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Innledning
Mat er ikke som noen andre varer. Mat er liv, mat er helse, mat er sikkerhet. Mat er miljø. Mat er
muligheter - for den som spiser, men også for alle de som lever av at andre spiser det de dyrker.
Men mat er også et spørsmål om makt. Den internasjonale matpolitikken har i mange tiår vært til fordel
for verdens rikeste, ikke for verdens fattigste. Rike land har dumpet sine landbruksvarer i fattige land, og
samtidig nektet fattige land adgang til sine markeder. Rike land har krevd at fattige land senker sine
tollmurer, men samtidig brukt støtteordninger for å beskytte sin egen produksjon.
Norge er med på dette. Vi forhandler sammen med andre rike land i Verdens handelsorganisasjon, og
våre posisjoner er ofte stikk i strid med fattige lands interesser. Norge står ofte i en utviklingsfiendtlig
spagat - der vi har krevd, og krever, liberalisering av fattige lands markeder for fisk, hvor Norge har
offensive interesser. Samtidig er Norge et av landene som sterkest beskytter sitt eget landbruk. Denne
selvmotsigende politikken hindrer fattige land i å beskytte sine markeder, samtidig som de hindres fra å
selge landbruksprodukter hos rike land.
Denne rapporten er en omfattende gjennomgang av hva ny forskning sier om en rekke tema som er
sentrale i internasjonal matpolitikk. Noen av spørsmålene som rapporten drøfter er spørsmålet om det
er nok mat i verden, hva slags produksjon som er klima- og miljømessig børekraftig, hva FN anbefaler
om rike lands landbrukspolitikk, hvordan norske fiskeriinteresser påvirker utviklingsland, og i hvilken
grad Norges tollordning bidrar til å fremme utvikling. Gjennom å vise til hva FN-institusjoner,
forskningsinstitutter, tenketanker og frivillige organisasjoner sier om ulike aspekter av internasjonal
handel med og produksjon av mat, setter rapporten spørsmålstegn ved hvorvidt dagens matpolitikk
virker utviklings- og klimavennlig. Rapporten presenterer også forslag til hvordan man best kan legge om
den internasjonale matpolitikken til det beste for verdens fattige og for kloden.
Disse temaene, og ikke minst FNs anbefalinger til internasjonal matpolitikk, er grunnlaget for kravene
som Kirkens Nødhjelp, sammen med ti andre organisasjoner1, stiller gjennom kampanjen Nyt Afrika:
1) Norge må jobbe for at alle rike land legger om til et langsommere og mer miljøvennlig landbruk, slik
FN anbefaler. Vi må gå bort fra produksjonsstøtte, og heller støtte klimavennlig drift, distriktsbosetting,
kulturlandskap og biologisk mangfold. Etter en slik omlegging kan gjerne det totale støttebeløpet økes.
2) Norge må gi utviklingsland muligheten til å bruke flest mulige virkemidler i kampen mot fattigdom,
altså politisk handlingsrom. Dette innebærer at Norge må trekke alle liberaliseringskrav mot fattige land.
3) Norge må jobbe for et internasjonalt regelverk, basert på åpenhet og forutsigbarhet. Fattige land står
sterkere når de kan forhandle sammen.
Oslo, oktober 2012
Anne-Marie Helland
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
1

Kirkens Nødhjelp, Framtiden i Våre Hender, Fellesrådet for Afrika, Plan Norge, Changemaker, WWF-Norge, Grønn
Hverdag, DIGNI, Diaspora Network Norway og Somalisk Studentforening står bak kampanjen Nyt Afrika.
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Kapittel 1. Er det nok mat i verden?
Oppsummering:








Nesten 1 milliard mennesker sulter i verden i dag. Matsikkerheten er dårligst i Afrika sør for
Sahara. Her sulter over 200 millioner mennesker.
Samtidig er det mer enn nok mat til alle mennesker i verden i dag. Et anslag sier at verden
produserer nok mat til tolv milliarder mennesker.
Afrika har et enormt potensial for jordbruksproduksjon. Enkelte mener at Afrika kan brødfø hele
verdens befolkning. Produktiviteten i det afrikanske landbruket er i dag svært lav sammenliknet
med produktiviteten i andre deler av verden.
Det blir stadig flere mennesker i verden, men det er forventet at befolkningsveksten topper seg
og flater ut rundt 2050. Da kommer vi til å være rundt ni milliarder. I følge FNs
landbruksorganisasjon FAO er det fullt mulig å brødfø alle disse på en bærekraftig måte, på tross
av klimaendringer.
Hovedårsaken til sult er fattigdom, ikke at det ikke er nok mat.

Det afrikanske sultparadokset
Det er i dag mer enn nok mat til alle mennesker i verden, og Afrika sør for Sahara har et enormt
potensiale for jordbruksproduksjon. På tross av det, er det her matsikkerheten for folk er dårligst. UNDP
beskriver paradokset som følger i sin ferske rapport Africa Human Development Report 2012:
Sult, som nesten har forsvunnet andre steder i verden, fortsetter å hjemsøke deler av Afrika sør for
Sahara. Sultkatastrofer skaper oversikter, men kronisk matmangel og feilernæring er lumskere, ofte
tause, daglige katastrofer for millioner afrikanere. Samtidig har Afrika sør for Sahara rikelig med
jordbruksareal, mye vann og et klima som generelt er svært gunstig for å dyrke mat. Og i løpet av de
siste ti årene har mange afrikanske land opplevd verdens høyeste økonomiske vekstrater og vært blant
de landene som har flyttet seg raskest oppover Human Development Index. Men hvordan kan denne
regionen, med disse forutsetningene og økonomiske og sosiale framskrittene, fortsatt ikke være
matsikker? 2
Av de 856 millioner menneskene som bor i Afrika sør for Sahara, er mer enn en av fire underernært –
nærmere bestemt 218 millioner mennesker. Rapporten nevner flere årsaker til at sult kan eksistere på et
kontinent med så store ressurser. For selv i dag, når mye av Afrikas produksjonspotensiale står ubrukt,
2

“The spectre of famine, which has virtually disappeared elsewhere in the world, continues to haunt parts of subSaharan Africa. Famines grab headlines, but chronic food insecurity and malnutrition are more insidious, often
silent, daily calamities for millions of Africans. Yet sub-Saharan Africa has ample agricultural land, plenty of water
and a generally favourable climate for growing food. And in the last 10 years many African countries posted worldbeating economic growth rates and became among the fastest movers on the Human Development Index. With
these endowments and important economic and social achievements, why is the region still food insecure?” UNDP
2012: 1. Africa Human Development Report. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
4

produseres det nok mat i Afrika for at alle afrikanere kan få i seg nok kalorier – gitt at maten hadde blitt
jevnt distribuert. Noe av utfordringen ligger i manglende infrastruktur og underutviklede markeder,
som hindrer at overskudd fra ett sted kan fraktes andre steder, og at bøndene får solgt varene sine.
Dermed hindres både tilgang på mat og inntekt for produsenter. Matsikkerheten undergraves også av at
matsystemet er ustabilt, at man har dårlige forutsetninger for å takle uforutsigbare værtyper, matpriser
er ustabile, og enkelte områder er preget av konflikter og vold. I tillegg er produktiviteten, altså hvor
mye mat man får ut av en gitt mengde jord, lav sammenliknet med andre regioner.3 Her er det altså mye
å gå på. Bakenforliggende årsaker til mye av dette er feilslått politikk, manglende politisk prioritering og
svake institusjoner.4 Med andre ord: utfordringene som nevnes er i stor grad politiske.

Nok og god mat til alle
FN har en kampanje, Ending Hunger (tidligere 1billionhungry), som har som mål å få slutt på global sult.
Denne kampanjen slår ettertrykkelig fast at det er nok mat i verden i dag. Dette støttes av blant annet
FNs tidligere og nåværende spesialrapportører på retten til mat: Verden produserer i dag mer enn nok
mat, og kan produsere mat for to ganger verdens befolkning.5 Et annet anslag sier at verden i dag
produserer nok mat til å få tolv milliarder mennesker.6 Hovedproblemet er fattigdom – at folk som er
fattige ikke har råd til å kjøpe seg mat, selv om det finnes. Løsningen ligger i å styrke økonomien på
landsbygda.7
Denne kampanjen er tilknyttet FNs landbruksorganisasjon, FAO. I sin rapport How to feed the world in
2050 tar FAO opp utfordringene med økt etterspørsel etter mat i tiden fremover, og spør hvordan dette
kan løses i forhold til begrensede ressurser og mulighetene for klimaendringer, og dermed behovet for å
produsere nok mat på en bærekraftig måte i fremtiden.
Vi blir stadig flere på jorda, og det er anslått at antall mennesker i verden vil øke fram til 2050. Da vil vi
være 9,1 milliarder mennesker, 34 % flere enn i dag. Denne veksten vil stort sett komme i fattige land,
og rundt 70 % av verdens befolkning kommer til å bo i by, en økning fra 49 % i dag. Mennesker kommer
også sannsynligvis til å ha en vesentlig høyere inntekt enn i dag. Økt velstand og flere mennesker vil føre
til en kraftig økning i etterspørselen etter mat. FAO anslår derfor at matproduksjonen må øke med 70 %
fram til 2050. Kornavlingene må øke fra 2,1 milliarder tonn til 3 milliarder tonn. Den årlige

3

UNDP 2012: 30. Africa Human Development Report. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
4
Conceição, Pedro. Utenriksdepartementet 5. juni 2012. Presentasjon i forbindelse med framlegging av Africa
Human Development Report 2012.
5
Ziegler, Jean. Former UN Special Rapporteur on the Right to Food. Hentet fra
http://web.undp.org/oslocentre/flagship/insight_02_en.html juni 2012 og de Schutter, Olivier. Briefing Note 01 –
May 2010. Hentet juni 2012. http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20100514_briefingnote-01_en.pdf
6
IPS 29. juni 2007. Africa. Food for 12 billion. So why did 854 million go without? Hentet august 2012.
http://www.ipsnews.net/2007/06/africa-food-for-12-billion-so-why-did-854-million-go-without/
7
Endinghunger.org. Hentet juni 2012. http://www.endinghunger.org/en/educate.html
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kjøttproduksjonen må øke fra 200 til 470 millioner tonn.8 Samtidig kan klimaendringer gjøre at
produksjon av mat vil bli vanskeligere enkelte steder. Hvordan skal man klare den produksjonsøkningen,
parallelt med klimaendringer, og på en bærekraftig måte? Dette er i følge FAO fullt mulig.
For å oppnå dette må man, i følge FAO, økte produksjonen i jordbruket. Dette må skje der det store
potensialet er for økt jordbruksproduksjon: i Latin-Amerika, gamle Sovjet-republikker og ikke minst
Afrika. Dette må imidlertid følges av politiske tiltak for å bekjempe fattigdom, spesielt på landsbygda.
Årsaken til at sult og overflod kan finne sted parallelt, som det gjør i verden i dag, er i følge FAO at
mennesker mangler inntektsmuligheter, og effektive sosiale sikkerhetsnett. Økonomisk vekst er ikke
tilstrekkelig i seg selv for å sikre matsikkerhet.
I følge FAO gagner økonomisk vekst som er basert på jordbruket, og spesielt blant småbrukerne, de
fattigste minst dobbelt så mye som vekst i sektorer utenfor jordbruket. Dette forklares med at 75 % av
de fattige i utviklingsland bor på landsbygda, og har inntekt knyttet til jordbruk, enten direkte eller
indirekte. FAO mener at dette må kombineres med satsing på utdanning og informasjon, sammen med
innføring av omfattende sosiale tjenester som matvarehjelp, helsehjelp og sanitære tjenester. 9 Vietnam
er et godt eksempel på et land hvor satsing på småbrukere har ført til reduksjon i fattigdom: Gjennom
satsing på utvikling av småskalajordbruket i landet, har landet gått fra å være en netto importør av mat
til å bli en netto eksportør av mat. I dag er Vietnam den nest største riseksportøren i verden. Og parallelt
med dette har fattigdomsraten stupt – fra 58 % fattige i 1979 til under 15 % i 2007.10
FNs miljøprogram, UNEP, mener at tiltak som bruker energien tilknyttet matproduksjon mer effektiv (f
eks resirkulering av avfall), kan sikre mat til alle mennesker i 2050. Ved hjelp av ny teknologi kan vi
omdanne avfall fra oss mennesker til å for eksempel fore husdyr. Slik effektivisering vil frigjøre nok
kornprodukter til å mette ytterligere tre milliarder mennesker, i følge UNEP. Dette vil også være en
støtte til en mer grønn økonomi, og bidra til mindre press på vannressurser og biodiversitet.11
Utviklingsorganisasjonen Oxfam har satt fokus på matsikkerhet, jordbruk og knappe ressurser med sin
Grow-kampanje. De argumenterer for at det er fullt mulig å møte alle menneskers grunnleggende behov
med dagens ressurser. I et ferskt forskningsnotat konkluderer organisasjonen med at økningen i
ressurser som trengs for å tilfredsstille de grunnleggende behovene til de som mangler det i dag, er
svært liten:


13 % av verdens befolkning sulter. For å sikre de ekstra kaloriene som disse mangler, trenger
man kun å øke dagens globale matforsyning med 1 %.

