
– Her ser man tydelig at Ap står 
med lua i hånden når det kommer 
til EØS-spørsmål, og stiller seg 
sammen med Høyre og resten 
av regjeringen hver gang temaet 
kommer opp, sier Sps nærings-
politiske talsperson, Geir Polle-
stad til Nationen. 

I januar skrev Nationen at fjor-
årets handelsunderskuddet på 
landbruksvarer med EU endte på 

rekordhøye 15 milliarder kroner. 
Norges avtale med EU, den såkal-
te artikkelen 19 om landbruks-
produkter, forplikter Norge og 
EU til en gradvis liberalisering 
av handelen på landbrukspro-
dukter. 

Før jul løftet SV og Sp et for-
slag i Stortinget om å reforhandle 
hvor mye landbruksprodukter 
EU kan importere til Norge uten-

om tollvernet, som et resultat av 
at Storbritannia går ut av EU.

Forrige uke stemte regjerin-
gen, med støtte fra Frp og Ap, for-
slaget ned i Stortinget.

Ville reforhandle avtale
Etter at Storbritannia forlot EU 
har Island bedt om å reforhandle 
kvoten EU har på landbrukspro-
dukter som kan importeres til 
Norge utenom tolltariffene. 

Tre ganger siden 1994 har 
Norge reforhandlet import og 
eksportkvotene på landbruks-
produkter, og alle tre gangene ble 
EU sikret økte importkvoter på 
kjøtt, ost og andre landbrukspro-
dukter til Norge. 

Etter at 70 millioner briter 
forlot EU-sonen ved nyttår 

har Island varslet at de ønsker 
å reforhandle EUs importkvo-
ter på landbruksprodukter. 
Norge har så langt valgt å ikke 
søke reforhandlinger av land-
bruksavtalen. 

Torsdag i forrige uke sluttet 
også Frp og Ap seg til regjerin-
gens standpunkt. 

Sp: – Overrasket over AP
Geir Pollestad mener handels-
underskudd på landbruksvarer 
og økte landbrukskvoter for EU 
gjør at stadig flere norske bønder 
blir utkonkurrert i det norske 
markedet. 

– Økte kvoter, og handelsun-
derskudd på landbruksvarer 
med EU får den direkte konse-
kvens at flere norske gårdsbruk 

enn nødvendig blir langt ned 
hvert år, mener Pollestad.

Han frykter samtidig for 
norsk matvaresikkerhet om 
importen av landbrukspro-
dukter fra EU fortsetter å øke. 

– Til syvende og sist går dette 
også ut over befolkningsutvik-
lingen i viktige landbruksdis-
trikter. Jeg er overrasket over at 
Ap ikke ser dette, sier Pollestad.

Regjeringen må vurdere
Landbrukspolitisk talsperson for 
Ap, Nils Kristen Sandtrøen, sitter 
i næringskomiteen på Stortinget, 
og stemte mot at avtalen om land-
bruksprodukter med EU skulle 
reforhandles. 

– Artikkel 19, som regulerer 
handelen på landbruksproduk-

Norges handelsunderskudd på land-
bruksvarer med EU endte med et tap 
på 15 milliarder kroner i 2020. – Det er 
totaleffekten av handelen på landbruks-
produkter som er avgjørende, sier Ap.

 ○ EØS-avtalen

Handelsunderskudd: Selv om EØS-avtalen skulle sikre «gjensidig fordelaktig» handel på landbruksprodukter, vil handelsunderskuddet på landbruksprodukter ed EU fortsette  å øke i årene som kommer.   
 Foto       og grafikk: Frank May / NTB og Eskild Johansen 
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Tidenes handels-
underskudd 
Norges handelsunderskudd med EU på land-

bruksprodukter var i fjor på over 16 milliarder 

kroner. Bondelaget mener regjeringen har latt 

seg presse til å øke importen. Side 4–5

«Arbeidsgiveren stjeler lønna hans, så 

oljearbeideren lever av søppel. Nå må 

det bli slutt på klassejustisen.»

Kommentar side 3 ○ Eva Nordlund
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ikke bare stuegriser
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MATMERKING · 6

Matmerk  
bytter navn
Matmerk skifter navn til Stif-

telsen Norsk Mat. – Et  råbra 

navn, mener administrerende 

direktør Nina Sundqvist.

MATTRENDER · 10–11

Skepsisen er 
gammelt nytt
Insekter på tallerkenen får 

folk til å rynke på nesa. Men 

skepsisen til nye matretter er 

ikke noe nytt. 
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ter mellom Norge og EU, skal 
opp til gjennomgang med jevne 
mellomrom. På bakgrunn av 
denne gjennomgangen vurderer 
enhver tids sittende regjeringen 
om det er grunnlag for nye for-
handlinger, sier Sandtrøen til 
Nationen. 

Samtidig som regjeringen, 
med støtte fra Frp og Ap, ikke 
ønsker å åpne for nye forhand-
linger med EU på importkvoter 
på landbruksprodukter, har bri-
tenes utmeldelse av EU gjort at 
Norge har igangsatt omfattende 
forhandlinger på fiskeriavtalen, 
der EUs torskekvoter i Barents-
havet er kuttet kraftig.

