserte løsninger
(samme fotnote som over).

EUs posisjon i forhandlingene om FNs konvensjon om naturmangfold post 2020
Kommisjonens nye biodiversitetsstrategi legger føringer for forpliktelsene EU vil påta seg i
FN i konvensjonen om biodiversitet. Med strategien vil kommisjonen forslå at EU ønsker
følgende elementer inkludert:







Overordnede langsiktige mål for biodiversitet på linje med FNs visjon om «å leve i
harmoni med naturen» innen 2050. Ambisjonen bør være at innen 2050 er verdens
økosystemer gjenopprettet, fleksibelt og tilstrekkelig vernet (på en adekvat måte).
Verden bør forplikte seg til «netto-gevinst-prinsippet», altså at man gir mer tilbake
til naturen enn man tar. Verden bør forplikte seg til å ikke fortsette med
menneskeskapt utryddelse av arter, i alle fall ikke der de kan unngås.
Ambisiøse globale mål for 2030 på linje med EUs forpliktelser som er foreslått i
den nye biodiversitetsstrategien.
Forbedrede metoder for å implementere tiltakene på områder som finansiering,
kapasitet, forskning, know-how og teknologi.
En langt sterkere implementering, styring og evalueringsprosess.
Et rettferdig system for å dele fordelene ved bruk av genetiske ressurser knyttet til
biodiversitet.

Kommisjonen har tillagt landbruket en nøkkelrolle i å bekjempe tapet av biodiversitet.
Generalsekretæren for COPA-COGECA, Pekka Pesonen, mener imidlertid at Europas
gårdbrukere har en begrunnet bekymring for hva som vil bli konsekvensene for
jordbruksproduksjonen av Farm to Fork og Biodiversitetsstrategien (Pesonen, 2020).
Han peker på at målet i strategien om at 10 prosent av jordbruksarealene skal brakklegges, vil
bety mindre avlinger for gårdbrukerne og redusere muligheten de har til å respondere på
knapphet i markedet som en følge av klimaendringer og økt global etterspørsel.
Videre viser Pesonen til at en økning i det økologiske arealet fra 7 til 25 prosent også
innebærer mindre avlinger. Avlingene er vanligvis 25 prosent lavere ved økologisk
produksjon, og han viser til at noen produksjoner har større avvik. For hvete mener han at
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avlingene er 40 prosent lavere i Tyskland og 85 prosent lavere i Italia enn de er ved
konvensjonell drift.
I tillegg vil avlingene reduseres på de delene av arealene som ikke er økologisk drevet når
bruken av plantevernmidler skal reduseres med 50 prosent. Avhengig av avling vil
reduksjonen bli mellom 19 prosent for hvete og 42 prosent for potet. Reduksjonen er større i
regioner med stor produksjon i dag. Uten å bruke plantevernmidler og gjødsel vil
matvaresikkerheten til verdens befolkning stå i fare. I stedet for teoretiske mål mener Pesonen
at man heller bør se etter konkrete løsninger.
Pesonen peker også på at kommisjonens forslag hviler for mye på at nye arbeidsplasser
skal komme innen reiseliv og rekreasjon, og glemmer at disse næringene også har et stort
klimaavtrykk. Videre var meningen at landbrukspolitikken skulle forenkles, men de nye
strategiene og planene vil kreve mer – ikke mindre – regulering av landbruket, og i stedet for
å øke fleksibiliteten til medlemslandene vil den heller bidra til mindre fleksibilitet. Og mens
tiltakene for den øvrige befolkningen er frivillige, vil tiltakene for jordbruket og skogbruket
være obligatoriske.
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