8

FAO 2009: 2. How to feed the world in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
9
FAO 2009: 2-3. How to feed the world in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
10
The Guardian 13. juni. Rio+20 a change to engage smallholder farms in sustainable agriculture. Hentet juni 2012.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/jun/13/rio20-smallholder-farms-sustainableagriculture?fb=native&CMP=FBCNETTXT9038
11
UNEP 2009: 19. The environmental food crisis. Hentet juni 2012. http://www.unep.org/pdf/FoodCrisis_lores.pdf
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19 % av verdens befolkning mangler i dag elektrisitet. Man kan sikre elektrisitet til alle disse med
mindre enn 1 % økning i de globale CO2-utslippene.
21 % av verdens befolkning lever på under 1,25 USD om dagen. Å få disse over fattigdomsgrensa
vil kun kreve 0,2 % av totale globale inntekter.12

Afrika kan fø verden
I følge FN-organisasjonen IFAD (The International Fund for Agricultural Development) kan Afrika fø
verden.13 Afrika har 52 % av verdens dyrkbare land, og mange områder i Afrika er svært fruktbare.14
Tidligere generalsekretær i FN og nåværende styreleder for AGRA (The Alliance for a Green Revolution in
Africa), Kofi Annan, har uttalt det samme: Africa can feed the world, sier han.15 Bakgrunnen for at
afrikansk jordbruk i dag er svært ineffektivt er blant annet at jordbruket i flere tiår har blitt neglisjert av
stater og donorer, svak infrastruktur og et ubalansert handelsregime. Afrikanske stater bruker bare
mellom 5 – 10 % av budsjettet på landbruk, som er vesentlig lavere enn gjennomsnittet i asiatiske land,
20 %.16 Kornavlinger i afrikanske land har vokst lite de siste tiårene, og er i dag rundt 1,2 tonn per hektar.
Gjennomsnittet for utviklingsland sett under ett er 3 tonn per hektar.17 Potensialet, i følge IFAD, er
imidlertid enormt: Afrika kan øke bruken av gjødsel uten vesentlige skader på miljøet, siden dagens nivå
på bruken av dette er svært lavt. Som et eksempel på dette var gjødselbruken sør for Sahara på tretten
kilo per hektar i 2002. Dette er svært lavt sammenliknet med 73 kilo i Midtøsten og Nord-Afrika og 190
kilo i Øst-Asia og Stillehavsregionen.18 I India er snittet over 140 kilo.19 Det er også et enormt potensial
for irrigasjon. Et anslag sier at 7 % av afrikansk jordbruksland har irrigasjonssystemer20, mens et annet

12

Oxfam 2012: 5. A Safe and Just Space for Humanity. Oxfam Discussion Paper, February 2012. Hentet juni 2012.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en.pdf
13
Voice of America 15. juni 2012. Feeding the World. Hentet juni 2012.
http://www.voanews.com/content/decapua-rio20-ifad-15jun12/1211396.html
14
IFAD Social Reporting Blog. November 2010. Africa can feed the world: It needs solid institutions and sound
policies. Hentet juni 2012. http://ifad-un.blogspot.no/2010/11/africa-can-feed-world-it-needs-solid.html og The
Guardian. Juli 2011. ‘Africa can feed the world’. Hentet juni 2012. http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/poverty-matters/2011/jul/27/africa-potential-to-feed-world
15
IFAD.org. September 2011. Africa can feed the world, Kofi Annan tells IFAD Governing Council. Hentet juni 2012.
http://www.ifad.org/media/press/2011/9.htm
16
UNDP 2012. Africa Human Development Report. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/africa-human-development-report-2012/
17
FAO 2009: 22. How to feed the world in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
18
FAO 2009: 22. How to feed the world in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
19
Voice of America 15. juni 2012. Feeding the World. Hentet juni 2012.
http://www.voanews.com/content/decapua-rio20-ifad-15jun12/1211396.html
20
IFAD Social Reporting Blog. November 2010. Africa can feed the world: It needs solid institutions and sound
policies. Hentet juni 2012. http://ifad-un.blogspot.no/2010/11/africa-can-feed-world-it-needs-solid.html og The
Guardian. Juli 2011. ‘Africa can feed the world’. Hentet juni 2012. http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/poverty-matters/2011/jul/27/africa-potential-to-feed-world
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anslag mener at det er under 5 %.21 Forbedrede såkornsteknologier vil også i stor grad kunne bidra til
produktivitetsøkning.22
Den ferske rapporten Africa Progress Report, utarbeidet av det bredt sammensatte Africa Progress
Panel, drøfter trender for Afrikas utvikling, med global matsikkerhet som et hovedtema. Det er fortsatt
mer enn nok mat i verden til alle, slår rapporten fast. Imidlertid er det også en rekke
usikkerhetsfaktorer: Klimaendringer kan bidra til begrensninger på produksjonen. Samtidig blir vi stadig
flere mennesker, noe som vil føre til en økning i etterspørselen. Økt velstand i spesielt
mellominntektsland bidrar også til den økte etterspørselen.23 Samtidig sier FAO at den største trusselen
mot matsikkerhet i 2050 vil være at sult kan vedvare, på tross av at det er nok mat i verden.24 Oppe i
dette har Afrika et enormt potensial mht landbruksproduksjon. Dette kan gjøres til en kilde til økt
velstand på landsbygda og en mer balansert økonomisk vekst enn det man har sett til nå. Det kan
imidlertid også lede til økt spekulasjon og ”land grabs”. Høye matpriser kan både skape insentiver for
økt investering i landbruket, men det kan også lede til økt fattigdom og underernæring (for mer om
matpriser, se kapittel 9).25
Det afrikanske landbruket har ikke vært en sentral del av den afrikanske veksten de siste årene. Som et
eksempel på den manglende produktiviteten i det afrikanske jordbruket, kan vi se på kornavlinger:
Avkastningen på kornavlinger i Afrika utgjør ikke mer enn en tredel av det som er snittet i rike land, og
denne produktivitetsraten har ikke økt på tretti år. De fleste bøndene i Afrika er småbrukere, og det er
en rekke utfordringer knyttet til å øke produksjonen blant disse. En er mangel på irrigasjonssystemer,
selv i tørkeutsatte områder. Afrika er også den regionen i verden som bruker minst gjødsel per dekar.
Mangel på såkornsteknologi, plantevernmidler og annen moderne teknologi bidrar til at de fleste
småbønder har lav produksjonsrate, og sliter med å produsere nok til egen husholdning.26 En årsak til
manglende investeringer i det afrikanske landbruket, er rike lands landbrukspolitikk. For mer om dette,
se neste kapittel.
Som et sidepoeng er det interessant å merke seg at overvekt og fedme er et vesentlig problem i Afrika
sør for Sahara. En undersøkelse av nybakte mødre i 31 afrikanske land, konkluderte med at i 14 av
landene var minst 20 % av kvinnene overvektige eller fete (BMI over 25). Videre er det anslått at 8,5 %

21

Voice of America 15. juni 2012. Feeding the World. Hentet juni 2012.
http://www.voanews.com/content/decapua-rio20-ifad-15jun12/1211396.html
22
IFAD Social Reporting Blog. November 2010. Africa can feed the world: It needs solid institutions and sound
policies. Hentet juni 2012. http://ifad-un.blogspot.no/2010/11/africa-can-feed-world-it-needs-solid.html og The
Guardian. Juli 2011. ‘Africa can feed the world’. Hentet juni 2012. http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/poverty-matters/2011/jul/27/africa-potential-to-feed-world
23
Africa Progress Panel 2012: 37. Africa Progress Report.
http://www.africaprogresspanel.org/files/9513/3666/0652/APR2012_FINAL_VERSION_EN_FOR_PRESSPACK.pdf
24
FAO 2009: 27. How to feed the world in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
25
Africa Progress Panel 2012: 37. Africa Progress Report.
http://www.africaprogresspanel.org/files/9513/3666/0652/APR2012_FINAL_VERSION_EN_FOR_PRESSPACK.pdf
26
Africa Progress Panel 2012: 43. Africa Progress Report.
http://www.africaprogresspanel.org/files/9513/3666/0652/APR2012_FINAL_VERSION_EN_FOR_PRESSPACK.pdf
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av afrikanske barn under fem år er overvektige – dette er mer enn en dobling på ti år.27 WHO har anslått
at 41 % av afrikanske kvinner og 30 % av afrikanske menn vil være overvektige i løpet av få år.28 Dette
understreker at ernæring i afrikanske land – som andre steder i verden – er et komplekst problem som
handler om mer enn mengden kalorier tilgjengelig per person.

27

UNDP 2012: 38 – 39. Africa Human Development Report. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
28
Associated Press 2006. Even in Africa, obesity is a burgeoning problem. Hentet juni 2012.
http://www.msnbc.msn.com/id/15954744/ns/health-diet_and_nutrition/t/even-africa-obesity-burgeoningproblem/#.T9oLbhdo2E0
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Kapittel 2. Rike lands landbrukspolitikk: økonomiske konsekvenser
Oppsummering:











Rike lands måte å støtte jordbruket sitt på fører til overproduksjon. Dette fører til flere problemer
for fattige bønder.
Overproduksjon presser prisene på det internasjonale markedet ned, slik at bønder får mindre
betalt for varene sine.
Overproduksjon hindrer også markedsadgang på den måten at det blir vanskeligere for bønder i
den fattige delen av verden å komme inn på rike lands markeder med varene sine.
Vekst i jordbruket i fattige land har et stort fattigdomsbekjempende potensial. Det er anslått at
vekst med røtter i landbruket bekjemper ekstrem fattigdom fire ganger så effektivt som vekst i
andre sektorer.
Handelsvridende støtte i rike land kan true matsikkerhet i fattige land, ved at det forsterker
variasjon i internasjonale matpriser. Dette gir manglende forutsigbarhet for investeringer i
landbruket, og hindrer langsiktig lønnsomhet.
Enkelte varer fra rike land eksporteres til fattige land til en pris som er under den egentlige
prisen, altså dumping. I flere tilfeller har man sett at varer fra rike land oversvømmer markeder i
fattige land slik at deres egne varer utkonkurreres på hjemmemarkedet.
Norsk Jarlsberg er et eksempel på en norsk vare som dumpes på det internasjonale markedet.

Overproduksjon
UNDP har nylig (juni 2012) lansert rapporten African Human Development Report 2012. Denne fokuserer
på matsikkerhet i Afrika sør for Sahara. UNDP trekker spesielt fram to forhold under overskriften
Skadelig internasjonal praksis.29 Det ene er rike lands landbrukssubsidier. UNDP argumenterer for at rike
land må gå bort fra dagens støtteformer som ødelegger for fattige land. ”Landbrukssubsidier som
gagner de rike i industriland og skader de fattige i Afrika sør for Sahara er en av de mest uholdbare – og
vedvarende – skjevhetene i verdenshandelen”30, skriver UNDP i rapporten. UNDP argumenterer videre
at landbrukssubsidier ”gagner rike produsenter i rike land, samtidig som de fører til at fattige
småskalabønder i Afrika sør for Sahara blir presset til det ytterste.”31
UNDP sitt argument tar utgangspunkt i at subsidieringen gjør landbrukssektoren kunstig sterk, og at
dette er en viktig del av forklaringen på hvordan noen få rike land (les: USA og EU) har dominert verdens
handel med landbruksvarer i flere tiår. Den høye støtten gjør at produsenter i rike land blir isolert fra
29

Detrimental international practices. UNDP 2012: 53. African Human Development Report 2012. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
30
UNDP 2012: 54. African Human Development Report 2012. Hentet juni 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
31
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf s vi
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prisendringene på verdensmarkedet, noe som oppfordrer dem til å øke produksjonen uavhengig av
markedsforholdene. Slik bidrar subsidiene i rike land til å hindre at fattige lands produkter får komme
inn på rike lands markeder.
Utfordringene som jordbruk i fattige land møter som en konsekvens av rike lands landbrukspolitikk, må
sees i sammenheng med andre faktorer. UNDP trekker blant annet frem at mange fattige land, gjennom
IMF og Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer, tidligere har blitt oppfordret til å legge om
landbruket til eksportrettet produksjon av tropiske produkter. Dermed ble det internasjonale markedet
oversvømt de en mengde råvarer av samme type, noe som naturlig ledet til at prisene på disse varene
sank kraftig. I tillegg har landbruksbistand blitt nedprioritert de siste årene.32 Disse faktorene har
medvirket til å svekke afrikansk jordbruk. Det er med andre ord vanskelig for fattige land å satse på
eksport av landbruksprodukter med dagens regler.
FN-organisasjoner har kritisert subsidier flere ganger tidligere, som i Human Development Report i 2005:
”Subsidiene i rike land (…) forsterker fattigdommen på landsbygda i fattige land. (…) Når det kommer til
verdenshandelen med landbruksvarer bestemmes ikke suksess på markedet av komparative fortrinn,
men av komparativ tilgang på subsidier – et område der produsenter i fattige land ikke har muligheten
til å konkurrere.”33 FAO-rapporten How to Feed the World in 2050 er kritisk til produksjonsdrivende
subsidier i rike land, og anbefaler en omlegging til såkalte dekoblete subsidier (for mer om dette, se
kapittel 4). FAO anerkjenner at det har skjedd en endring i rike lands subsidier, som de mener er positivt,
men de sier at det ”samtidig er rom for forbedring. Det er også behov for å sikre støtte til og økt
markedsadgang for bønder i utviklingsland slik at de kan konkurrere på mer likt grunnlag.”34 Også
organisasjoner som ONE og Oxfam er kritiske til rike lands produksjonsdrivende landbrukssubsidier.35
Det er også relevant å nevne at store deler av dagens landbruksstøtte i rike land kommer de største og
rikeste bøndene til gode. Dette gjelder blant annet i USA, der, på tross av retorikk om at man skal ivareta
den typiske familiegården, de alle fleste bønder ikke drar nytte av subsidieprogrammene. De små
bøndene mottar lite eller ingen støtte, mens selskaper som er storprodusenter av blant annet mais,
soya, hvete, bomull og ris mottar betydelige beløp.36 En beregning fra juni 2012 viser at de rikeste 20 %
av bøndene i USA mottar 81 % av subsidiene.37

32

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf s vi
33
UNDP 2005: 130. Human Development Report 2005. Hentet juni 2012.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf
34
FAO 2009: 3. How to Feed the World in 2050. Hentet juni 2012.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
35
Se Oxfam 2011: 47. Growing a Better Future. Hentet juni 2012 fra
http://www.oxfam.org/en/grow/reports/growing-better-future og ONE International. Trade and Investment.
Hentet juni 2012.
36
Environmental Working Group. Farm Subsidy Primer. Hentet juni 2012. http://farm.ewg.org/subsidyprimer.php
37
Huffington Post 13. juni 2012. The Hidden Cost of the Farm Bill. Hentet juni 2012.
http://www.huffingtonpost.com/2012/06/13/hidden-costs-farm-bill_n_1593301.html?ref=topbar
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Matsikkerhet
Å kunne handle med mat er en vesentlig forutsetning for matsikkerhet, i følge FAO og OECD. I samfunn
der det ikke er etablert strukturer for handel med mat, er man mer sårbare for ekstern påvirkning – som
for eksempel ved ekstremvær. Dersom man for eksempel opplever tørke i et område, slik at avlingene
svikter, risikerer man hungersnød hvis man ikke enkelt kan få tilført mat fra områder med overskudd. Et
eksempel på dette er fra den tragiske sultkatastrofen på Afrikas Horn i 2011. Enkelte somaliske bønder
hadde faktisk gode avlinger, selv midt oppe i tørken. Men manglende infrastruktur for å både selge og
kjøpe varene, gjør småbøndene svært sårbare – ikke er man sikret inntekt, og ikke er man sikret tilgang
på mat.38
Rike lands støtte til landbruket kan påvirke, skjule eller hindre at prissignaler blir overført til produsenter
i andre land. Dermed stimulerer man til produksjon av landbruksprodukter i områder der det ellers ikke
ville funnet sted. Ved at dette påvirker tilbudet av mat internasjonalt, kan det også bidra til økte
prissvingninger, i følge organisasjonene. Store endringer i prisen på mat er en vesentlig trussel for
matsikkerhet i fattige land (for mer om dette, se kapittel 9). Dette er en grunn til at FAO og OECD mener
at rike lands landbruksstøtte kan hemme matsikkerhet på lang sikt. Det er altså den støtten som
påvirker den internasjonale handelen, den handelsvridende støtten, som trekkes frem som problemet
her. Mer enn halvparten av støtten som gis til OECD-landene, er fremdeles av typen som har en
vesentlig påvirkning på handel og konkurranse, altså som er handelsvridende (for mer detaljer om dette,
se kapittel 4).39
Vekst i jordbruket i fattige land har godt potensial i seg for å virke fattigdomsbekjempende. UNDP har
beregnet at vekst I jordbrukssektoren I Afrika sør for Sahara bekjemper ekstrem fattigdom fire ganger så
effektivt som vekst i andre sektorer. Grunnene til dette er flere, men en er at det vil øke inntekter og
tilgangen på matvarer. En annen er at land, som er hovedinnsatsfaktoren i landbruk, er mye jevnere
fordelt blant folk enn kapital. En tredje grunn er at landbruket i Afrika sør for Sahara stort sett er svært
arbeidsintensivt, og dermed vill økt produksjon føre til flere jobber og høyere lønninger. Denne effekten
sprer seg til andre sektorer, da folk vil ha bedre råd til varer og tjenester som ikke har sitt opphav i
landbruket, skriver UNDP i 2012-rapporten Africa Human Development Report40.
En annen beregning er noe mer konservativ, og sier at BNP-vekst som har røtter i jordbruket gagner den

fattigste halvdelen av befolkningen dobbelt så mye som økonomisk vekst utenfor jordbruket. Dette
forklares med at 70 % av verdens fattige bord på landsbygda, og får inntektene sine derfra.41 En annen
beregning viser at økonomisk vekst på 1 % i jordbruket fører til at den fattigste tidelen av befolkningen

