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Bård Harstad
Handelsavtale med eller mot regnskog

← Kravet om 
vern av regn-
skogen bør 
være ufravikelig 
for Norge. Det 
kan også danne 
en presedens, 
skriver artikkel-
forfatteren. Her 
fra regnskogen i 
Amazonas, Bra-
sil, der avsko-
ging er et stort 
problem. Foto: 
Douglas Eng-
le/Bloomberg

Norge og Efta forhandler nå med 
handelsblokken Mercosur. Vil 
handelsavtalen føre til at Amazo-
nasfondet bryter sammen?

Vi har for tiden fere spennende samta-
ler med Brasil.
●

Uruguay. EU og Mercosur ble enige om sin

lingene for Efta.

Ved det ene bordet leder Norge Efta-lan-
dene til en avtale med handelsblokken Mer-
cosur – altså Brasil, Argentina, Paraguay og

handelsavtale i juli, og denne måneden stil-
ler Norge i Buenos Aires for å lede forhand-

På det andre knaker det for regnskogen.

til å bidra til satsingen.

Brasils miljøvernminister har truet med å
legge ned hele Amazonasfondet. Brasil vil
selv bestemme hvordan midlene skal bru-
kes, men det synes uakseptabelt for Norge.
Om regnskogsamarbeidet faktisk bryter
sammen, er det selvsagt svært uheldig for
regnskogen og muligheten til å få fere land

gene til å henge sammen?
Hvordan kan vi få disse problemstillin-

Kanskje henger de sammen allerede.
Poenget med en handelsavtale er å gjøre

tilnærmet doblet på et par år.

markedstilgangen større. For Brasil er det
først og fremst kjøtt og andre landbruks-
produkter som skal eksporteres. Større
markeder gjør landet tjent med økt kapasi-
tet til å produsere landbruksvarer. Mye av
avskogingen i Amazonas drives frem av
landbruksinteresser, og selv spekulanter
hugger i håp om at arealene vil bli mer
verdt. Satellittbilder viser at avskogingen er

takke nei til bidrag fra Amazonasfondet er

vil fortsette å ekspandere.

Felles markeder gjør det også fristende å
kapre markedsandeler ved å skremme kon-
kurrenter fra å investere i sine markeder.
Landbrukssektoren i Brasil kan derfor
tjene på at raseringen av Amazonas blir
kjent for nabolandene. Trusselen om å

et tydelig signal om at landbrukssektoren

mulige løsninger.

Ny forskning av Torben Mideksa og
undertegnede forklarer denne utviklingen.
Heldigvis kan forskningen også avdekke

Forskningen

Hvem: Bård Harstad og 
Torben Mideksa.
Hva: Conservation Con-
tracts and Political Regi-
mes.
Hvor: Review of Econo-
mic Studies 84(4): 
1708–34.

Aktuelt: Denne vitenska-
pelige artikkelen fikk Erik 
Kempe-prisen 2019 for 
«beste artikkel i miljø- 
og ressursøkonomi pub-
lisert 2017–2018 av en 
europeisk forfatter».

regnskogsatsingen. Siden en del av avsko-

vi få med fere må vi vise at satsingen fun-
gerer.

Én ting er at kompensasjonen for vern→
må øke drastisk når markedstilgangen for
landbruksprodukter blir bedre. Dette kre-
ver mer penger og at fere land bidrar til

gingen er spekulativ vil den reduseres så
fort det forventes av skog på rot kan bli mer
verdifullt enn nyryddet landskap. Men skal

Trolig bør regnskogsatsingen forholde seg
mer til delstatene enn det er gjort tidligere.

Når nasjonale myndigheter er uinteres-→
sert i regnskogsvern blir det nødvendig
med andre allierte. Heldigvis er fere av del-
statene i Brasil positive til vern. Denne
uken gikk fere av dem sammen for å for-
svare satellittdataene Bolsonaro hadde kri-
tisert. Delstatene er viktige fordi overvåk-
ning og kontroll uansett skjer lokalt og
fordi mye av avskogingen drives av lokale
behov for landbruk, tømmer og gruvedrift.

nes og beskyttes, kan den ulovlige hugsten

uvillige til å bruke store ressurser på vern.

naboene får problemer og kan derfor være
villig til å bruke mer ressurser på vern, for
en billigere kompensasjon.

Forskningen forklarer også hvorfor det
kan være mer efektivt med lokalt samar-
beid når avskogingen stort sett er ulovlig,
slik den er i Brasil. Dersom ett område ver-

fytte seg til andre områder. Denne «lekka-
sjen» kan gjøre nasjonale myndigheter

En delstat tar imidlertid ikke innover seg at

Hva med handelsavtalen? Avtaleteksten

tene bare selges til andre, slik jeg forklarte
i fredagskronikken 21. juni.

→
med EU inkluderer et kapittel om bære-
kraft og forutsetter at partene overholder
Parisavtalen, men dette er beviselig ikke
nok for å redusere avskogingen. Når EU
krever produkter som er bærekraft-sertif-
serte kan jo de ikke-sertifserte produk-

viktig for det markedsliberalistiske Bolso-

len hverken blir signert eller implementert

For at Efta-avtalen med Mercosur ikke
skal ødelegge for Amazonasfondet, trenger
vi sterkere virkemiddel. Siden handel er

naro-regimet, kan vi kreve at handelsavta-

len hverken blir signert eller implementert

skog. Efta må kreve bevis for at samarbei-

og at overvåkningen er troverdig.

dersom den kan øke trusselen mot regn-

det med Amazonasfondet fortsetter, urfol-
ksrettigheter respekteres, lover håndheves

Et slikt krav gjør dessuten seriøse ekspor-

det også disse som hindret Bolsonaro fra å
trekke seg fra Parisavtalen.)

Slik kan avtalen bli en gulrot for nasjona-
listiske myndigheter som satser på eksport.

tører i Brasil interesserte i å presse regjerin-
gen til regnskogsvern. (Tilsynelatende var

Kravet om vern bør være ufravikelig for

skogsland som Malaysia og Vietnam. Mer-

Mercosur. Selv EU, som alt har signert sin

avtalen ratifseres og videreføres.

Norge. Det kan også danne en presedens:
Efta skal snart forhandle med andre regn-

cosur, på sin side, skal forhandle videre
med Canada, Sør-Korea, Singapore og
USA. Disse forhandlingene vil se til tidli-
gere avtaletekster og kunne la seg inspirere
om Efta får troverdige løfter om vern av

avtale, vil kunne stille ytterligere krav før

Vil så handelsavtalen føre til mer avsko-
ging?

forhandler om.
Svaret kommer an på avtaleteksten vi nå


