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Norge må ikke gi innrømmelser til Mercosur på landbruksområdet  

Norge og EFTA har denne våren startet innledende samtaler med handelsblokken 

Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Norges Bondelag er bekymret for 

hvilke krav Mercosur vil stille på landbrukssektoren. 

 

Landene i Mercosur er store produsenter og eksportører av landbruksprodukter. Brasil var i 

2015 verdens nest største produsent av storfékjøtt og tredje største eksportør. Argentina var 

den femte største produsenten av storfékjøtt, og Uruguay nr 7 av verdens eksportører av 

storfékjøtt samme år. Brasil var i 2015 også verdens nest største eksportør av fjørfekjøtt og 

den fjerde største eksportøren av svinekjøtt. Mercosurlandene har en betydelig eksport av 

korn og andre råvarer til kraftfôrproduksjon som er i direkte konkurranse med norsk 

kornproduksjon. Frukt og grønt er også store eksportprodukter for Mercosur-landene som 

kan komme i konkurranse med norsk produksjon. 

 

Økte kvoter og/eller redusert toll på varer fra Mercosur vil slå ut svært negativt for norsk 

landbruk og næringsmiddelindustri. Det norske markedet er lite og sårbart, og en åpning 

for større import fra land med en sterk konkurransekraft, som Mercosur, vil kunne slå ut 

norsk produksjon. Importen av landbruksvarer har økt med over 300% siden 1999, og bare 

siste året har mengden importert kjøtt og kjøttvarer økt med 38%.  

 

Norsk produksjon vil være lite konkurransedyktig mot verdens største eksportører av 

sentrale landbruksprodukt som er sensitive for Norge. Eksempelvis viste regjeringens egen 

TTIP-rapport fra 2014 at norsk engrospris på storfekjøtt i 2012 lå 3-4 ganger over 

verdensmarkedsprisen. Høyt kostnadsnivå, krevende topografi og klima gjør 

matproduksjonen dyrere i landet vårt. Vi er stolte over våre høye standardarder for 

mattrygghet og dyrevelferd, men det bidrar også til at produksjonskostnadene er høyere 

enn i Mercosur-landene. 

 

Norsk landbruk bidrar samtidig med en verdiskaping på 140 milliarder kroner årlig, og en 

samlet sysselsetting på rundt 90 000 arbeidsplasser. I tillegg får norske forbrukere og 

innbyggere kulturlandskap og spredt bosetting, rein mat og høy dyrevelferd og mat med 

lokalt særpreg på kjøpet. 
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Selv om det foreløpig bare dreier seg om innledende samtaler, vil vi allerede nå advare mot 

å gi innrømmelser på landbrukssektoren for å få bedre vilkår for andre sektorer inn på 

Mercosurs egne markeder. Vi vil særlig trekke fram produkter som kjøtt, kornvarer, frukt 

og grønt. 

 

Norges Bondelag forventer at regjeringen tar vare på de langsiktige og stabile 

arbeidsplassene landbruket gir, og ikke forhandler bort produksjonsmuligheter for 

produkter norske forbrukere etterspør.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

Lars Petter Bartnes       Per Skorge 

Leder          Generalsekretær 

  

 

 

 

 

          

 