38

da Silva, José Graciano. 1. mars 2012. An African Horn of Plenty. Hentet fra http://www.projectsyndicate.org/commentary/an-african-horn-of-plenty
39
S 24 – 25 http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf
40
UNDP 2012: 22. Africa Human Development Report 2012. Hentet september 2012.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/UNDP-Africa%20HDR-2012EN.pdf
41
S 4 – 6 http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/83946791327614067045/WDROver2008-ENG.pdf
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kan øke utgiftene sine med 6 %.42 Disse ulike beregningene peker i samme retning: vekst i jordbruket
kan øke inntekter og levestandard blant verdens fattigste. Lederen for FN-organisasjonen The
International Fund for Agricultural Developoment (IFAD), Kanayo Nwanze, oppfordrer verden til å satse
på å øke produksjonen i småskalajordbruket i fattige land. En viktig grunn til det er at dette har en
direkte effekt på utvikling, ved at bønder etablerer landbruks-relatert næringsvirksomhet på liten skala:
”De bygger verdier lokalt. (…) De [småskalaprodusentene] blir økonomisk levedyktige enheter. Etter
hvert begynner de å kreve myndighetene for bedre infrastruktur, for veier, for skoler, for klinikker.
Lokalsamfunn endres,” sier Nwanze.43

Dumping
Dumping betyr at varer eksporteres til en pris som er under deres normale verdi. Dette innebærer stort
sett at de blir eksportert til en pris som er under det de vanligvis blir solgt for, eller under
produksjonskostnad.44 Kritikken oppsummeres slik av Ruth Haug, professor ved Universitet for miljø- og
biovitenskap (UMB):
”Det har vært billigere og enklere for dem [fattige land] å importere mat. Det å investere og bygge opp
et eget landbruk er vanskelig når du får dumpet hvete fra EU, kylling fra Brasil og løk fra Nederland. (…)
Rike land har brukt Afrika som en måte å bli kvitt sine overskuddslagre på, og her er det mye snakk om
subsidiert produksjon av mat fra USA og EU. Dumping har gjort det vanskelig å bygge opp egne
produksjonssystemer.”45
Eksportsubsidier defineres som en støtte som er betinget av eksport, og som et selskap eller en
produsent får av myndighetene.46 Eksportsubsidier har vært kraftig kritisert av en rekke aktører,
utviklingsorganisasjoner så vel som stater, for å føre til dumping og ødelegge hjemmemarkedene i
fattige land. Blant annet har tidligere utviklingsminister Erik Solheim uttalt at ”eksportsubsidier har vært
en ulykke for landbruket i den tredje verden,”47 og det er enighet i WTO om å fase dem ut dersom det
blir en ny avtale.
Eksempel: Jarlsberg og eksportsubsidier
I USA er Jarlsberg den importerte osten som det selges mest av. Dette er hjulpet av at Norge gir
eksportsubsidier til eksport av osten. Jarlsberg eksporteres først og fremst til EU og USA, og i 2010

42

CGIAR 2012: 25. Achieving food security in the face of climate change. Hentet juni 2012.
http://ccafs.cgiar.org/sites/default/files/assets/docs/climate_food_commission-final-mar2012.pdf
43
http://www.voanews.com/content/decapua-rio20-ifad-15jun12/1211396.html
44
WTO.org. Glossary. Hentet juni 2012. http://wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm
45
Forskning.no. 23. november 2011. Hvordan mate ni milliarder.
http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305273
46
WTO.org. Glossary. Hentet juni 2012. http://wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm
47
Bergens Tidene 4.6.2008. FN vil ha slutt på proteksjonismen. Hentet juni 2012 fra http://www.retrieverinfo.com/en/
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eksporterte Tine 11 millioner kilo Jarlsberg. I følge beregninger subsidierte Norge eksporten med en halv
milliard kroner i 2010.48
Et vesentlig aspekt med subsidieringen av Jarlsberg, er at bakgrunnen for eksportsubsidieringen var at
Norge i 2010 produserte mer melk enn det nordmenn konsumerte.4950 Dette viser at overproduksjon er
en bakenforliggende årsak for subsidiering av eksport – man opplever at man har for mye av en vare, og
løser problemet ved å dumpe det på verdensmarkedet. Denne praksisen har blitt kraftig kritisert av
utviklingsorganisasjoner. At Norge driver med denne praksisen, legitimerer man at andre gjør det
samme. Dette er dermed kritikkverdig, på tross av at den subsidierte Jarlsberg-osten som eksporteres
fra Norge, ikke går til utviklingsland, men stort sett EU og USA.
I spørsmålet om dumping er det imidlertid ikke tilstrekkelig kun å se på de direkte eksportsubsidiene.
Enkelte produksjonsdrivende subsidier, altså subsidier som motiverer til økt produksjon av en vare,
fungerer som indirekte eksportsubsidier. Ved å drive produksjonen opp kan det bli overskudd av
subsidierte varer på hjemmemarkedet. Når disse varene eksporteres, er det dermed til en lavere pris
enn det de ellers ville hatt. Slik kan subsidier som ikke er definert som eksportsubsidier, fungere som det
i praksis.

Markedsadgang
Et gjennomgående spørsmål i debatten om internasjonal handel med mat og matsikkerhet er hvor viktig
markedsadgang er for bønder i fattige, spesielt afrikanske, land. FAO understreker viktigheten av
infrastruktur og markeder slik: “Fattige bønder kan få overskuddsavlinger, men hvis de ikke har veier
som de kan transportere varene på, og et marked der de kan selge det, kommer de til å fortsette å være
fattige og sårbare.”51 En annen FN-organisasjon, IFAD (International Fund for Agricultural Development),
sier følgende:
At fattige bønder på landsbygda får etablert sterke koblinger til markeder er avgjørende for å øke
landbruksproduksjonen, skape økonomisk vekst på landsbygda og redusere sult og fattigdom. Å forbedre
disse forbindelsene skaper en god sirkel ved at det bidrar til å øke produktiviteten, øke inntekten og
styrke matsikkerheten. Når små produsenter får bedre tilgang på nasjonale og internasjonale markeder
fører det til at de på en trygg måte kan selge flere produkter til høyere priser. Dette igjen stimulerer
bønder til å investere i egne virksomheter og øke kvantiteten, kvaliteten og mangfoldet av det de
produserer.52

48

NRK 27.4.2011. Norske forbrukere sponser amerikanere med billig Jarlsberg. Hentet juni 2012.
http://nrk.no/okonomi/jarlsberg-eksport-koster-halv-mrd-1.7608968
49
NRK 27.4.2011. Norske forbrukere sponser amerikanere med billig Jarlsberg. Hentet juni 2012.
http://nrk.no/okonomi/jarlsberg-eksport-koster-halv-mrd-1.7608968
50
Det bør nevnes her at det er normalt at Norge produserer noe mer melk enn det det er etterspørsel etter i det
norske markedet.
51
da Silva, José Graciano. 1. mars 2012. An African Horn of Plenty. Hentet fra http://www.projectsyndicate.org/commentary/an-african-horn-of-plenty
52
IFAD.org. Access to markets: Making value chains work for poor rural people. Hentet juni 2012.
http://www.ifad.org/english/market/index.htm
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Fokuset for denne rapporten er mer på internasjonale strukturer enn lokale løsninger, men det skal
likevel nevnes at IFAD nevner forbedring i infrastruktur (trygge oppbevaringsfasiliteter, gode veier og
tilgjengelig transport) som grunnleggende for å forbedre markedstilgang. Informasjon, spesielt god
kjennskap til endringer i markedsprisene, er også svært viktig. Organisering i effektive
bondeorganisasjoner nevnes også som et tiltak som kan gi store fordeler for småskalabønder.53 Tiltak
som dette bør sees i sammenheng med endring av internasjonale strukturelle forhold. Rike land kan
velge å for eksempel støtte slike tiltak over bistandsbudsjettet.

Anbefalinger
Dette kapitlet har gitt en oversikt over en del utfordringer med måten rike land støtter jordbruket i dag.
Neste kapittel vil se nærmere hva slags konsekvenser rike lands landbruksstøtte kan ha for miljø og
klima. Deretter følger et kapittel der vi ser nærmere på en del anbefalinger som er blitt gitt til rike land
om hvordan de kan utforme sine støtteordninger for å møte disse utfordringene, og spesielt for å bidra
til fattigdomsbekjempelse og mindre klimautslipp.

53

IFAD.org. Access to markets: Making value chains work for poor rural people. Hentet juni 2012.
http://www.ifad.org/english/market/index.htm
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Kapittel 3. Rike lands landbrukspolitikk: klima og miljø
Oppsummering:











Landbruksproduksjon bidrar til klimaendringer, og legger i dag beslag på en stor del av verdens
vannressurser.
Landbruksproduksjonen vil også bli påvirket av klimaendringene. Produksjonen i mange land vil
bli negativ påvirket, mens i enkelte områder vil produksjonen øke.
FN anslår at befolkningsveksten vil stoppe rundt 2050, når vi er i overkant av ni milliarder
mennesker. For å sikre nok og god mat til alle i fremtiden, må vi øke matproduksjonen med 70 %.
Dette mener FN at er fullt mulig å gjøre på en bærekraftig måte, og uten å bidra i for stor grad til
klimaendringer.
Det er i fattige land, og spesielt i Afrika, at potensialet for vekst i landbruket er stort, og det er
her veksten må komme for at det skal være så klimavennlig som mulig.
Afrika har over halvparten (52 %) av verdens dyrkbare land. Store deler av Afrika er veldig
velegnet for landbruk - det er rikelig med jordbruksareal, mye vann og generelt gode forhold for
å dyrke mat mange steder.
Det kreves derfor mindre energikrevende innsatsfaktorer – som kunstgjødsel, bruk av kraftfôr og
oppvarming av drivhus - for å øke produksjonen, sammenliknet med det som kreves i land som er
mindre egnet for jordbruk - som rike land i nord.
Produktiviteten er i dag svært lav i jordbruket i mange afrikanske land, sammenliknet med rike
land, så her er det stort potensial for å øke produksjonen på eksisterende landbruksareal. Bruken
av irrigasjon og gjødsel er også svært mye lavere i afrikanske land sammenliknet med andre
land.

I forbindelse med konferansen Rio+20 om bærekraftig utvikling, lanserte FNs landbruksorganisasjon,
FAO, IFAD (International Fund for Agricultural Development) og WFP (World Food Programme)et
initiativ. Der argumenterer de for at bærekraftig utvikling må sees i sammenheng med matsikkerhet –
altså å sikre nok mat til alle, nå og fremover.54 De argumenterer også for at det er fullt mulig å sikre nok
og god mat til alle. Vi skal i det følgende se nærmere på hvordan dette henger sammen med økt
matproduksjon i fattige land.

Landbruket og klimaendringer
Landbruket er i dag en viktig bidragsyter til globale klimaendringer. Landbruket bruker i dag 70 % av de
globale ferskvannsressursene og 30 % av de globale klimagassutslippene.55 Landbruksproduksjonen vil
også bli påvirket av klimaendringene, blant annet gjennom økt temperatur, høyere konsentrasjon av
karbondioksid i atmosfæren og mer skadedyr og sykdommer. Både matproduksjon, tilgjengelighet og

54

IFAD 2012. IFAD – FAO – IFP – Joint Statement at the outset of the G20 Summit. Hentet mai 2012.
http://www.ifad.org/events/g20/index.htm
55
FAO 2012. FAO at Rio+20. Hentet mai 2012. http://www.fao.org/rioplus20/en/
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stabilitet på matforsyninger vil kunne bli påvirket. Men hvordan klimaendringene påvirker avlinger er
svært ujevnt geografisk fordelt, i følge FAO.
Det er landene på den sørlige halvkule som i størst grad vil bli negativt påvirket av klimaendringene,
blant annet gjennom dårligere avlinger og mer ekstremvær, som tørke og oversvømmelse. Det har blitt
estimert at den negative påvirkningen av klimaendringer på afrikanske avlinger opp mot 2080 – 2100
kan være mellom 15 og 30 prosent. På den annen side forventer man at i andre deler av verden, mest på
den nordlige halvkule, kan økning i temperaturen faktisk føre til bedre forhold for jordbruket. Flere
områder vil være egnet for jordbruk, avlinger kan øke og dyrkingsperioden vil bli utvidet. Utfordringen
blir å utvikle et jordbruk for fremtiden som både tilpasser seg klimaendringer, men man bør også jobbe
for et jordbruk som demper den forventede effekten av klimaendringene. 56

