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Trond Ellingsbø

Leder i Oppland Bondelag



Disposisjon

• Litt om Oppland Bondelag

• Landbruket i Oppland

• Hvorfor matproduksjon i Norge

• Så hovedtemaet: Importvern og toll

• Håper på spørsmål, innspill og 

synspunkter fra dere



Oppland Bondelag

• Oppland Bondelag - ett av 18 

fylkeslag i Norges Bondelag – NB 

ca 60.500 medlemmer

• Oppland Bondelag – ca 5550 

medlemmer
– Kontor på Lillehammer – vel 3 årsverk

– Fylkesstyre 

– 36 lokallag – alle med egne styrer



Utviklingstrekk -

Opplandsjordbruket

• Utvikling i Opplandsjordbruket 

1995 – 2011

• Statistikker fra Fylkesmannens 

Landbruksavdeling – oppdatert 

november 2011



Søkere om produksjonstillegg Oppland
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”Opplandsgarden” er på 202 dekar
Landsgjennomsnitt = 223 dekar

Jordbruksareal pr bruk, Oppland
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Strukturutvikling mjølkeku, Oppland
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Sysselsetting og verdiskaping

Rapport fra NILF høsten 2012

• Sysselsetting
– ca 5. 600 i primærnæring landbruk; jord og skog

– ca 12.000 ansatte i landbruk og landbruksbasert 

virksomhet,  14% av sysselsatte i Oppland

• Verdiskaping:
– ca 2,4 mrd i primærnæring

– ca 3,6 mrd i landbruk og landbruksbasert 

virksomhet, 8% av total verdiskaping i Oppland



Hvorfor produsere og ikke 

importere all mat i Norge?

• Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen 

skal alle land sørge for matsikkerhet for sine 

innbyggere.

• Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter.

• Klimaendringer og stor befolkningsvekst - Vi er 

rike, men hvert land vil først sørge for sine ved 

matmangel

• Sårbarhet. Vi importerer over halvparten av det 

vi spiser.

• Landskapsforringelse. Gjengroing, fraflytting



Hvorfor landbrukspolitikk og 

ikke frie markedskrefter

• Landbruket produserer fellesgoder som ikke 

kan omsettes - Matvaremarkedet sikrer ikke 

disse.

• Langsiktighet.

• Det er noe helt annet å produsere basisbehovet 

mat, enn spiker eller sko

– Biologisk produksjon

– Jorda er ikke flyttbar



Hva skiller Norge fra 

andre land?

• Små driftsenheter – krevende topografi

• Lave avlinger, begrensning i vekster

• Langstrakt. Store klimatiske forskjeller

• Oljedrevet økonomi

• Fordel: God dyre- og plantehelse. Unike 

smaker



Hvordan løse utfordringene i Norge?

• Må føre en nasjonal 

landbrukspolitikk der bondens 

inntekt kommer fra både 

marked og tilskudd. 

– Tilskudd må tilpasses de 

store ulikhetene i 

produksjon og klima. 

• Et importvern med toll på 

sentrale varer fra norsk 

landbruk for å utjevne 

kostnads-forskjellen mellom 

Norge og andre land.



Ei produktiv næring!



Faresignal: Arealnedgang!

Fulldyrket areal 

per innbygger



Velkommen til bords

Ny landbruks- og matmelding

Meld. S. 9 (2011-2012)



Matproduksjonen i Norge er ikke økt

1 % per år?



Hva vil Bondelaget?

• Produsere mer god og trygg kvalitetsmat 

til en økende befolkning

• Utnytte jord- og beiteressurser over hele 

landet

• Produsere på en miljøvennlig måte, og ha 

god dyrevelferd

• Forvalte kulturlandskapet; holde det 

åpent, vakkert og variert

• Ta vare på matjorda for framtidige 

generasjoner



Ingen matproduksjon uten 

inntekt

”Gode inntektsmuligheter er det viktigste 

virkemiddelet for å nå de 

jordbrukspolitiske målene”  (Meld. S. 9 

(2011-2012))

• Lavt inntektsnivå

• Konkurransedyktig inntekt for å sikre 

rekruttering

• Uten bedre inntektsmuligheter -

urealistisk å nå målet om økt 

matproduksjon



Verktøykassa

• Importvern

• Økonomiske 

virkemidler

• Juridiske virkemidler

• Markedsordninger



Importvern

• Tollsatser og  kvoter

• Importen er mer enn doblet siden 2000.

• Den norske delen av matmangfoldet 

presses.

• WTO-avtalen: Velge den som beskytter 

best av krone eller prosenttoll.

• Viktig politisk grep: Fra 2013 endres 

tollen på biff og filet av storfe, 

lammekjøtt og faste oster (type 

Norvegia og Jarlsberg) til prosenttoll. 



Importvern – ikke noe 

særnorsk fenomen

• De fleste industrialiserte land har et 

importvern

• EU har sterkere beskyttelse mot 

import fra land med lavere 

kostnadsnivå enn det Norge har

• 46% av alle typer landbruksvarer 

importeres tollfritt til Norge. 

Tilsvarende for EU er 30%



Gjennomslag for prosenttoll

Hva innebærer det?



Prosenttoll fra 2013

• Det blir prosenttoll på: 

– Biff/filet av storfe

– Lammekjøtt

– Faste oster som Norvegia og Jarlsberg

(med enkelte unntak som parmesan m.fl.)

• Vi tetter igjen et (potensielt) hull i 

tollvernet



Nødvendig forutsetning for

• Å beholde og kunne øke produksjon

• Investeringer 

• Produktutvikling 

• Inntektsvekst

• Framtidig verdiskaping og sysselsetting i 

landbruk og næringsmiddelindustri

• Sikre matvareberedskap og sjølforsyning



Import og eksport av 

landbruksvarer totalt (i 

milliarder kroner)

Kilde: SSB/SLF 2012





Toll og tull

• I tråd med avtalen i verdens 

handelsorganisasjon (WTO) –

Norge ypper ikke til handelskrig

• Landbruksvarer ≠ fisk: separate 

forhandlingsområder både i WTO 

og EØS-avtalen.
EU har stor interesse av fiskeimport fra 

Norge – viktig leverandør av råvarer til 

EU’s foredlingsindustri. 



Toll og tull

• Medfører ikke prisøkninger direkte, men 

gir handlingsrom

– Pris til bonden kan økes i takt med 

kostnadene.

– Vil handelen øke matprisene mer enn 

kostnadene og skylde på bonden?

• Eksisterende handelsavtaler sikrer 

mangfold av import gjennom bl.a. kvoter 

- nå sikrer vi også mulighet for et 

mangfold av norske varer



Toll og tull om ost

• Mulighetene for å importere 

dessertoster begrenses ikke. 

– God plass til import av brie, 

camembert, roquefort m.m. innenfor 

den tollfrie ostekvoten

• Hensikten med tollendringer er å 

begrense billigostimport som ikke 

beriker osteutvalget. 



Stortingsflertallet ønsker

• Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal 

ha en bærekraftig nasjonal 

matproduksjon basert på landbruk over 

hele landet.

• Importvernet er en viktig forutsetning for 

å ivareta denne viktige politiske 

målsettingen.

• Handlingsrommet i importvernet skal 

utnyttes. 



Til slutt

• Takk for at jeg fikk komme og takk 

for at dere ville høre på!


