
www.nationen.no

Postadresse
Nationen, Postboks 9390,

0135 Oslo
Besøksadresse

Schweigaardsgate 34 E
Sentralbord

21 31 00 00

Abonnement 
23 33 91 52

nationen@mediaconnect.no
Annonser
21 31 44 44

annonser@nationen.no

Nationen arbeider etter Vær 
varsom-plakatens regler for god 
presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig 
avisomtale bes ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige 
Utvalg (PFU) er et klageorgan i 
presseetiske spørsmål. 
PFU holder til i Oslo. 
Telefon: 22 40 50 40
E-post:pfu@presse.no

Distriktenes  
næringsavis

Grunnlagt 1918

Sjefredaktør
Irene Halvorsen

irene.halvorsen@nationen.no

Nyhetsredaktør
Svein Ove Hansli

svein.hansli@nationen.no

Utviklingsredaktør
Monika Aaserud

monika.aaserud 
@nationen.no

Reportasjeleder 
Alexander  

Gjermundshaug
alexander.gjermundshaug 

@nationen.no

Delta i debatten 
på #motkultur

debatt@nationen.no

Tips oss
940 08 650

tips@nationen.no

Tips oss om gode saker i ditt 
distrikt. Månedens beste tips 

honoreres med flax-lodd.

Uteblitt avis?
23 33 91 52

nationen@ 
mediaconnect.no

«Når utbygging av vindkraft har skjedd med mindre 
 motstand på kontinentet skyldes det delvis ønske om å 
kvitte seg med kjernekraft og delvis at turbinene plasseres i 
 allerede bebygde områder.» Debatt 19–20
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Det er forbudt å produsere pels i Norge, 
men ikke å kjøpe. Kritikerne av pelsforbu-
det hevder at det bare flytter produksjonen 
til land med dårligere standarder.

Forbudstilhengerne hevder  at den nor-
ske produksjonen ikke vil bli erstattet.

Når det gjelder mat,  er det ingen tvil: 
Det vi kutter av hjemlig matproduksjon 
erstattes av import. Når vi importerer mer 
av ting vi tradisjonelt har vært sjølforsynt 
med, bygger vi samtidig ned norsk jord-
bruk.

Senterpartiet vurderer  å programfeste 
klimatoll på import av kjøtt og meieriva-
rer. Økt matimport gjør det mulig å be-
regne at utslippene i Norge går ned, mens 
de i realiteten øker – gjerne mer – i landene 
som eksporterer til oss. Så kommer klima-
utslippene fra kontinental transport av 
maten i tillegg.

Sps forslag er i tiden: EU utreder al-
lerede klimatoll på varer utenfra. Og det 
norske tollvernet på mat lekker allerede 
som en sil.

Tollvern på mat, en internasjonalt svært 
vanlig måte å sikre egen matproduksjon, 
fungerer i Norge slik at varer som ikke 
konkurrerer med norske produksjoner, 
har liten eller ingen toll. Tollvernet forbe-
holdes varer vi kan produsere sjøl.

Prosjektleder Torbjørn Tufte i Agri 
Analyse skriver her i avisen om at liberali-
sering av EU- og WTO-regelverket,  men 
også målrettet reduksjon av råvareprisene 
i EU, har økt tollkvotene og svekket effek-
tiviteten i gjeldende tollsatser, som knapt 
er endret på to tiår.

Det har svekket tollvernet, slik at norsk 
melk og kjøtt, grønt og korn presses ut av 
billig import. Grensehandel og import av 
ost tilsvarer alene om lag 20 prosent av da-

gens norske osteproduksjon, og 10 prosent 
av all norsk melkeproduksjon.

Graslandet Norge lekker  selvforsyning 
av melk. Stortinget bør spørre seg, slik 
Agri Analyse spør, om dette er i tråd med 
vedtatte landbrukspolitiske mål om mat-
forsyning og mangfoldig landbruk i hele 
landet.

Hvis svaret er nei,  legger vi til grunn at 
det er virkemidlene og ikke målene som 
bør endres. Da må importvernet opprus-
tes: Når flommen tiltar, må flomvollen 
bygges høyere. 

Forslaget til Sps  programkomité vil også 
med nødvendighet aktualisere klimatoll 
på import av fôrråvare fra Brasil og andre 
fjerntliggende land. Skip over Atlanteren 
slipper ut like mye, hva enten det ligger 
soya, ost eller kjøtt i lasten. Skal vi klima-
tolle matimport, får vi for skams skyld 
klimatolle fôrimport.

Norge lekker matproduksjon til utlandet. 
Lekkasjen må tettes. Toll-heimevernet 
er modent for opprustning. 

Hull i meierimuren: Osteimporten tilsvarer 10 prosent av norsk melkeproduksjon. 
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