Et klimavennlig jordbruk
FN anslår at verdens befolkning vil vokse mot rundt ni milliarder rundt 2050, deretter flate ut. FN mener
imidlertid også at selv i lys av klimaendringene, er det fullt mulig å sikre nok og god mat til alle, og endog
på en bærekraftig og klimavennlig måte.57 Vi må øke matproduksjonen med 70 % i forhold til dagens
produksjon.58 Konsekvensene dette får på miljø og utvikling er avhengig av hvordan vi går frem: velger vi
å rydde mer land til jordbruk, eller intensivere produksjonen på allerede eksisterende land? Det mest
klimavennlige alternativet vil være å i størst grad satse på det siste59. Dette bør gjøres i land med stort
potensial for jordbruk, som i stor grad befinner seg i Latin-Amerika og Afrika.60
I rike land er allerede mye av produksjonspotensialet tappet – man produserer allerede svært effektivt
per hektar. I fattige land er effektiviteten mye lavere, så her er det mye å gå på. Man kan produsere mer
bærekraftig i fattige land, og spesielt i Afrika. Effektiviteten i jordbruket i fattige land i dag varierer, men
det er klart at den er vesentlig lavere enn i rike land. Et anslag sier at avlinger i de rikeste landene i
verden er tre ganger så effektive som i de fattigste, målt i kalorier.61 Et annet anslag sier at
produksjonsraten i en del afrikanske land ikke er mer enn en tidel av det man har i rike land.62 Mens FAO
anslår at avkastningen på kornavlinger i Afrika ikke mer enn en tredel av det som er snittet i rike land
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(noen steder er produksjonsraten ikke høyere enn en tidel av det den er i rike land), og denne
produktivitetsraten har økt lite på tretti år.63
Mange fattige land ligger i strøk som er svært velegnet for jordbruksproduksjon. Dermed trengs mindre
energikrevende innsatsfaktorer, som kunstgjødsel, diesel, kraftfôr etc. Potensialet i spesielt det
afrikanske jordbruket er enormt. Afrika har 52 % av verdens dyrkbare land, og mange områder i Afrika er
svært fruktbare.64
Det er også relevant å nevne her – selv om dette blir sett nærmere på i andre kapitler – at økt
produksjon av mat i fattige land kan motvirke både sult og fattigdom, spesielt siden 70 % av verdens
fattige er småskalabønder. Økt produksjon i jordbruket i fattige land, spesielt i småskalajordbruket, vil
kunne bidra til flere arbeidsplasser og økte inntekter.
Afrika kan øke bruken av gjødsel uten vesentlige skader på miljøet, siden dagens nivå på bruken av dette
er svært lavt. Dette er diskutert nærmere i kapittel 1, men kort kan vi nevne her at gjødselbruken sør for
Sahara kun er 13 kilo per dekar, sammenliknet med 190 kilo i Øst-Asia og Stillehavsregionen, og kun
mellom 5 og 7 % av afrikansk jordbruk har irrigasjonssystemer. 656667
Økologisk jordbruk kritiseres ofte for å gi lav produksjon. Men en ny FN-rapport sier at økologisk
landbruk kan doble matproduksjonen på ti år.68 En annen fersk rapport, fra CGIAR (Consultative Group
on International Agricultural Research) sitt spesialprogram på klimaendringer, landbruk og matsikkerhet,
gir anbefalinger til hvordan man skal gå frem for å sikre matsikkerhet i møte med klimaendringer.
Landbruksproduksjon i ulike deler av verden vil kunne bli rammet av klimaendringer – og samtidig gjør
utslipp fra landbruket selv at landbruket bidrar til klimaendringene. Rapporten sier at det er mulig å
sikre nok og god mat til en voksende befolkning, også uten å ramme klima og miljø i for stor grad, men
at dette krever umiddelbare tiltak. Blant anbefalingene er at man skal integrere hensyn til matsikkerhet
og bærekraftig jordbruk i alle tiltak, globale og nasjonale, at man må øke investeringene i bærekraftig
jordbruk, skape sikkerhetsnett for grupper som er sårbare for klimaendringer og dårlig matsikkerhet,
redusere produksjonsavfall og matkasting, og intensivere landbruksproduksjon på en bærekraftig måte
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samtidig som man reduserer mulige miljøødeleggende effekter og klimautslipp fra landbruket.69
Anbefalinger som nevnes andre steder er overføring av teknologi til jordbruket til fattige land, og økt
satsing på landbruksbistand, som har blitt systematisk nedprioritert de siste årene.70

Rike lands landbruksstøtte og bærekraft
Som en del av siste anbefaling, peker CGIAR på måten rike land støtter jordbruket i dag. Rapporten er
kritisk til dagens landbruksstøtte, og mener at den kan føre til økt grad av ensretting i landbruket og en
for høy bruk av energikrevende innsatsfaktorer, som kunstgjødsel, kraftfôr, sprøytemidler og diesel.71
Dette er ressurskrevende og kan dermed føre til økte klimagassutslipp. I dag domineres nemlig
landbruket i rike land av intensivt jordbruk som ofte fører til negative konsekvenser for miljøet.
Økonomiske insentiver som subsidier, sammen med blant annet en forventning blant forbrukere om
lave matpriser, gjør det vanskelig å endre nåværende, ikke-bærekraftig produksjonspraksis i rike land.
CGIAR anbefaler at man heller bruker subsidier for å oppfordre til et bærekraftig og
fattigdomsreduserende landbruk.72
Mange av støtteformene som gis til landbruket i Norge i dag oppfordrer til å produsere så mye som
mulig, og dermed til høy bruk av energikrevende innsatsfaktorer. Å produsere mat i Norge, og i andre
rike land, krever også mye energi, blant annet på grunn av et kjøligere klima. Kirkens Nødhjelp anbefaler
derfor en omlegging til såkalt dekoblet støtte i Norge – altså støtte som ikke oppfordrer til å produsere
så mye som mulig i Norge, men snarere til et mer bærekraftig jordbruk. Eksempler på dette kan være
støtte til kulturlandskap, distriktsbosetting, biologisk mangfold og ikke minst økologisk drift eller mer
miljøvennlig produksjon. Framtiden I Våre Hender er en annen organisasjon som argumenterer mot et
energiintensivt jordbruk, som det vi har i dag, og for en omlegging til et mindre intensivt og mer
bærekraftig jordbruk.
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Kapittel 4. Anbefalinger om landbruksstøtte
Oppsummering:








FN og organisasjoner anbefaler rike land å endre sin støtte til landbruket.
Målet er blant annet å stimulere til produksjonsøkning i fattige land.
Rike land anbefales å legge om fra støtte som driver opp produksjonen, til støtte som motiverer
til et langsommere og mer miljøvennlig landbruk.
Dette innebærer ikke nødvendigvis at man skal gi mindre støtte til bønder i rike land, men at
støtten skal vris.
Det finnes også miljø- og klimaargumenter for å legge om fra dagens produksjonsdrivende
subsidier.
Rike land bør heller legge over til grønnere støtte som motiverer til et mer bærekraftig landbruk.
Over halvparten av den norske støtten til landbruket defineres som handelsvridende. Dette er en
vesentlig høyere andel enn i EU.

De foregående kapitlene har drøftet potensialet for matproduksjon i fattige land, og diskutert ulike
utfordringer knyttet til rike lands landbruksstøtte. I dette kapitlet skal vi se nærmere på anbefalinger
som gis til rike land om hvordan de skal støtte landbruket. Kapitlet vil trekke frem anbefalinger som er
gitt ut fra mål om å øke produksjonen av mat på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Kapitlet er basert
på argumentasjonen i de to foregående kapitlene, som så på hva slags konsekvenser dagens
landbrukspolitikk har for fattige land og for klima og miljø.

Dekoblet støtte
Dekoblet støtte defineres som støtte til bønder som ikke er linket til, men koblet fra, priser eller
produksjon.73 Dekoblet støtte motiverer altså i liten grad til økt produksjon og har ingen eller liten grad
av påvirkning på prisene på den aktuelle matvaren på det internasjonale markedet. Dette står i
motsetning til handelsvridende subsidier, som påvirker markedssituasjonen for en vare.

Subsidieomlegging og utvikling
En fersk rapport fra landbruks-tenketanken CGIARs program på klimaendringer og matsikkerhet
anbefaler at alle nasjonale og regionale landbruksreformer, som reform av EUs felles landbrukspolitikk
(CAP), skal ha med mål om bærekraft i landbruket og at spesiell oppmerksomhet skal rettes til
konsekvenser av politikken for global matsikkerhet. Spesifikt anbefaler rapporten at reform av CAP kan
inneholde en gradvis overgang fra subsidier knyttet til bestemte avlinger til landforvaltning.74 Dette vil
innebære en overgang til dekoblete subsidier.
FNs rapport om tusenårsmålene for 2010 diskuterer hva som vil være konsekvensene av en Doha-avtale
(en ny avtale i WTO) for utviklingsland. For utviklingsland sett under ett, vil de viktigste gevinstene ved å
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få markedsadgang i rike land komme fra nedsatt toll for landbruksprodukter og tekstiler, og fra en
nedgang i handelsvridende landbrukssubsidier. Rapporten mener altså at en nedgang i slike subsidier vil
komme utviklingsland til gode.75 Dette vil i stor grad være snakk om produksjonsdrivende subsidier.
Enkelte land vil imidlertid kunne miste tollpreferansene de i dag har (dette gjelder spesielt for de minst
utviklede landene, se kapittel 8 om toll). Imidlertid vil det kunne være mulig å beholde disse unilaterale
tollpreferanseavtalene i en Doha-runde, sier rapporten.76
FN-rapporten How to feed the world in 2050 argumenterer for en omlegging av subsidiene, og at støtte
som er dekoblet fra dagens produksjon mindre innvirkning på produksjon og handel. Slike
støtteordninger kan blant annet inneholde støtte basert på begrensede innsatsfaktorer, teknologistøtte,
støtte til beredskapsjord, og støtte til miljøtiltak. Spesielt understreker rapporten at beredskapsjord i
rike land kan bli satt i stand til produksjon på mellom seks og ti måneder, noe som kan balansere en
eventuell situasjon med matmangel, uten å forstyrre de globale markedene med overproduksjon.77
Videre argumenterer rapporten for at rike land, i kommende reformer av landbruket, bør konsentrere
seg om de hindringene som fremdeles fins for markedsadgang på landbruksprodukter for de fattigste
landene. Dette vil innebære at mer av støtten legges om til å være dekoblet fra produksjon.78 For at rike
land skal kunne bruke dekoblete subsidier, er det imidlertid en forutsetning at rike land uansett ikke skal
eksportere subsidiert mat.

Subsidieomlegging og klimahensyn
Som forrige kapittel viste, er det en rekke miljø- og klimamessige utfordringer knyttet til måten rike land
støtter jordbruket på i dag.
Den europeiske miljøorganisasjonen Birdlife Europe er kritisk til EUs landbrukspolitikk (CAP). I
forbindelse med den planlagte reformen av CAP, kommer organisasjonen med kraftig kritikk av
videreføring av produksjonssubsidier til produksjon som er skadelig for miljøet.79 WWF er også svært
kritiske til dagens EU-politikk og sier at den skader naturen, bidrar til økte klimagassutslipp og til
vannforurensing.80 Organisasjonene ønsker en politikk som i større grad motiverer til et grønnere
landbruk.
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Basert på en rapport fra 201181 argumenterer David Tilman fra University of Minnesota for at den beste
måten å redusere utslippene fra jordbruk på, er å investere i landbruk i utviklingsland. Ruth Haug,
professor ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) støtter dette, og sier at ”det er mest miljøog klimavennlig å møte den økende etterspørselen etter mat ved å intensivere landbruket i land for
avlingsnivået er lavt, det vil si utviklingsland.”82 Man bør prioritere dette fremfor å øke avlingene i rike
land, der det ofte er allerede drives svært intensivt, og er mer energikrevende: ”Mange bruker det at
man må øke den globale matproduksjonen som et argument for å investere og produsere mer i de rike
landene. (…) Her har vi miljøargumenter for å intensivere produksjonen i utviklingsland og redusere
dagens avlingsgap,” sier Ruth Haug.83 Subsidier som ikke motiverer til økt produksjon i rike land, men
snarere til en mer miljøvennlig produksjon i rike land og til investering i utviklingsland, vil kunne bidra til
en slik utvikling.

Norge og handelsvridende støtte
Det er altså ulike stemmer som argumenterer for en omlegging av subsidiene fra et
produksjonsdrivende til en mer dekoblet støtte. Som vi vil se i neste kapittel, har mange rike land, og
spesielt EU, i noen grad lagt over fra produksjonsdrivende til dekoblet støtte. Norge har også lagt om,
men i vesentlig mindre grad enn andre europeiske land. I følge OECD er landbruket i Norge blant de
mest beskyttede i verden. I 2008-2010 utgjorde støtte fra myndighetene 60 % av bønders inntekter.84
Dette er det høyeste i Europa, og vesentlig høyere enn snittet i OECD-land og framvoksende økonomier
– som er 18 %.85 Men i denne sammenhengen er det vel så interessant at en svært høy andel av den
norske støtten, hele 53 %, er definert som den mest handelsvridende typen.86 Til sammenlikning utgjør
denne typen støtte i EU 29 %.87 Den handelsvridende støtten utgjør altså en vesentlig høyere andel av
de norske totaloverføringene enn den gjør i EU.
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Kapittel 5. Status for rike lands støtte til landbruket
Oppsummering:
-

-

-

I en rekke FN-rapporter anbefales en omlegging fra produksjonsdrivende til dekoblede
subsidier.88
EU har til en viss grad allerede lagt om til denne typen støtte. Kirkens Nødhjelp mener imidlertid
at dette ikke er tilstrekkelig, og at mer kan gjøres.
Selv om EU og OECD for øvrig har lagt om store deler av sin støtte til antatt mindre
produksjonsdrivende89 støtteformer, ser vi at en vesentlig andel av støtten fremdeles defineres
som sterkt produksjonsdrivende og handelsvridende.
Blant OECD-land er fremdeles over halvparten av den landbruksstøtten som gis, av de mest
handelsforstyrrende, og dermed skadelige, typene.
En fersk studie konkluderer med at dersom EU legger om til mer miljøvennlige subsidier, vil dette
kunne ha positive effekter for bønder i utviklingsland.
Subsidier som i dag defineres som ikke produksjonsdrivende, og dermed er tillatt i WTO, kan i
følge enkelte kritikere være mer produksjonsdrivende enn tidligere antatt. Norge bør derfor
jobbe for en revisjon av boksene i WTO, altså måten man definerer og deler inn de ulike formene
for subsidier på.90 Målet med en slik gjennomgang må være å sikre at støtte som tillates ikke kan
være skadelig for fattige lands tilgang på det internasjonale markedet.
EU jobber for tiden med en reform av landbrukspolitikken. Kritikere mener at det per i dag ikke
ligger an til at EU vil fase ut eksportsubsidiering. Dette understreker at dette ikke er et problem
som er løst per i dag.

