
EU, toll og norsk matproduksjon



Hurdalsplattformen

• Regjeringen vil: «Sikre importvernet 
for norsk jordbruk, blant anna 
gjennom val mellom prosent- og 
kronetoll, og sørgje for at importvernet 
ikkje blir svekka, når ein inngår nye 
handelsavtaler»



«Vi vil gi folk tryggheten tilbake i hele landet. 

Uansett hvor du bor i Norge, skal fellesskapet stille opp 
når det virkelig trengs. De siste årene har folk i store deler 
av landet opplevd mer utrygghet. For å få tryggheten 
tilbake, er det avgjørende at politi, ambulansetjeneste, 
brann- og redningstjeneste og sivilforsvar, er mer til stede 
og kommer raskere, særlig i distriktene. Økt norsk 
matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap.
Forsvaret av nasjonalstaten skal prioriteres.»



• Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for 
trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit 
mål for sjølvforsyningsgrad av norske 
jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, 
på 50 prosent.

• Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i 
samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med 
partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt 
talgrunnlag.



• Artikkel 19 i EØS-avtalen sier at Norge og EU skal 
gjennomgå handelen med landbruksvarer annethvert 
år. Målet er en gradvis liberalisering, men dette skal 
skje til gjensidig fordel.



Tall for import og eksport

• Selv som landbruk skulle ligge utenfor EØS-avtalen, 
har importen skutt i været, og handelsunderskuddet 
med EU er rekordstort.

• Kvotene for tollfri handel med landbruksvarer som ost, 
kjøtt og grønnsaker er økt flere ganger, etter 
forhandlinger med EU. 



• I 2020 var importen 
fra EU verdt 51,2 
milliarder kroner, 
mens eksporten var 
7,2 milliarder. Norge 
hadde altså et 
handelsunderskudd 
overfor EU på 44 
milliarder kroner for 
landbruksvarer.





• Den rødgrønne tollen på utvalgte utenlandske oster har skapt furore 
etter at den ble innført i fjor. Men landbruksminister Vedum mener 
EU ikke ville brydd seg om ostetollen hvis ikke Høyre hadde løpt til 
Brussel med saken. Nå risikerer Norge straffetiltak fra unionen. – Det 
er et faktum at Høyre har tatt opp saken både i mediene og direkte 
med EU bak Norges rygg, sier han

• Nå stoler han ikke på at Høyre vil forsvare nasjonale interesser 
overfor EU selv om partiet overtar regjeringsmakten. – De viser gang 
på gang en servilitet overfor EU som er helt utrolig. Hvilken fransk 
politiker ville snakket ned franske interesser i Europa? Ingen, sier 
Vedum.





• Kranglet i halvtime

• Det ble bråk om ostetollen. Mye bråk. 
Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum skulle til 
Brussel og møte landbrukskommissær Dacian Ciolos.

• – Han ble veldig hissig. Vi kranglet i 30 minutter, 
forteller ex-ministeren nå.

• – Så kunne jeg gå ut av rommet, og jeg visste at takket 
være det norske nei-et i 1994, var det min frihet og 
min rett.


