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Matindustrien er den nest største industrigren etter oljeindustrien, med 48 000 årsverk og 
produksjonsverdi på over 180 mrd. Matindustrien bidrar til verdiskaping i hele Norge, og er ett 
av de viktigste virkemidlene for norsk distriktspolitikk. 
Norsk matindustri er i hovedsak avhengig av råstoff fra landbruket, villfisk og fiskeoppdrett. 
Råvaren til matindustrien er den største innsatsfaktoren i produktprisen. Differansen i 
råvarepris til verdensmarkedspriser er stor for landbruksbasert industri. Sjømatindustrien har 
gode forutsetninger med råvarekostnader på verdensmarkedsnivå.  
 
Norges største handelspartner er EU. Norges forhold til EU er dermed viktig, og spesielt er 
rammevilkårene for industrien viktig slik at norsk industri opprettholder sin konkurransekraft. 
EØS-avtalen, samt regelverket i WTO, gir føringer på hvilke insentiver og støtteordninger 
som kan benyttes i forhold til å vri industrien over i et grønt skifte. Vi mener det spesielt må 
legges merke til at handelsavtalene hindrer i stor grad mulighet til å benytte subsidier til støtte 
for industrien, mens det samtidig ikke er begrensninger i forhold til skatter og avgifter. 
 
Ingen miljømessig gevinst å flagge ut norsk matvareproduksjon 
Vi ser i dag utflagging av norsk matindustri. Ved å pålegge råvaren til norsk matindustri 
miljøavgift, vil kostnadene for norsk matproduksjon øke og gi økt press på den gjenværende 
matindustrien.  
Norsk matindustri er effektiv og holder seg godt i konkurransen med utenlandsk industri, selv 
om de norske bedriftene ofte har kortere produksjonsserier. Norske bedrifter har på grunn av 
norsk lønns- og kostnadsnivå investert tungt i effektivisering, noe som har resultert i god 
konkurransekraft og miljøgevinst målt mot tilsvarende industri i EU. 
Den miljømessige effekten av å flagge ut norsk matindustri blir negativ, siden selve 
produksjonen er like miljømessig effektiv som EUs industri, og logistikkbelastningene ved å 
importere ferdigvarer øker utslipp til miljø.  
 
Vi må verne om norsk matvareproduksjon – nye avgifter må ikke innføres 
Norsk jordbruk bidrar til å sikre Norges selvforsyning av mat. Regjeringens mål er at norsk 
selvforsyningsgrad skal opprettholdes, og gitt de beregninger som gjøres i forhold til 
befolkningsvekst, må norsk matvareproduksjon øke.  
For å nå målene med vekst i norsk matvareproduksjon må råvareproduksjonen i jordbruket 
sikres med de rammevilkår som er tilgjengelig. Subsidier til norsk jordbruk er nær uttømt, og 
økte avgifter vil øke forskjellen til verdensmarkedspriser.  
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Det vil være svært skadelig å belaste norsk jordbruksproduksjon med ytterligere kostnader 
og sette press på norsk landbruks- og distriktspolitikk. 
 
Reduksjon av produksjonsstøtte til rødt kjøtt 
Vi mener det er feil slutning at norsk storfeproduksjon forurenser mer enn fra importerte 
produkter. Norsk storfeproduksjon er mer miljøvennlig på grunn av rask tilvekst på dyrene og 
bedre dyrehelse. 
Videre vil utvalgets anbefaling om reduksjon av støtte til denne produksjonsretningen føre til 
større import. Den norske befolkningen vil fortsatt spise rødt kjøtt, og behovet vil dekkes inn 
av import-kjøtt basert på mer forurensende produksjon.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
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