I de foregående kapitlene har vi sett hvordan dagens støtte til landbruket til rike land skader bønder i
fattige land, og videre hvordan FN og en rekke organisasjoner anbefaler at rike land bør utforme støtten
til landbruket. I det følgende skal vi se nærmere på hva status er for hvordan rike land støtte landbruket
i dag, hvordan dette har endret seg og endrer seg, og hva slags effekter dette er antatt å ha på fattige
land. Spesielt skal vi se på EUs og OECDs støtte til landbruket, hvordan støtten har endret seg og hva
som bør gjøres annerledes.
Kirkens Nødhjelp har tidligere krevd at rike land, som USA og EU, bør legge om subsidiene i en mer
utviklingsvennlig retning. Dette er som nevnt en anbefaling som Kirkens Nødhjelp deler med blant annet
FNs landbruksorganisasjon (FAO), Oxfam og One-kampanjen. FAO kommer med følgende anbefaling i sin
How to feed the world in 2050: ”Man bør fortsette med reformer mot dekoblet støtte til landbruket, og
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anerkjenne det gode arbeidet som allerede har blitt gjort på dette. Kommende reformer bør ha et
særskilt fokus på de restriksjonene på markedsadgang som gjenstår, spesielt med henhold til de minst
utviklede landene.”91
Anbefalingen er at man skal legge om fra produksjonsdrivende subsidier til subsidier som ikke påvirker
markedssituasjonen. Produksjonsdrivende subsidier, altså subsidier som oppfordrer til økt produksjon,
oppfordrer til økt produksjon og påvirker dermed hvor mye varer som finnes på markedet, og dermed
etterspørselen totalt. Imidlertid har EU de siste årene lagt om deler av subsidiene sine. Flere
argumenterer for at dette ikke har hatt den ønskede effekten, og at ønsket om omlegging fra
produksjonsdrivende subsidier derfor ikke har noe for seg.92

Om de ulike typene støtte
WTO deler inn de ulike typene tillatte subsidier i tre kategorier: gul, blå og grønn boks. Gul boks er
regnet som den mest handelsvridende støtten, og er også den støtten som det er knyttet sterkest
restriksjoner til. Dette er støtte som har direkte effekt på produksjonsnivå eller handel. Typiske gul bokssubsidier er støtte til pris eller støtte som er knyttet direkte til produksjonsmengde. Blå boks er gul boksstøtte som er designet for å minke påvirkningen på markedet. Denne støtten regnes dermed som noe
handelsvridende, men antas likevel å ha en viss effekt på produksjonen. Typisk blå boks-støtte er arealog dyrestøtte som skal ha begrenset effekt på produksjonen. I dag er det ingen begrensning på mengden
støtte man kan gi knyttet til blå boks, men hvorvidt slike begrensninger skal innføres, er et hett tema i
WTO-forhandlingene. Grønn boks inneholder subsidier som ikke skal påvirke markedet og handel, evt
kun har en minimal påvirkning. Subsidier innen grønn boks er det ikke knyttet begrensninger til. Grønn
boks-subsidier er støtte som ikke er knyttet til produksjon av en gitt vare, som EUs direkte inntektsstøtte
som ikke er knyttet til produksjonsnivå eller priser – dekoblet støtte. Støtte til miljø eller kulturlandskap
kan være typisk grønn boks-støtte.93
EU deler opp landbruksstøtten sin i to: Søyle I og II (Pillar I & II). Søyle I er støtte til produksjon, og søyle
II er støtte til distriktsutvikling. Søyle II-støtte skal motivere til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling
i distriktene.94 Søyle II-støtte er ansett som å ha vesentlig mindre handelsvridende virkning enn søyle Istøtte.

Bakgrunn om EUs landbrukspolitikk
EU er verdens nest største eksportør av mat basert på landbruksprodukter (etter USA).95 EU har en felles
landbrukspolitikk (CAP – Common Agricultural Policy). EU startet omfattende reformer av CAP i 1992.
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Denne reformen innebar en reduksjon i produksjonsstøtte, med mål om å bøte på problemene med
overproduksjon. Denne linjen har blitt fulgt siden, og i dag er en stor andel av EUs landbruksstøtte
dekoblet.96 Støtten til bønder i EU-landene har også gått kraftig ned over de siste tjue årene. Mellom
1986-88 fikk EUs bønder 39 % av sine totale inntekter fra overføringer fra myndighetene. I perioden
2008-10 var tilsvarende tall 22 %. Dette har flere årsaker, men høyere råvarepriser og 25 års reform
gjennom CAP er blant årsakene. Det er likevel betydelige beløp som brukes på overføringer til
landbruket i EU: Utgifter via CAP utgjorde nesten 45 % av EUs totale utgifter i 2010. Dette er rundt 53
milliarder euro.97
Et estimat fra Overseas Development Institute (ODI) bekrefter trenden: I følge dem har andelen
produksjonsdrivende overføringer gått fra 77 % av de totale CAP-overføringene i 2004 til 15 % i 2008,
mens de dekoblede overføringene vokste fra 3 % til 68 % og overføringer under søyle 2 i EUs
landbrukspolitikk, altså overføringer knyttet til miljø- eller distriktshensyn, vokste fra 15 % til 18 %.98 80
% av CAPs budsjett går til direkteoverføringer (direct payments), og er dermed ikke bundet opp mot
produksjon, mens 90 % av overføringene er klassifisert i WTO som ikke handelsvridende (non-tradedistorting).99
Politikken har i flere år blitt kraftig kritisert fra flere hold, blant annet fra utviklingsorganisasjoner og
miljøvernere for å skade bønder i utviklingsland og for å være miljøødeleggende. Blant annet som en
følge av dette, har EU i løpet av de siste årene reformert landbrukspolitikken sin. Dette har blitt gjort
ved å kutte i produksjonsdrivende subsidier – subsidier som er koblet opp til produksjonsmengde – og i
gå over til dekoblede subsidier, som direkte innbetalinger. Denne typen støtte anses som mindre
handelsvridende.100
EU vedtok en omfattende reform av landbrukspolitikken i 1992. EU la over fra støtte basert på
markedspris (market price support), til arealstøtte og støtte basert på antall dyr (headage payments).
Denne typen støtte er mindre markedsvridende enn støtte basert på markedspris, med de kan fortsatt
ha en viss effekt på markedet. Et sentralt element her var altså å gå inn for en kraftig reduksjon i
minsteprisene som ble utbetalt til bøndene, sammen med et vedtak om å gi bøndene direkte støtte.
Denne omleggingen til å gi støtte uavhengig av produksjon ble forsterket i 1999.
I 2003 ble det innført en ny reform. 2003-reformen tok et steg videre mot ytterligere dekobling, til The
single payment scheme, utbetalinger som gis uten krav om produksjon av bestemte råvarer. Det
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påvirker dermed ikke hvilken vare bonden velger å produsere.101 Resultatet av dette gjorde at bøndene i
mindre grad nå fikk betalt for mengden de produserer, og i stedet få et tilskudd, i tillegg til å få betalt for
varene.102 Resultatet av reformene er at den potensielt mest handelsvridende landbruksstøtten utgjorde
92 % av de totale overføringene til landbruket i 1986 – 88, mens i 2008 – 10 utgjorde den 29 %. I 2012
forventer man, i følge OECD, at andelen vil være nede på 27 %.103 Imidlertid innebærer dette at det
fremdeles er en ikke uvesentlig andel av EUs støtte som i dag fører til handelsvridninger, på tross av
nedgangen.
Disse reformene som nevnes her, samsvarer i stor grad med en endring der hoveddelen av subsidiene
har blitt flyttet fra gul til blå til grønn boks. En oversikt over EUs fordeling langs med WTOs bokser, viser
en kraftig omlegging fra de mer produksjonsdrivende formene for støtte til støtte med mindre
påvirkning på markedet – som forventet i forhold til oversikten over. Figur 1 (under) viser at EU har lagt
over fra en overvekt av gul boks-subsidier til en klar overvekt av grønn boks-subsidier i perioden fra
midten av åttitallet til 2008.
Figur 1: EUs landbruksstøtte fordelt på WTOs kategorier (bokser)
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EUs landbrukspolitikk og veien fremover
Ut fra anbefalingene til FAO og utviklingsorganisasjoner, som nevnt innledningsvis, kan det se ut som om
EU har møtt kravene om omlegging, i hvert fall et godt stykke på vei. Imidlertid er mange fortsatt kritiske
til EUs politikk og mener at de fremdeles bør legge om. Hvordan kan dette ha seg?
I en fersk artikkel om CAP publisert på tenketanken ICTSD, slås det fast at dagens CAP innehar elementer
som er skadelig for utviklingsland: ”Man kan diskutere den eksakte effekten av disse tiltakene, men det
er utenkelig at de 50 milliardene Euro som brukes på EU-bønder hvert år er 1) vel anvendte penger for å
nå målene til CAP – spesielt i og med at en reform av CAP risikerer å gjøre lite for å endre insentivene
slik at bønder f eks tar tak i miljøvirkninger og 2) ikke påvirker handel og produksjonsmønstre globale –
spesielt med tanke på at noen bønder mottar mer enn 50 % av inntekten sin fra CAP.”104
Artikkelforfatterne argumenterer for at CAP, gjennom disse overføringene til landbruket, påvirker
produksjonsnivået i EU, blant annet ved å motivere til drift som ikke ellers ville funnet sted. Dette igjen
endrer den globale handelen, og senker prisen på verdensmarkedet.105
I WTO er det debatt om WTOs inndeling i bokser fungerer som de skal. For eksempel kritiseres en del
grønn boks-subsidier for å ha mer enn minimal handelsvridende effekt. De subsidiene som kritiseres
mest under grønn boks er direkte utbetalinger til produsenter (inkludert dekoblet inntektsstøtte) og
myndighetsstøtte til inntektsforsikring og programmer som sikrer et visst inntektsnivå.106
Når det kommer til støtte under EUs søyle II – altså støtte til distriktsutvikling – mener ODI at denne kan
ha positive konsekvenser for utviklingsland i tilfeller der støtten bidrar til å redusere utslipp av
klimagasser.107
Etter 2013 skal EUs landbrukspolitikk reformeres. En studie fra 2011 laget på oppdrag for tenketanken
ICTSD tar en nærmere titt på EUs landbrukspolitikk etter 2013, og blant annet hva slags konsekvenser
forslag til omlegging av subsidier i en mer miljø- og klimavennlig retning (”greening”) vil kunne få for
bønder i fattige land. Rapporten tar utgangspunkt i EU-kommisjonens forslag til ny reform av CAP fra
oktober 2011, og mener at omlegging mot grønnere subsidier vil kunne gagne utviklingsland. Dette fordi
forslagene vil kunne senke potensialet for landbruksproduksjon i EU, ved at kostnadene ved å drive gård
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kan øke med rundt 2 % i året, eller 5 milliarder €. Dette igjen vil begrense produksjonspotensialet til EU,
som kan gagne bønder i utviklingsland.108 109
Samtidig mener forskere fra ODI, som har analysert de foreslåtte reformene i en fersk artikkel, at reform
slik den foreligger nå vil innebære liten endring i forhold til utviklingsland. I det store og det hele vil den
nåværende strukturen opprettholdes, mener de.
Den europeiske paraplyorganisasjonen CONCORD er skeptisk til EUs planer om omlegging.
Organisasjonen frykter at post-2013-politikken i EU ikke vil makte å fase ut direkte og indirekte
eksportsubsidier, og mener at EU-kommisjonen i sitt forslag ikke kommer med noen uttalte forpliktelser
til å fase ut all kompensasjon for eksport110. Disse programmene tillater EU å eksportere under
produksjonskostnader, som bidrar til at bønder i utviklingsland ikke får solgt varene sine. Dette fungerer
dermed som en eksportsubsidie.
CONCORD anbefaler blant annet at eksporten av direkte og indirekte subsidierte produkter må unngås.
Alle produkter som mottar spesifikk støtte burde derfor ikke bli eksportert til utviklingsland. Dersom
disse produktene blir eksportert, bør verdien av subsidien legges på produktet, anbefaler
organisasjonen.
Disse anbefalingene peker ikke bare på muligheter for å løse problemet med eksport av subsidierte
varer. De understreker at dette er et problem som ikke er løst per i dag med de grepene som allerede er
tatt.111

OECD-landenes politikk
Generelt har støtten til bønder gått ned siden midten av nittitallet i alle OECD-land med unntak av
Tyrkia. Blant OECD-land er Norge landet med høyest støttenivå: Norske bønder får 60 % av sine
inntekter fra statlige overføringer. I OECD har det også vært en overgang fra de potensielt mest
handelsvridende støtteformene til med dekoblede støtteformer. Blant OECD-land utgjør imidlertid de
mest handelsvridende støtteformene 51 % av totalstøtten, en nedgang fra 82 % i 86-88 og 70 % i 95-97.
Overføringer som ikke er koblet til nåværende produksjon har vokst, og var 23 % i 2008 – 10.112
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På tross av denne omleggingen, som har pågått over flere år, sier OECD selv at de mest handelsvridende
(distorting) formene for støtte fremdeles dominerer i et flertall av OECD-landene: “Despite a long-term
reduction in both the level of support and the share of the most distorting forms of support, the latter
still dominates in the majority of OECD countries.”113 Og som vi ser over stemmer det at støtteformene
som potensielt er mest handelsvridende, som støtte basert på produksjonsmengde eller på ubegrenset
bruk av innsatsfaktorer, fremdeles utgjør over halvparten av den samlede OECD-støtten. Norge er også
høyt oppe på denne lista: blant landene med høyest andel av de totale overføringene til landbruket som
er definert av OECD som potensielt mest handelsvridende støtteordninger, finner vi 90 % i Japan og
Korea, rundt 70 % på Island og rundt halvparten i Norge og Sveits (2007-09-tall).114
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Kapittel 6. Sult i Sahel og landbrukseksport
Oppsummering:










18 millioner mennesker i Sahel-regionen i Vest-Afrika er for tiden truet av hungersnød.
Tre av landene som er rammet er en del av Cotton-4, en gruppe afrikanske bomullseksportører
som lenge har kjempet i WTO for fjerning av rike lands produksjonssubsidier på bomull.
FN anslår at det trengs 4 milliarder kroner, eller rundt 670 millioner USD, for å avverge en
sultkatastrofe.
USA subsidierer bomullsproduksjonen sin med i snitt 3,5 milliarder USD, rundt 20 milliarder
norske kroner, i året.
Kritikere av amerikanske produksjonssubsidier til bomullsbønder sier at subsidiene fører til at
prisen på bomull på det internasjonale markedet blir unaturlig lav. Dersom USA og andre rike
land endrer sine subsidier, slik at det ikke lenger fører til at store mengder subsidiert amerikansk
bomull er ute på verdensmarkedet, vil dette kunne gi en bedre pris og en bedre markedssituasjon
for vestafrikanske bomullsprodusenter.
Ulike utregninger viser at vestafrikanske land taper et sted mellom 60 og 250 millioner dollar,
altså mellom 360 millioner og 1,5 milliarder norske kroner på rike lands produksjonssubsidier på
bomull i året. Under følger en oversikt over ulike estimater.
Et annet estimat (2006) anslår at fjerning av amerikanske bomullsubsidier vil øke inntektene til
de som produserer bomull med mellom 2,3 til 8,8 prosent. Dette tilsvarer en økning stor nok til å
dekke matutgiftene til en million mennesker i Cotton-4.

