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Høringsuttalelse til Europautredningen – NOU 2 – 2012. 

Dette lokallaget vil gi noen kommentar til utredningens fremstilling i kapitlet Mat og 

landbruk. 

Vi oppfatter fremstillingen – primært ikke som en status for landbruket i forhold til EØS-

avtalen - men et sterkt politisk angrep på næringa. Dette fremgår særlig gjennom den 

henvisning som skjer til matprisene. Her reises fanen for å stemple næringa som 

proteksjonistisk, uheldig i forhold til forbrukerne, og det som godt føyer seg inn i den 

generelle holdning i utredningen, et problem i forhold til EU. Det siste viser at norsk 

landbruks ve og vel er uinteressant. Det er spørsmålet om en «irriterer» EU som er det 

sentrale. 

Vi trodde at en i sammenlikning for matpriser i ulike land var kommet lengre enn det 

utredningen viser. Det vises til at prisnivået i Norge er 50 % over snittet i EU, men trekker 

her ingen sammenlikning med kostnadsnivået. Vi trodde at det sentrale i slike 

sammenlikninger i dag var å se matprisene i forhold til inntekt, og i så måte hvor stor del 

av inntekta brukes til mat. Her kan påvises at Norge ligger under gjennomsnittet i Europa.  

Igjen – den måte utredningen sammenlikner priser på, trodde vi var passè dersom en vil 

behandle et område seriøst og ikke drive politisk agitasjon mot en næring. En burde 

kanskje også forvente at utredningen så på mat og matvareknapphet på en mer 

fremtidsrettet måte enn det som her er gjort. Men er en mer opptatt av å fremme EU`s 

interesser enn å sette et viktig spørsmål inn et bredere globalt perspektiv, må resultatet 

selvfølgelig bli slik. 

EØS-avtalen skulle ikke inkludere landbruk. Bildet i dag er ikke akkurat slik. Importen fra 

EU-land har økt meget sterkt – bl.a. over 100 % de siste åra. Å fremstille en import på 27 

milliarder, slik den var i 2011, som beskjeden, viser en tilnærmet prosedyre for EU som 

tydeligvis gjerne så at det var total åpning for import. Det vil i så fall stemme med den 

landbruksfientlige tonen som preger utredningen. Det er faktisk saklig grunnlag for å påstå 

at flertallet helst ser landbruksnæringa nedlagt. 

Norsk landbruk har en viktig rolle i fremtiden. Først og fremst av ressursmessige hensyn, 

men en bære kraftig næring er også svært viktig for bosettingen i distriktene. Her er de 

geografiske og klimatiske forhold helt annerledes enn i EU-land. 



Slik EØS-avtalen etter hvert har utviklet seg, ser vi at det fra landbrukets side vil være en 

fordel at andre alternativer blir utredet. Det burde også være en selvfølge for en debatt 

som skal gi en tilfredsstillende bredde og legitimitet.  
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