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Landbruket i EU (og Norge)

2

• 510 millioner 
mennesker

• 10 millioner gårdsbruk

• 170 mill. ha 
jordbruksareal

• 40 prosent av EUs 
areal

• EU produserer mat for 
eget marked og er 
verdens største 
eksportør av 
jordbruksvarer 

• 5,5 millioner 
mennesker

• 40 500 gårdsbruk

• 1 mill. ha 
jordbruksareal

• 3 prosent av Norges 
areal
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Retningslinjer for EUs miljøpolitikk

• European Green Deal – desember 
2019

• Retningslinjer for et 
klimanøytralt EU i 2050

• Farm to Fork strategien – mai 2020

• Biodiversitetsstrategien – mai 2020

• Bringe naturen tilbake til våre 
liv

• EUs nye landbrukspolitikk –
iverksettes fra 1. januar 2023

• 40 prosent av midlene skal gå 
til klimatiltak
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EUs klimamålsettinger

• Kommisjonen foreslo i 
september 2020 at 
klimagassutslippene i EU skal 
reduseres med 55 prosent i 
2030 sammenlignet med 1990 
– nivå

• EU skal være klimanøytralt i 
2050

• Kommisjonen skal innen juni 
2021 legge fram en klimaplan  
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Farm2Fork – strategien   
Bærekraftig matproduksjon i EU 

• Innen 2030

• Redusere bruk av pesticider med 50 prosent 

• Redusere bruk av gjødsel med 20 prosent

• Redusere bruk av antibiotika fra jordbruket 

og akvakultur med 50 prosent
• Bruk av antibiotika medfører resistens og død hos

mange mennesker 

• 25 prosent av EUs jordbruksareal skal drives 

økologisk

Forurenser jord, luft og vann
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Hvordan kan Farm2Fork – strategien endre 
europeisk landbruk?
• Jordbruket vil bli mer klimavennlig

• EU har redusert sine klimagassutslipp med 

22 prosent siden 1990

• Må redusere mer

• Mindre bruk av pesticider, gjødsel og antibiotika

• Mer økologisk jordbruk

Økte kostnader i 
jordbruket
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EUs nye landbrukspolitikk, 2021 (2023) - 2027

• 9 målsettinger, herav 3 
hovedmålsettinger
• Styrke 

landbrukssektoren
• Forsterke miljø- og 

klimatiltak
• Redusere klimautslipp

• Forvalte jorden

• Beskytte jordbrukets 
biodiversitet

• Forbedre livet på bygda
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• Presisjonsjordbruk

• Kombinere 
jordbruk/skogbruk

• Økologisk jordbruk

• Karbonfangst

• Andre virkemidler

EUs landbrukspolitiske virkemidler

EUs landbruksbudsjett er på 
om lag 520 milliarder kr pr år

Direkte støtte (70 
prosent)

• 20 prosent til 
miljøprogram

Markedsprisstøtte (5 
prosent)

Bygdeutviklings-
midler (25 prosent)

EUs landbruksbudsjett er på 520 mrd. kr pr år
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Vil forbrukerne betale de økte kostnadene?
• Budsjettrammene ligger fast (har blitt redusert sammenlignet med 2014 – 2020)

• EUs bønder (10,5 millioner gårder) har en inntekt på 46,5 prosent, sammenlignet 
med gjennomsnittlig inntekt i andre samfunnsgrupper

• EU har «lite» tollvern og ønsker å fortsatt være verdens største eksportør av 
jordbruksvarer

• Finnes det betalingsvilje for flere økologiske produkter eller for produkter der 
en har brukt mindre plantevernmidler, gjødsel og antibiotika?

Ja sier Kommisjonen
Styrket 

konkurransekraft ?
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Takk for meg!
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