Sult i Sahel
Per juni 2012 er over 18 millioner mennesker i Sahel-regionen i Vest-Afrika truet av hungersnød.
Landene som er hardest rammet er Mauritania, Mali, Niger, Tsjad, Senegal og Burkina Faso.115 I følge FN
trengs det mer enn 4 milliarder kroner så raskt som mulig for å avverge en sultkatastrofe.116
Tre av disse landene; Mali, Burkina Faso og Tsjad, er også store bomullseksportører. Sammen med Benin
utgjør disse landene gruppen som omtales som Cotton-4 i Doha-runden i WTO, en gruppe som over
flere år har kjempet for å legge om subsidier til bomull i rike land, og spesielt i USA. Bomullsproduksjon
og -eksport er en avgjørende del av økonomiene til disse landene. I følge en artikkel fra 2009 er 15
millioner mennesker i vest- og sentral-Afrika involvert i produksjon av bomull. Bomullsproduksjon i
regionen utgjør en vesentlig del av disse landenes inntekter (for mer detaljer på dette, se siste avsnitt).
Til sammen utgjorde de fire landene i Cotton-4 verdens 8. største bomullsprodusent og verdens femte
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største bomullseksportør.117 USA, som på sin side er verdens største bomullseksportør har subsidiert
sine bomullsbønder med 24 milliarder USD det siste tiåret.118 Dette fører til at verdensmarkedsprisen
synker, og andre bønder, som de vestafrikanske, får mindre betalt for bomullen på det internasjonale
markedet enn det de ellers kunne fått. De fleste bomullsbøndene i Vest-Afrika er småskalabønder. Dette
øker sannsynligheten for at bedre markedsforhold for produsenter av bomull, vil bidra til faktisk
fattigdomsreduksjon.119 Det er også relevant å nevne at disse landene har andre eksportinteresser på
landbruksvarer. Benin eksporterer blant annet cashewnøtter, Burkina Faso sesamfrø og mais, Mali
mango og peanøttolje og Tsjad peanøtter og te.120 Et estimat fra UNDP anslår at utviklingsland hvert år
taper rundt 50 milliarder USD, eller 300 milliarder norske kroner, på rike lands beskyttelse av eget
landbruk.121

Amerikanske bomullssubsidier
Amerikanske produksjonssubsidier til bomullsbønder var i snitt 3,5 milliarder dollar i året fra 2000 til
2010. Snittverdien av bomullsproduksjonen i samme periode var 4,3 milliarder USD. Dette innebærer at
verdien av subsidiene tilsvarte mer enn 80 prosent av den totale produksjonen.122 Disse subsidiene er
tilsvarende subsidier som Norge og EU bruker til å støtte sitt landbruk.
USA er verdens tredje største produsent av bomull, og verdens største bomullseksportør (2011-tall).
Denne ledende posisjonen på verdensmarkedet har USA hatt i tjue år (i 1992 var Uzbekistan verdens
største bomullseksportør).123 USA eksporterte bomull til en verdi av 3,4 milliarder USD i 2011.124
Eksporten fra USA har økt de siste årene; tidlig på nittitallet eksporterte USA i snitt 40 prosent av den
totale produksjonen. Siden 2001 har USA imidlertid eksportert nesten 70 prosent av den totale
produksjonen av bomull. Dette tilsvarer i snitt 37 prosent av verdens handel med bomull siden 2000,
mens på nittitallet utgjorde den amerikanske eksporten 25 prosent av den totale handelen.125 Den
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økende amerikanske dominansen på markedet må sees som en viktig del av årsaken til at utviklingsland,
som Cotton-4, har protestert mot de amerikanske subsidiene i løpet av 2000-tallet.

Estimater: Hva taper vestafrikanske land på rike lands bomullsubsidier?
Det har gjennom årene blitt gitt ulike estimater på hva de vestafrikanske bomullseksportørene taper på
rike lands bomullsubsidier. Under følger noen anslag.


En Oxfam-rapport fra 2007 sier at bomullsproduksjon har vært et viktig verktøy i kampen mot
fattigdom de siste tiårene. Imidlertid har bomullsproduksjonens potensiale til å bekjempe
fattigdom blitt undergravet av lave og ustabile bomullspriser, mener Oxfam. Dette er delvis et
resultat av amerikanske subsidier, sammen med den generelle trenden med synkende
råvarepriser. Oxfam estimerer at handelsvridende bomullsubsidier i i-land har ført til tap
tilsvarende 400 millioner USD til de fire vestafrikanske økonomiene i perioden fra 2001 til 2003.
I følge Oxfam varierer estimatene på hvor stor effekt subsidiene har på prisen på vestafrikansk
bomull. De fleste estimatene ligger imidlertid på rundt 11 til 12 prosent. Når bomull er en viktig
eksportvare for disse landene, har dette betydelig påvirkning på økonomien.126



Et estimat fra 2006 anslår at fjerning av amerikanske bomullsubsidier vil kunne øke
husholdningsinntekten til bomullsprodusenter med mellom 2,3 og 8,8 prosent – noe som vil
være nok til å dekke matutgiftene til en million mennesker i Cotton-4. Videre anslår estimatet at
det å fjerne bomullssubsidier kan utvide bomullseksporten sør for Sahara med 75 prosent. Hvis
subsidiene fjernes, vil det i 2015 være slik at utviklingsland står for 85 prosent av
bomullseksporten – mot 56 prosent i 2006.127



En World Bank-studie fra 2006 anslår at fjerning av alle bomullsubsidier og all importtoll vil heve
den globale økonomiske velferden med 283 millioner USD i året, og at prisen på bomull vil øke
med i snitt 13 prosent. Utviklingsland vil tjene spesielt mye på dette, og av disse spesielt land sør
for Sahara, spesielt igjen Cotton-4. Afrika sør for Sahara vil tjene om lag 147 millioner USD på
dette i året. To femtedeler av dette går til Cotton-4, og en femtedel til ander vestafrikanske
land. Det er altså snakk om at Cotton-4 vil tjene rundt 59 millioner USD mer i året ved fjerning av
bomullsubsidier og importtoll. Anslaget sier a Afrika sør for Sahara vil øke sin andel av global
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bomullseksport fra (i 2006) 12 til 17 prosent, og andelen til alle utviklingsland vil øke fra 52 til 72
prosent.128


I en rapport fra 2004 anslår Oxfam at bomullsubsidier i EU og USA fører til at Vest-Afrika taper
250 millioner USD i året.129 I et annet estimat anslår Oxfam at fjerning av amerikanske
bomullssubsidier vil føre til at verdensprisen på bomull øker med 6 – 14 %, og at prisen som
vestafrikanske bønder får på verdensmarkedet vil øke med 5 – 12 %. Dette tilsvarer en økning i
husholdningsinntekten som kan dekke alle helsekostnader for fire til ti mennesker i et helt år,
eller innkjøp av mat til et til to barn.130

Faktaboks: Internasjonal bomullseksport
Verdens suverent største bomullseksportør er USA, som i 2009 eksporterte bomull til en verdi av nesten
3,4 milliarder USD. Etter USA følger India og Brasil på andre og tredje plass. Burkina Faso er verdens
syvende største eksportør, og eksporterte for 248,7 millioner USD i 2009. Tallene for eksporten samme
år er ikke tilgjengelige, men til sammenlikning var eksporten i 2010 på noe over 1,3 milliarder USD. 131
Benin er på niende plass, og eksporterte for 97,6 millioner USD i 2009, ut fra en total eksport på 922
millioner USD samme år. Mali er verdens 16. største bomullseksportør med eksport til en verdi av 73,2
millioner USD i 2009. Totaleksporten til Mali i 2010 var 2 milliarder USD132 (2009-tall ikke tilgjengelige).
Tsjad eksporterer bomull til en verdi av 21,8 millioner USD, sammenliknet med en total eksport for
samme året på 2,8 milliarder USD.133 For disse landene er altså bomull en viktig kilde til inntekt, og
landene må regnes som en vesentlig aktør i det internasjonale bomullsmarkedet.
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Kapittel 7. Norske liberaliseringskrav på fisk og industri
Oppsummering:







I Soria Moria 2 sier regjeringen at de ønsker å jobbe for at utviklingsland skal få større politisk
handlingsrom i handelspolitikken.
Norsk fiskerieksport har vokst kraftig de siste årene, og norsk fisk er konkurransedyktig
internasjonalt.
Norge har sterke interesser i å sikre markedsadgang på fisk, noe som innebærer at Norge jobber
for å fjerne eller redusere tollsatser på fisk og industri i WTO.
Fattige lands industrier vil kunne trues dersom fattige land mister muligheten til å beskytte seg
mot rike lands industrivarer.
Norske liberaliseringskrav står i motsetning til Soria Morias 2 målsetning om økt handlingsrom
for utviklingsland.
Norge jobber også for liberalisering av handel med industrivarer og fisk i bilaterale
handelsavtaler. Et eksempel på dette er handelsavtalen med India, der Norge og India har
motstridende interesser, blant annet i forhold til Indias mulighet til å benytte seg av
antidumpingstiltak.

I regjeringsplattformen til dagens regjering, Soria Moria 2, sier regjeringen at den ønsker å ”arbeide for
at utviklingsland får større politisk handlingsrom i utforming av nasjonale utviklingsstrategier”134 og at
den vil ”arbeide for at det ferdigforhandles en ny WTO-avtale som sikrer norske interesser og gir fattige
land bedre adgang til verdenshandelen. Vi vil bidra til en balansert ny WTO-avtale som gir utviklingsland
bedre markedsadgang og handlingsrom til å føre en nasjonal politikk tilpasset utviklingsnivå og
forutsetninger.”135 Samtidig sier regjeringsplattformen at ” Det meste av sjømaten som blir produsert i
Norge eksporteres. Derfor skal arbeidet med å sikre markedsadgang ha høy prioritet”136 og at Norge vil
”arbeide for å fremme norsk eksport av fisk og fiskeprodukter samt andre eksportinteresser i de
pågående WTO-forhandlingene.”137 Kan disse hensynene stå i motsetning hverandre? Og kan norske
eksportinteresser på fisk stå i motsetning til utviklingslands interesser?

Norsk fiskeeksport
Norge har eksportert stadig mer fisk de siste årene, og 2010 var et rekordår. Da eksporterte vi fisk for
mer enn 52 milliarder kroner. I 2005 var eksporten på 31,3 milliarder, og siden da har den steget for
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hvert år, med unntak av i 2011, da eksporten var på det samme som året før. Veksten steg særlig i 2009
og 2010.138
Den største eksportvaren innen fisk er fersk oppdrettslaks, som utgjorde 44 prosent av den totale
fiskeeksporten i 2010. Dette tilsvarer 23 milliarder kroner. Det meste av veksten her forklares av vekst i
pris på laks globalt.139
Norsk fiskeriindustri er konkurransedyktig internasjonalt, noe som illustreres ved at vi ikke har toll på
import på fisk. Etter råolje og naturgass er fisk vårt største eksportprodukt. 140 Norge eksporterer 95
prosent av sjømaten som blir produsert, og er en ledende eksportør på sjømat internasjonalt. Det er
derfor et uttalt mål for Regjeringen å sikre markedsadgang for norsk sjømat, og å legge vekt på kravene
til fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt.141 Dette fremmes blant annet i WTO-forhandlingene
og i bilaterale handelsavtaler.142

Fisk i WTO
I WTO-sammenheng forhandles fisk som en del av NAMA-forhandlingene – altså forhandlingene om
industrivarer, fisk og naturressurser. NAMA står for Non-Agricultural Market Access, og omhandler
dermed handel med varer som ikke er landbruksvarer (tjenester forhandles også innunder en annen
avtale). Målet med avtalen er å redusere eller fjerne toll på varene som avtalen omfatter, som stort sett
er industrivarer. Landbruk diskuteres under andre forhandlinger i WTO. Norge kan dermed ivareta en
liberal posisjon på eksport av fisk, og en proteksjonistisk posisjon i landbruket. Og i WTO krever Norge
liberalisering på fisk: I utkastet til avtale på NAMA som foreligger i WTO-forhandlingene, som er fra
2008, krever Norge en kraftig reduksjon av tollsatser på fisk og fiskeriprodukter.143
På bakgrunn av det sterke ønsket om markedsadgang for fisk har Norge dermed offensive interesser i
NAMA-forhandlingene, som i stor grad å gå ut på å bygge ned tollsatser og andre handelshindringer.
Norge har blitt kritisert av NAMA-11-gruppen for å gå langt i å kreve tollreduksjoner i utviklingsland som
138
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disse.144 NAMA-11 er en forhandlingsgruppe i WTO, bestående av Argentina, Brasil, Egypt, India,
Indonesia, Namibia, Filippinene, Sør-Afrika, Tunisia og Venezuela. Dette er en koalisjon av utviklingsland
som jobber for at tilstrekkelig fleksibilitet i NAMA for å begrense markedsliberalisering i handel med
industrivarer – derunder fisk.145
En viktig grunn til at Norge blir kraftig kritisert her, er at de norske offensive posisjonene på fiskeri
medfører at Norge krever liberalisering også på industrivarer generelt.146 De norske interessene i NAMA
har derfor å gjøre med mer enn fisk – det kan komme i konflikt med utviklingslands interesser i flere
industrisektorer. En generell liberalisering på industrivarer vil i stor grad gagne verdens industriland, i og
med at disse har en etablert industri.147 Utviklingsland har ofte interesse av å beskytte sine industrier
mot import fra rikere land. I følge UNDP-rapporten ”Making Global Trade Work for People” er det en
statistisk sammenheng mellom åpenhet i økonomien og økonomisk vekst. Men det er imidlertid ikke
grunnlag for å si at åpenheten fører til vekst, altså at det er et kausalt forhold her. Det finnes mange
eksempler på at land over lengre tid bruker en aktiv stat for å stimulere økonomien og bygge opp en
industri og et næringsliv ved hjelp av tollbeskyttelse. Slik har de sørget for å bli konkurransedyktige på
det internasjonale markedet, som de har åpnet opp for etter hvert. Eksempler på land som har fulgt
denne eller liknende strategier er Kina, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og India.148 Umiddelbar
nedbygging av utviklingslands tollmurer vil høyst sannsynlig føre til økning i import av industrivarer fra
andre land, noe som truer lokal industri og arbeidsplasser. Som nevnt over, ønsker den norske
regjeringen å jobbe for handlingsrom i utviklingsland. Dette kommer i konflikt med våre offensive
interesser i NAMA, da en gjennomføring av de norske kravene om tollkutt vil føre til mindre
handlingsrom for utviklingsland..
Selv om det i forhandlingene ligger spesialordninger inne for en del utviklingsland, er det usikkert i hvor
stor grad dette sikrer utviklingslandenes interesser. Det er også diskusjon om man bør se på fiskeri som
noe mer enn en industrinæring, og anse fiskeri som en næring med flere funksjoner – både i forhold til
matsikkerhet, men også, for eksempel, for å sikre bosetting langs kysten. Landbruk har fått en slik
posisjon i forhandlingene, og NAMA-11 mener at man bør anerkjenne at fiskeri også har flere funksjoner
enn å være en ren industrinæring.
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Konkret kan det nevnes at blant annet Filippinene og India har defensive interesser på fisk (for mer om
India, se under). Representanter for filippinsk sivilsamfunn har uttrykt at de frykter dumping av
subsidiert fisk fra rike land dersom man innfører tollfrihet for fisk.149
Det er relevant å nevne her at Norge er motstander av subsidier på fiskeri.150 Norge er med i gruppen
”Friends of Fish” i WTO, sammen med Argentina, Australia, Chile, Colombia, Ecuador, New Zealand, Peru
og USA. Målet til gruppen er å bli kvitt fiskerisubsidier som bidrar til overfisking og truer fiskebestanden.
De argumenterer med at slike subsidier både kan true miljøhensyn og matsikkerhet, spesielt i
utviklingsland. 85 % av verdenshavene er enten fullutnyttet, overutnyttet eller utarmet, og dette er 10
prosent mer enn for fire år siden. Skadelige subsidier til fisk utgjør til sammen 16 milliarder dollar i året.
De landene som gir mest slike subsidier er Japan, Kina, EU og USA (paradoksalt nok, i og med at USA
også er med i ”Friends of Fish”).151 Miljøorganisasjoner har støttet elimineringen av slike subsidier, og
det er positivt at Norge jobber for bærekraftig internasjonal fiskeriproduksjon. Imidlertid er det
interessant å notere seg at Norge ikke legger like mye vekt på disse bærekraftargumentene når det
kommer til effekter av ulike typer landbrukssubsidier, der vi har defensive interesser.