– Når fiskeriavtalen reforhand-
les, hvorfor mener Ap at det ikke 
er nødvendig å reforhandle land-
bruksavtalen? 

– Arbeiderpartiet mener at 
selv om Storbritannia gikk ut av 
EU, så gir det ikke grunnlag i seg 
selv til å reforhandle avtalen om 
landbruksprodukter med EU, 
sier Sandtrøen. 

Importkvoter på ost
Sandtrøen peker på at sist gang 
Norge reforhandlet importkvo-
tene på landbruksprodukter, 
under Jens Stoltenbergs siste re-
gjering i 2012, fikk Senterpartiet 
gjennomslag for økt tolltariff på 
oster. 

– Det var den rødgrønne re-
gjeringen som fikk på plass økte 

ostetoll for EU, og det tror jeg har 
vært veldig fordelaktig for norsk 
landbruk, mener Aps landbruks-
politiske talsperson.

Han legger til at endringen re-
elt besto i å gå fra å beregne tol-
len i prosent av varene i stede for 
kroner. 

Selv om Norge reforhandlet 
størrelsen på ostetollen under de 
forrige EØS-forhandlingene, førte 
de samme forhandlingene til at re-
gjeringen ga EU tillatelse til å øke 
oste-eksporten til Norge, utenom 
tolltariffen, med 2.700 tonn ost.

Til sammenligning, under 
forrige forhandlinger i 2017, 
økte daværende landbruks-
minister Jon Georg Dale (Frp) 
importkvoten på ost fra EU vi-
dere med bare 1.200 tonn. 

I sum har dette ført til at en sta-
dig større andel av oster solgt i 
Norge kommer fra utlandet. Iføl-
ge Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) ble 17 prosent av alle os-
ter i Norge i 2019 – importert fra 

utlandet og i særdeleshet EU. 
I 2019 importerte Norge 19.000 

tonn ost – hvorav 8400 tonn var 
tollfrie frie kvoter. 

Hildegunn Gjengedal er seni-
orrådgiver i Norges Bondelag, 
og sa til Nationen i januar at hun 
mente stadig økte tollkvoter på 
landbruksprodukter ga EU så 
høy profittmargin på landbruks 
eksporten til Norge, at de i reali-
teten subsidierte direkte import 
utenom importkvotene. 

Hun mener økte import-
kvoter for EU er med på å 
utkonkurrerte norske land-
bruksprodukter i det norske 
markedet – til tross for høye 
tollbarrierer. 

Som et resultat av dette har 
selvforsyningsgraden av land-
bruksprodukter i Norge falt fra 
50 prosent i 2017 til 45 prosent i 
2019. Fra 2010 og fram til i dag har 
rundt 30 prosent av alle melke-
bønder i Norge lagt ned drifta. 

Ap ønsker importvern
Sandtrøen mener Aps innstil-
ling til nytt partiprogram under-
streker at partiet ønsker å skape 
flere arbeidsplasser i jordbruket 
og å sikre matvaresikkerheten i 
Norge. 

– Hvordan kan man si at for-
handlingene som økte ostetollen 
til EU har sikret norsk landbruk, 
når daværende Stoltenberg-regje-
ringen samtidig økte landbruks-

kvotene som EU kunne importere 
utenom tollvernet?

– I vårt utkast til partiprogram 
så ligger det fast at vi ønsker et 
velfungerende importvern. Jeg 
mener at uten prosenttoll på im-
portert ost, ville det vært langt 
mer krevende for norske melke-
produsenter, sier Sandtrøen. 

I Norges avtale om landbruks-
produkter i EØS-avtalen, artik-
kel 19, har Norge forpliktet seg 
til å på sikt liberalisere handelen 
med landbruksprodukter mel-
lom Norge og EU. 

– Er Ap for en liberalisering av 
landbrukshandelen mellom Norge 
og EU slik EØS-avtalen krever?

– Det er totaleffekten av han-
delen på landbruksprodukter 
som er avgjørende. Det som også 
står i avtalen, er at handelen på 
landbruksprodukter samtidig 
skal være «gjensidig fordelak-
tig», sier Sandtrøen. 

Han mener Frp og Høyre 
samtidig har gjennomført en 
landbrukspolitikk, uavhengig 
EØS-avtalen, som har ført til en 
ensidig svekkelse av norsk jord-
bruk. 

Handelsunderskudd?
Norge hadde i 2020 et handels-
underskudd på 15 milliarder kro-
ner i handelen med landbruks-
varer. I en rapport om fremtidig 
norsk landbrukseksport, av Ru-
ralis utredning og Agri analyse 

fra 2019, kommer det fram at 
norsk landbrukseksport trolig vil 
gå ned i årene som kommer. 

