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Innhold i presentasjonen:

• Norges forhold til EU

• Mulige konsekvenser av EUs 
nye landbrukspolitikk

• Hva betyr dette for norsk 
jordbruk?
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Norges forhold til EU

• Norge og EU har hatt EØS – avtalen 
siden 1. januar 1994

• Landbruk er ikke en del av EØS-avtalen
• Veterinærbestemmelser, bruk av 

plantevernregler, regelverk for økologisk 
landbruk osv er EØS – relevant

• Norge har handelsavtaler knyttet til basis 
jordbruksvarer – artikkel 19 og 
bearbeidede jordbruksvarer – protokoll 3

Foto: EU, 2019. Basia Pawlik
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Konsekvenser av EUs 
nye landbrukspolitikk
• Krav om at produksjonen må bli 

mer miljø- og klimavennlig
• Mindre bruk av innsatsfaktorer 

som gjødsel, plantevernmidler og 
antibiotika

• Husdyrproduksjonen skal bli mere 
dyrevennlig

• Omlegging til mer økologisk 
jordbruk

Medfører økte 
kostnader og økte 
priser for EUs 
jordbruksvarer 
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Konsekvenser for norsk jordbruk

• Miljø og klima
• Generell import, eksport og 

grensehandel
• Norges handelsavtaler med 

EU på jordbruksområdet
• Internasjonal handel

Foto: Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com
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Miljø og klima

• Norge trenger ikke å følge EUs 
målsettinger for redusert bruk av 
gjødsel, plantevernmidler, 
antibiotika og omlegging til 
økologisk jordbruk

• Økt press for at norsk jordbruk skal 
bli mere miljø- og klimavennlig?

• Spørsmål om hva Norge vil gjøre?
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Import, eksport og grensehandel

• EUs 
jordbruksproduksjon 
blir dyrere 
• Mindre import og 
grensehandel?
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Importen av 
jordbruksvarer økte 

med 11,7 mrd. kr 
og 16,5 prosent fra 

2019 til 2020

Import av 
jordbruksvarer i 

2020: 82,6 mrd. kr



Norges handelsavtaler med EU for 
jordbruksvarer

• EU blir mindre 
konkurransedyktig på 
verdensmarkedet

• Mer interessert i å 
eksportere til et 
høykostnadsland som 
Norge innenfor 
handelsavtalene på jordbruk 

Svin

Kylling
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Internasjonal handel  
• EU ønsker at miljø og bærekraft blir en 

del av internasjonal handelspolitikk
• Karbonskatt
• Konsekvenser av strategien fra jord til 

bord (Farm to Fork)
• EUs grønne giv (Green Deal) skal sette 

nye standarder knyttet til bærekraft i 
handelsplitikken

• EU vil sette en ny «gullstandard» knyttet til 
miljø og bærekraft

• WTOs nye generaldirektør, Ngozi Okonjo-
Iweala ønsker også å løfte fram 
problemstillinger knyttet til miljø, klima og 
sirkulær økonomi i handelspolitikken

Muligheter for 
samarbeid med 

Norge

4. mars 2021 



Takk for meg!
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