Bilaterale avtaler: Avtalen med India
Når Norge forhandler om bilaterale frihandelsavtaler med andre land, er det gjennom EFTA. Norges
forhandlingspartnere er altså Island, Liechtenstein og Sveits. EFTA har i flere år jobbet med å få til en
bilateral handelsavtale med India. Per juni 2012 har det vært totalt 11 forhandlingsrunder, og man håper
å avslutte forhandlingene i høsten 2012.152 Ett av temaene på bordet, som en del av diskusjonen om
industrivarer, er fiskeri, der Norge har sterke interesser. Norge – og Island – ønsker blant annet
markedsadgang på det indiske markedet for sine fiskeriprodukter.
At markedsadgang på fisk er et sentralt krav for Norge i forhandlingene, kom tydelig frem i etterkant av
forhandlingsmøtet mellom India og EFTA i juni 2012. ”Norge prioriterer at India forbedrer sitt tilbud for
industrivarer og fisk, skipsfart, telekommunikasjon og energitjenester,”153 skrev nærings- og
handelsdepartementet i etterkant. Siste forhandlingsmøte mellom India og EFTA var i Delhi 27. – 29.
august. Her gjentok Norge og de andre EFTA-statene sin posisjon om at markedsadgang var svært viktig:
”Det er viktig for EFTA-statene å forbedre markedsadgangen som er tilbudt av India både innen vare- og
tjenestehandel.,”154 står det på regjeringens nettsider.
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For å få lettere tilgang på internasjonale markeder, i dette tilfellet India, jobber Norge for senking av
tollsatser og for å fjerne andre eksportrestriksjoner i bilaterale handelsavtaler. Norges krav om
markedsadgang på fisk har konsekvenser for Indias mulighet til å beskytte seg selv. I en rapport fra
2010155 går det frem at det er over tre og en halv millioner mennesker i India som har jobber som er
tilknyttet fiske. Fiske er spesielt viktig for fattigere deler av befolkningen, både økonomisk og i forhold til
matsikkerhet. Det indiske tollnivået for sjøprodukter er på 29,7 %, mens Norge har nulltoll for import av
sjømat. India har dermed, i motsetning til Norge, i utgangspunktet en politikk som legger opp til
beskyttelse av fiskerinæringen. UNCTAD India har indikert at en rask økning i importen av fisk fra Norge
til India kan true livsgrunnlaget i enkelte områder. En frihandelsavtale vil også kunne åpne opp de
indiske havene for utenlandske fiskeriflåter, som norske, som gjerne har bedre teknologi. Dersom India
fratas muligheten til å prioritere indiske fiskeflåter, vil de utenlandske flåtene få de samme rettighetene
som indiske flåter. I følge nevnte rapport vil dette spesielt kunne true småskala fiske, og arbeidsplassene
til lokale fiskere.156
I forhandlingene mellom EFTA og India har Norge stilt krav om at India ikke skal benytte seg av
antidumpingstiltak på industri. Dumping innebærer at en vare blir solgt til en lavere pris enn sin
”normale pris”. Antidumpingtiltak er politiske tiltak, ofte straffetoll, som et land kan benytte for å
beskytte seg mot slik dumping. Straffetollen vil som regel tilsvare prisforskjellen mellom den reelle
prisen og ”normal pris”. I et referat fra et forhandlingsmøte mellom EFTA og India i 2010 går det frem at
det er svært stor avstand mellom partene på antidumping. India uttrykte at det var uakseptabelt for
dem å si fra seg muligheten til å bruke antidumpingtiltak. EFTA på sin side uttrykte at det er et viktig
prinsipp at slike tiltak ikke skal kunne brukes, og dermed at dette er en posisjon EFTA ikke ønsket å vike
fra.157 Siden fisk er definert som industri, vil fjerning av muligheten til å bruke slike tiltak minke Indias
muligheter til å beskytte fiskeriindustrien.
Det er altså klare motsetningsforhold mellom India og Norge på liberalisering av industrivarer, og
spesielt fisk. Dette er et eksempel på at Norges krav om liberalisering på fisk står i motsetning med
utviklingslands ønsker og behov.
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Kapittel 8. Toll
Oppsummering:










Norge har tolltariffer for å beskytte sensitive produkter. Den høyeste tollen er på
landbruksprodukter som Norge produserer.
I landbruksmeldingen står det at regjeringen skal jobbe for å opprettholde et sterkt importvern i
internasjonale handelsavtaler.
Norge har lavere toll for utviklingsland, og nulltoll for de fattigste landene. Swaziland, Botswana
og Namibia har en spesialavtale med tilnærmet nulltoll.
Importen fra de fattigste landene er svært lav.
I en rapport fra 2012 anbefaler NUPI at Norge utvider nulltollordningen.
Fra 2011 ble det innført en regel om at Botswana, Namibia og Swaziland ikke kan eksportere
mer enn 400 tonn sauekjøtt i året til Norge. Bakgrunnen for dette var høy import av sauekjøtt fra
Namibia.
Jo mer videreforedlet en vare er, jo høyere blir som regel tollsatsen. Dette kalles tolleskalering.
Ved å oppfordre til eksport av råvarer fremfor videreforedlete varer, kan tolleskalering hindre
industrialisering i utviklingsland.

Tolltariffer i Norge vedtas hvert år i Stortinget i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. Norge
har bygd ned svært mye av tollmurene på industrivarer, med unntak av klær og andre tekstilvarer.
Norge har også toll på en rekke landbruksvarer. Disse varierer en del, spesielt på bakgrunn av
beskyttelsesbehovet for de ulike varene. Norge har toll på landbruksvarer blant annet for å sikre at
norske landbruksvarer omsettes til den prisen som er fastsatt i jordbruksavtalen. 158 I tillegg gir Norge, og
andre industriland, tollpreferanser til utviklingsland gjennom GSP-ordningen (Generalized System of
Preferences).

Tollvern – norske interesser. Hvorfor har Norge tollvern?
I Norge er det først og fremst landbrukssektoren som beskyttes av tollvernet. Tollvernet er, i følge
landbruksmeldingen som kom i fjor, ”en viktig forutsetning for at norsk jordbruk og store deler av norsk
næringsmiddelindustri kan opprettholde produksjon og konkurransekraft i det norske markedet” 159.
Norges mål i internasjonale forhandlinger som omhandler landbruk, som WTO-forhandlingene, er å
”sikre et handlingsrom for fortsatt å kunne føre en landbrukspolitikk som ivaretar nasjonale mål for
landbruket”160. Det norske tollvernet legger opp til at Norge skal åpne opp for import av landbruksvarer
der den norske produksjonen enten er ikke-eksisterende eller svært lav. I tillegg legger Norge opp til
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import av produkter som er fordelaktige for den norske næringsmiddelindustrien, blant annet gjennom
billigere innsatsvarer (f eks visse typer dyrefôr). I landbruksmeldingen står det at en ny WTO-avtale vil
innebære store utfordringer for både jordbruket og næringsmiddelindustrien, i og med at en avtale vil
føre til tollreduksjoner og importkvoter for landbruksvarer der det til nå har vært liten eller ingen
import.161 Landbruksmeldingen slår fast at regjeringen fortsatt vil ”arbeide internasjonalt for å sikre et
sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en
innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet” 162.

GSP og Null for MUL
Norge har imidlertid egne tollsatser for utviklingsland. Dette skjer gjennom Generalized System of
Preferences (GSP). Den norske GSP-ordningen ble etablert i 1971.163 GSP-ordningen fungerer slik at rike
land setter lavere tollsatser på enkelte varer fra utviklingsland, og slik bedrer markedsadgangen for
utviklingslandenes varer. GSP-ordningen utformes ulikt i de hvert enkelt industriland.164 Hvem som
omfattes av det norske GSP-systemet bestemmes av hvilke land som står på OECDs liste over land som
er mottakere av offisiell utviklingshjelp (kjent som DAC-listen).165 I 2008, etter at Norsk Utenrikspolitisk
Institutt (NUPI) hadde skrevet en rapport om hvordan GSP-ordningen fungerte, ble det gjort en del
endringer i GSP-ordningen, der man blant annet inkluderte 14 nye lavinntektsland i Null for MULordningen (se under).166
Som en del av GSP gir Norge toll- og kvotefri adgang til varer fra de minst utviklede landene (MUL).
Denne ordningen ble innført i 1992. Denne ordningen omtales som Null for MUL (evt Null for MUL+). I
dag er det MUL-land og 14 lavinntektsland med har færre enn 75 millioner innbyggere som omfattes av
denne ordningen. De andre GSP-landene får ikke full toll- og kvotefrihet – deres ordning er omfattet av
noen flere restriksjoner. I tillegg har mellominntektslandene Swaziland, Botswana og Namibia en
spesialavtale om å få nesten like gode forutsetninger for sine varer som MUL-land og lavinntektsland.167
For ordinære GSP-land er det toll på import av blant annet en rekke ulike korntyper (som hvete, rug,
bygg og havre) som produseres i Norge. Det er også egne satser innen GSP-ordningen for import av en
161
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del landbruksvarer i sesong. For eksempel er det 211,6 % toll på roser fra ordinære GSP-land i perioden
1. april til 31. oktober. Det er også økt toll i sesongen for en rekke andre landbruksprodukter, som
nypoteter, salat, rotgrønnsaker, agurker, epler, pærer og jordbær. Botswana, Namibia og Swaziland har
vesentlig mindre toll på produktene sine enn ordinære GSP-land. Disse landene har likevel toll på blant
annet bearbeidet kjøtt (se under), en del meieriprodukter; melkepulver, myse og smør, og en rekke
produkter til dyrefor.168
Importen til Norge fra utviklingsland har økt de siste årene. Importen fra alle utviklingsland har økt fra
43,7 milliarder kroner i 2004 til 77,3 milliarder kroner i 2010.169 Det meste av Norges import fra
utviklingsland kommer fra Kina, eller andre land med inntekt på linje med eller høyere enn Kinas, ikke
fra de fattigste landene. Det er import av varer fra Kina som har økt raskest. For de fattigste landene har
imidlertid ikke importen økt vesentlig, men unntak av for enkelte varer som blomster og noen typer
grønnsaker fra Afrika. Importen fra MUL-land har økt fra 0,9 til 1,3 milliarder kroner fra 2005 til 2010, og
utgjør omtrent en like stor andel av Norges samlede vareimport i 2010 som i 2005 (0,28 % i 2010 mot
0,25 % i 205). Mest overraskende er det kanskje at eksporten fra de fjorten lavinntektslandene som er
med i nulltollordningen har faktisk gått ned siden de ble med i ordningen i 2008: Fra 1,1 til 0,8 milliarder
kroner fra 2005 til 2010.170
I 2012 skrev NUPI, på oppdrag fra Utenriksdepartementet, en rapport om GSP og nulltollordningen. De
listet opp en rekke grunner til at de fattigste landene ikke eksporterer mer til Norge. Man ser at
kvalitetskrav og norske regler for mattrygghet kan gjøre det vanskelig for de fattigste landene å
eksportere til Norge. Dette gjelder spesielt for eksport av kjøtt til de fattigste landene. I tillegg står MULlandene og lavinntektslandene for kun 2 – 3 % av utviklingslandenes handel og økonomi. Produktiviteten
i de fattigste landene er gjerne lav, og mange av disse landene har svake systemer for transport og
logistikk.171 Dette kan forklare hvorfor importen fra de fattigste landene er lav på tross av
nulltollordningen. Lavere mellominntektsland, derimot, stod i 2009 for 56 % av fattigdommen og 17 %
av verdenshandelen (dette er inkludert Kina).172
Rapporten kom med en rekke anbefalinger til endringer av ordningen, blant annet at man skal utvide
ordningen til også å gi sterkere tollfordeler til gruppen med lavere mellominntektsland. Bakgrunnen for
denne anbefalingen er blant annet at mange MUL- og lavinntektsland har blitt eller ligger an til å bli
mellominntektsland, og at systemet bør oppdateres for ikke å bli utdatert. I tillegg bør man unngå store
forskjeller i handelspolitikken mellom ulike grupper av utviklingsland, blant annet for å unngå smugling
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og korrupsjon. Og ikke minst er mange lavere mellominntektsland fremdeles fattige land, med stort
behov for utvikling. De lavere mellominntektslandene har blant annet 56 % av verdens fattigdom.
Mange av disse landene har også god evne til å benytte seg av bedre markedsadgang, i følge NUPI. 173

Da Norge stanset saueimporten fra tre afrikanske land
Som nevnt har Namibia, Botswana og Swaziland et eget system med tollpreferanser som er tilnærmet
like godt som nulltollordningen for de minst utviklede landene. Dette gjelder alle landbruksprodukter
unntatt storfekjøtt, korn, mel og kraftfôr. Spesielt har eksporten av sauekjøtt fra Namibia økt kraftig de
siste årene: i 2008 var den bare på 43 tonn, i 2009 288 tonn, og første halvår i 2010 hadde den allerede
blitt 239 tonn. På bakgrunn av dette, og av hensyn til det norske markedet, foreslo Regjeringen at man
fra 2011 endret GSP-ordningen for disse landene for å begrense importen. Fra 2011 innfører Norge
dermed importbegrensninger hvis importen av sauekjøtt fra Namibia, Botswana og Swaziland går over
400 tonn.174 Regjeringen fikk kritikk for å frata utviklingsland muligheten til å utnytte seg av
tollfrihetsordningen i det de lykkes i å bruke den.175 I utgangpunktet hadde Namibia, Botswana og
Swaziland tollfrie kvoter for eksport av til sammen 3200 tonn storfekjøtt til Norge.176