Årsaken er avvikling av norsk 
pelsdyrnæring, som Ap har støt-
tet, og avvikling av eksportsub-
sidier på norske oster, som Norge 
har forpliktet seg via Gatt-avtalen 
fra 1994.  Pelsverk og Jarlsberg-os-
ter er de eneste to betydelige land-
bruksproduktene som de senere år 
har blitt eksportert i stort monn. 

– Anser Ap et handelsunder-
skudd med EU på 15 milliarder kro-
ner på landbruksvarer som «gjen-
sidig fordelaktig»?

– Det er den fremtidige og hel-
hetlige politikken som er det vik-
tige, sier Sandtrøen.

Han vil heller ikke svare på om 
Ap vil vurdere å forsøke å få ned 
importkvotene på landbrukspro-
dukter med EU i neste forhand-
lingsrunde i 2022. 

– Gjennom innstillingen til 
nytt partiprogram signalise-
rer Ap at vi vil være en del av et 
flertall på Stortinget som mener 
at regjeringen i kommende for-
handlinger med EU, i størst mulig 
grad må skjerme norsk landbruk. 
Med en rødgrønn regjering er jeg 
også sikker på at norsk landbruk 
vil bli bedre ivaretatt enn under 
dagens regjering, avslutter Sand-
trøen. 

Eskild Johansen
eskild.johansen@nationen.no

Fakta

Landbrukskvoter
 ○ I EØS-avtalen mellom 

Norge og EU er land-
bruks- og fiskeriprodukter 
unntatt frihandel. I stede 
forhandler Norge med 
EU jevnlig for hvor stort 
kvantum av varer som kan 
importeres utenom tollta-
riffer.

 ○ Landbrukskvoter er i 
realiteten import- og ek-
sportkvoter i handelen 
med landbruksprodukter.

 ○ Norge har egne avtaler 
både med EU, via EØS-
avtalens egen landbruks-
avtale, og landbrukskvoter 
avsatt med andre land via 
Verdens handelsorganisa-
sjons (WTO).

Importvern

«Jeg mener at uten 
prosent toll på importert 
ost, ville det vært langt 
mer krevende for norske 
melkeprodusenter»
Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

 ○ EØS-avtalen

Handelsunderskudd: Selv om EØS-avtalen skulle sikre «gjensidig fordelaktig» handel på landbruksprodukter, vil handelsunderskuddet på landbruksprodukter ed EU fortsette  å øke i årene som kommer.   
 Foto       og grafikk: Frank May / NTB og Eskild Johansen 

Underskudd: Siden EØS-avtalen ble inngått i 1994 - har Norges han-
delsunderskudd på landbruksprodukter med EU økt dramatisk. 
 Grafikk: Eskild Johansen/Nationen

Skuffet: Senterpartiets 
næringspolitiske tals-
person Geir Pollestad er 
skuffet over at Ap valgte å 
støtte regjeringen og Frp i 
mot Sp og SVs ønske om å 
reforhandle landbruksav-
talen med EU.  
 Foto: Terje Pedersen /  
 NTB scanpix

Uenig: Nils Kristen Sandtrøen 
(Ap) er partiets landbrukspolitisk 
talsperson og er uenig med SV 
og Sp at det er nødvendig å refor-
handle lanbruksavtalen med EU.  
  
 
 
 
 Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forhandlinger: Forhendværende 
handelsminister Bjørn Tore Godal 
(Ap) og utenriksminister Johan 
Jørgen Holst (Ap) var duoen som 
fremforhandlet EØS-avtalens 
landbruksdel (kapittel 19) der 
Norge forpliktet seg til på sikt å 
liberalisere handelen med land-
bruksvarer .  
 Foto: NTB

Fakta

EØS-avtalens artikkel 19 
om landbruk
Dette forpliktet Norge til 
EU da EØS-avtalen ble 
inngått i 1994:

Art 19 om landbruket:
 ○ 1. Avtalepartene skal 

 undersøke de vanskelig-
heter som måtte oppstå i 
handelen med landbruks-
varer, og skal bestrebe 
seg på å finne egnede 
 løsninger.

 ○ 2. Avtalepartene skal 
fortsette sine bestrebelser 
med sikte på en gradvis 
liberalisering av handelen  
med landbruksvarer.

 ○ 3. For dette formål vil 
avtalepartene innen 
 utgangen av 1993 og 
 senere med to års 
 mellomrom gjennomgå 
 vilkårene for handelen 
med  landbruksvarer.

 ○ 4. I lys av resultatene av 
gjennomgåelsene, innen-
for rammen av dens enkel-
tes landbrukspolitikk og 
under hensyntagen til re-
sultatene av Uruguay-run-
den (WHOs GATT- avtale 
om liberalisering av ver-
denshandelen red.anm.) 
vil avtalepartene innenfor 
rammen av denne avtale 
avgjøre videre reduksjo-
ner av enhver form for 
handelshindringer innen 
landbrukssektoren, på 
preferansebasis, bilateral 
eller multilateral basis og 
på gjensidig fordelaktig 
basis, herunder handels-
hindringer som følger av 
statlige handelsmonopo-
ler i landbrukssektoren.
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