
Holdninger fra EUs gårdbrukere og 
sivilsamfunn



Copa-Cogeca

• Copa-Cogeca har vært bekymret for 
konsekvensene av den nye landbrukspolitikken

• USDA laget en konsekvensanalyse av Farm to 
Fork-kravene
• Reduksjon av jordbruksproduksjonen i EU med 

mellom 7-12 prosent

• Matvareprisene vil øke med 9 prosent i hele verden Type organisasjon: En union av to paraplyorganisasjoner; 

Copa (Committee of Professional Agricultural 

Organizations) som representerer bondeorganisasjoner og 

Cogeca (General Confederation of Agricultural 

Cooperatives) som representerer kooperativer innen 

jordbruks-, skogbruks- og fiskeriindustrien.

Finansiering: Hovedsakelig medlemsavgift

Antall medlemmer: 55 medlems-organisasjoner og over 

22 millioner bønder.  



Små vs store 
gårdsbruk

• Ca 29 prosent av alle 
gårdsbruk gikk ut av drift i 
perioden 2005-2016

• Verst rammet var mindre
bruk, og nedgangen er lavere
jo større bruket er

• Kun gårdsbruk over 100 
hektar som har økt i perioden



Slutt på 
familiejordbruket?



Via Campesina

• Den europeiske bonde- og 
gårdsarbeiderunionen (Via Campesina) ønsker å 
omfordele støtteordninger

• Opptatt av å støtte små og unge bønder

• Ønsker å gjeninnføre 
markedsreguleringsordninger, eksempelvis 
melkekvoter

Type organisasjon: Paraplyorganisasjon for 

nasjonale og regionale bonde- og 

gårdsarbeiderorganisasjoner i Europa.

Finansiering: Medlemsavgift, EU-

prosjekttilskudd og stiftelser. 

Antall medlemmer: 31 

organisasjonsmedlemmer i 21 europeiske land, 

som representerer ca. 100 000 individer. 



Miljø og klima

• Både ECVC, Friends of the Earth og Slow Food er 
positive til de ulike satsingene på klima i EUs 
jordbrukspolitikk

• Men ingen hadde særlig tro på store endringer i 
landbrukspolitikken

Type organisasjon: Paraplyorganisasjon for flere 

miljø- og naturvernorganisasjoner.

Finansiering: Medlemsavgift og donasjoner fra 

myndigheter og stiftelser. 

Antall medlemmer: 73 organisasjoner som 

representerer over 2 millioner medlemmer. 



Slow Food

• Type organisasjon: Slow Food er en 

grasrotbevegelse for forbrukere og bønder som 

kjemper for god, ren og rettferdig mat.

• Finansiering: Medlemsavgift, EU-tilskudd, 

prosjekttilskudd, offentlige institusjoner, 

innsamlingsaksjoner og sponsorer.

• Antall medlemmer: Ca. 100 000 betalende 

medlemmer, og 1 mill. uformelle medlemmer. 

• Biologisk mangfold

• Økologisk ikke nødvendigvis bra

• Bedre med agroøkologi, foreslår å anvende 
agroøkologiske indikatorer



Ulike interesser

• Copa-Cogeca nevnte at flere NGOer som 
engasjerer seg ikke er registrert i Eus
åpenhetsregister 

• De blir på den andre siden selv anklaget
for å drive lobbyvirksomhet



Hva betyr dette for 
Norge?



Takk for oss

• Hanne Eldby, he@agrianalyse.no

• Martin H. Inderhaug, mhi@agrianalyse.no