Eskalerende tollsatser
Eskalerende tollsatser innebærer at et produkt får høyere toll jo mer videreforedlet det er. For eksempel
vil det være høyere toll på import av ferdig sjokolade enn på uforedlete kakaobønner. Dette kan ha
negative konsekvenser for bønder i fattige land: For det første vil det gjøre det vanskeligere for
produsenter i andre land å selge videreforedlede produkter til rike land som Norge, og dermed motivere
til råvareeksport fremfor videreforedling. Da har entreprenører eller investorer mindre insentiver for å
satse på videreforedling i fattige land. Dermed går man glipp av mulige inntekter og arbeidsplasser.
I tillegg får – som et eksempel – sjokoladefabrikker i rike land muligheten til å kjøpe råvarer med lav eller
ingen toll, mens toll på import av utenlandsk sjokolade gjør konkurransen på det ferdige produktet
mindre hard. I tillegg er det svært mange fattige land som produserer de samme råvarene, noe som
leder til lave priser på dem til verdensmarkedet. Dermed kan tolleskalering bidra til å opprettholde og
forsterke økonomiske forskjeller mellom fattige og rike land. FNs rapport om tusenårsmålene fra 2010
drøfter problemet med eskalerende tollsatser, og hindrer industrialisering i fattige land og bidrar til at
disse forblir råvareprodusenter.177
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I Norge er de høyeste tollsatsene på landbruksvarer som også produseres i Norge. Eksempler på dette er
storfekjøtt og melkeprodukter. Tollen beskrives som moderat på bearbeidete landbruksvarer, som pizza,
bakervarer og sjokolade. Imidlertid er tollen jevnt over høyere på disse enn på landbruksvarer som ikke
produseres i Norge – tropiske frukter, ris og kaffe, for eksempel. Det norske tollsystemet er altså et
eksempel på tolleskalering.
Utviklingsland som er med i den ordinære GSP-ordningen (altså unntatt landene som er med i
nulltollordningen, se over), får differensierte tollreduksjoner for produktene sine avhengig av hvor
sensitive produktene er på det norske markedet. Tollreduksjonen blir større jo mindre sensitivt
produktet er, altså jo mindre behov Norge har for å beskytte seg mot import av dette produktet.178
Botswana, Namibia og Swaziland har, som nevnt over, nulltoll på en rekke produkter som ordinære GSPland ikke har nulltoll på. Disse landene opplever imidlertid eskalerende tollsatser ved eksport av visse
produkter til Norge. Et eksempel på dette er et typisk produkt som disse landene kan ha
eksportinteresser på, nemlig utbeinet kjøtt. Disse landene har nemlig nulltoll på kjøtt som ikke er
utbeinet (frem til en viss mengde kjøtt er importert, se over for detaljer), men på utbeinet kjøtt – som
biffer og fileter, altså foredlete varer – er tollsatsen 107,11 kroner.179180 Eksempelet fra 2011, da man
innførte et tak på 400 for sauekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland, antyder at det nettopp er på
kjøtt disse landene har potensial for å eksportere til Norge – men det er også her deres interesser kan
komme i konflikt med norske bønder. Dette er et eksempel på tolleskalering, og viser hvordan dette kan
hindre at fattige land får eksportere det de har overskudd av til norske markeder.
En gjennomgang av listen for tollsatser for GSP-land gir flere eksempler på hvordan tollsatsene er
høyere for videreforedlede produkter enn for råvarer. For eksempel har potetmel høyere toll enn
poteter. Tollen på pølser, skinke og kjøttboller er vesentlig høyere enn tollen på ubearbeidete
kjøttprodukter. Knekkebrød og kjeks har høyere toll enn korn, og syltetøy har høyere toll enn bær.181
Dette er eksempler på eskalerende tollsatser, altså at man legger mer toll på et produkt jo mer
videreforedlet det er.
Mange rike land er store importører av billige råvarer, og storeksportører av videreforedlede produkter.
Et godt eksempel på dette er at Tyskland og kaffeimport og -produksjon. Tyskland importerer grønne
kaffebønner for 2,4 milliarder euro. Dette er kanskje ikke overraskende, da Tyskland er EUs største
konsument av kaffe. Tyskland importerer mesteparten av kaffen fra Brasil, verdens største
kaffeeksportør.182 Det som kanskje er litt mer overraskende, i og med at Tyskland ikke selv produserer
kaffe, er at Tyskland faktisk i mange år var verdens nest største kaffeeksportør, mye på grunn av eksport

178

Finansdepartementet. Toll på landbruksvarer. Hentet juni 2012.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/toll/toll-pa-landbruksvarer.html?id=560313
179
Tollsatsene som er oppgitt er maksimumssatser.
180
Toll- og avgiftsdirektoratet. Tolltariffen 2012. Hentet juni 2012.
http://www.toll.no/upload/tolltariffen/Tolltariffen_2012.pdf
181
Toll- og avgiftsdirektoratet. Tolltariffen 2012. Hentet juni 2012.
http://www.toll.no/upload/tolltariffen/Tolltariffen_2012.pdf
182
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 2011. Coffee in Germany.

43

av ferdig brent kaffe.183 De som brenner kaffen har en svært høy profittmargin, spesielt sammenliknet
med bøndene som dyrker kaffebønnene.184 Dette er et eksempel på hvordan mye av profitten på
videreforedlingen og salget av et produkt blir sittende igjen i de landene som videreforedler produktet.
Eskalerende tollsatser i rike land bygger opp under disse strukturene.
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Kapittel 9. Varierende matpriser
Oppsummert:








Prisene på mat har økt de siste årene. Imidlertid har realprisene jevnt over falt gjennom hele
forrige århundre
Ustabile priser er utfordrende både for produsenter og konsumenter av mat. Blant annet hindrer
ustabile priser langsiktige investeringer i landbruket.
Forutsigbar politikk og handel med landbruksvarer kan motvirke internasjonale prisvariasjoner.
Det er også viktig med infrastruktur på landsbygda og effektiv informasjon om prisendringer.
Bistand bør rettes inn mot å sikre småskalabønder tilgang på markedet.
Man må også opprette lokale sikkerhetsnett for å hindre at fattige rammes ved økte priser.
Rike lands politikk kan bidra til å forsterke internasjonale prisendringer, for eksempel når EU
stabiliserer prisene på hjemmemarkedet.
Høye priser på landbruksprodukter kan bli et insentiv til investeringer i landbruket. Imidlertid
forutsetter dette at prisøkningen er stabil.

I midten av 2008 nådde den internasjonale prisen på mat det høyeste nivået på tretti år. Kombinert med
den globale finanskrisa, bidro dette til å dytte millioner ut i fattigdom og matmangel.185 Samtidig lever 70
% av verdens fattige på landsbygda og er avhengig av jordbruket, eller tilknyttede aktiviteter, for å
overleve. Fattige bønder er stort sett småskalabønder, og lever av å produsere og selge mat. Umiddelbart
vil man tenke at disse burde kunne tjene på det. Kan de det og om ikke - hvorfor ikke? Og hva er egentlig
mest skadelig for verdens fattige - høye eller lave priser?

Internasjonale matpriser
Prisutviklingen de siste tiårene har vært kjennetegnet av flere andre ting. For det første har realprisene
på mat, frem til matpriskrisa i 2008, jevnt over sunket siden midten av attenhundretallet. For det andre
har prisene vært sterkt preget av ustabilitet. Ustabile priser er negativt både for de som kjøper mat, og
de som produserer og selger mat. Salg av mat er en stor andel av inntekten for småskalabønder, og en
stor andel av utgiftene til fattige konsumenter. Derfor kan store prisendringer – både prisøkninger og
prisfall – få voldsomme konsekvenser for begge grupper. For eksempel kan det føre til at man selger land
eller husdyr til en svært lav pris, noe som fører inn i en fattigdomsfelle. Ustabile priser gjør også at det er
lite attraktivt for småskalabønder å investere i innsatsfaktorer som på sikt kan øke produktiviteten.186
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For å komplisere det ytterligere, er fattige småskalabønder ofte blant de som er mest sårbare for
sultkatastrofer. Faktisk er en del av de minste bøndene netto konsumenter av mat. Enkelte i denne
gruppen er dermed sårbare også som konsumenter.187
Som vi ser av figur 1 og 2 har prisene variert mye de siste årene. Vi ser også at vi har hatt en økning siden
2010. Hvis vi ser på figur 2, ser vi imidlertid at prisene har sunket jevnt siden tidlig sekstitall til tidlig
2000-tall. De siste årenes sitasjon med økende matvarepriser er dermed et unntak fra trenden som har
dominert de siste tiårene.

Figur 1: FAO Food Price Index 2008 – 2012

I realpriser. Kilde: http://www.fao.org/

Figur 2: Realpriser mat 1960 – 2010

Kilde: FAO Outlook 2011
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Utviklingsorganisasjonen Oxfam peker på paradokset med at selv om de fleste fattige er bønder, er det i
liten grad de som tjener på økte matpriser. Manglende tilgang på land, markedsinformasjon, kreditt og
infrastruktur hindrer dem i å kunne komme seg på markedet og dra nytte av de økte prisene. I tillegg
bruker fattige bønder lengre tid på å omstille seg og produksjonen enn rike. Oxfam peker på flere årsaker
til ustabile priser: redusert produksjon pga dårlig vær (som delvis skyldes klimaendringer), økte oljepriser
som presser prisen på gjødsel og drivstoff opp, økt etterspørsel etter biodrivstoff, eksportrestriksjoner,
finansspekulasjon og generelt økt etterspørsel.188 Dumping av landbruksvarer (diskutert i kapittel 2)
bidrar også til mer variasjon i prisene.

Anbefalinger
FAO har en rekke anbefalinger for hvordan man skal jobbe mot ustabile matpriser. Man må for det første
sikre økt produktivitet i landbruket. Dette må kombineres med en mer forutsigbar politikk, der man
jobber mot uforutsigbare politiske tiltak som begrenser handelen med mat. Et eksempel på slike tiltak
som man skal unngå, kan være eksportforbud, som Russland innførte i forbindelse med matpriskrisa i
2008/2009. Dette må kombineres med en generelt åpnere handel. FAO argumenterer for at handel med
landbruksvarer kan virke stabiliserende på priser, blant annet fordi man lettere kan tilpasse tilbudet til
endring i etterspørsel. Man må også sikre økte investeringer i landbruket, spesielt i småskalalandbruket.
Her spiller det offentlige en viktig rolle, blant annet for å sikre at det fins infrastruktur som oppfordrer til
investeringer. Slik kan det offentlige ha en katalysatorrolle for det private. FAO understreker at
investeringene må sikre rettighetene til de som allerede eier jorda, det må gagne lokalsamfunnet, ikke
skade miljøet og fremme matsikkerhet. I tillegg er det viktig med lokale sikkerhetsnett for å trygge den
lokale matsikkerheten189. Et eksempel på dette kan være lokale kornlagre. Internasjonal bistand bør også
satse på å styrke utvikling på landsbygda, for eksempel ved å bygge ut infrastruktur og bistå med
teknologiske løsninger.190
Sluttdokumentet fra Rio+20-konferansen som ble arrangert i juni 2012 tok opp ustabile matpriser som en
av hovedutfordringene for en bærekraftigutvikling, og sa at man må ”adressere de bakenforliggende
årsakene til ustabile matpriser, inkludert de strukturelle årsakene” i tillegg til å jobbe med å møte
risikoen som ustabile priser på landbruksvarer har for både global matsikkerhet og for småskalabønder
og fattige byboere. God, presis og rask prisinformasjon er viktige tiltak for å motvirke ustabile matpriser, i
følge Rio+20-sluttdokumentet.191
I 2011 la FAO og OECD frem en rekke anbefalinger for å stabilisere priser. En av anbefalingene er å
redusere importbarrierer, handelsvridende innenlandsstøtte og alle typer eksportsubsidier. Der slår de
fast at handel med landbruksvarer er en god buffer for å hindre prisendringer, i tillegg til at handel er en
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avgjørende komponent i en strategi for matsikkerhet. Dette siste gjelder spesielt i lys av kommende
prisendringer. Rike lands landbrukspolitikk virker pro-syklisk: Ved høye priser reduseres produksjonen og
vise versa. Slik bidrar landbrukspolitikken i rike land til å forsterke prisendringer, i følge rapporten fra
FAO/OECD.192

Kritikk av rike lands politikk
Africa Human Development Report fra 2012 setter også fokus på utfordringer knyttet til ustabile
matpriser. En av faktorene som bidrar til at prisene varierer så mye, er, i følge rapporten, at et av målene
i CAP (Common Agricultural Policy – EUs felles landbrukspolitikk) er å stabilisere prisene på mat i EU.
Problemet med dette er at dersom EU ved store prisendringer på verdensmarkedet klarer å stabilisere
prisene i EU, kan dette bare skje ved at man dytter prisendringene over i det internasjonale markedet: «I
den globale konteksten med stadig mer ustabile matpriser, ser vi at CAP-verktøy kan forsterke den
negative effekten for utviklingsland. Alle prisfluktuasjoner er ikke negative, men store og uventede
variasjoner i priser er problematisk for produsenter, forhandlere, konsumenter og regjeringer som er for
fattige til å takle denne risikoen. Når CAP lykkes i å stabilisere europeiske markeder, kan dette kun skje
ved å overføre prisvariasjoner til internasjonale markeder. Dette gjør at ustabiliteten får enda større
utslag for utviklingsland.»193

Insentiv for investeringer
Den ferske rapporten «Achieving food security in the face of climate change» (mars 2012) fra CCAFS (The
CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security) diskuterer også utfordringer
knyttet til varierende priser på mat. Prisendringene kan føre til sult og ernæringsproblemer blant
verdens fattigste. I tillegg kan store prisendringer hindre investeringer i landbruket ved å skape
usikkerhet rundt hva slags inntekter man kan få. Imidlertid peker også rapporten på en mulighet som
økte priser skaper: økte priser kan være positivt for enkelte produsenter av landbruksvarer når
avkastning og profitt øker, og det kan føre til økte investeringer i landbruksproduksjonen, som igjen kan
føre til større avlinger. Stabilt høyere matpriser skaper insentiver for økte langsiktige investeringer i
landbrukssektoren, noe som kan føre til økt matsikkerhet på lang sikt. Imidlertid understreker rapporten
at man må benytte seg av initiativer som retter seg mot småskalabønder, slik at disse får tilgang på
markedet og kan tjene på økte priser.194
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