
I Agri Analyse-rapporten om 
stortingskandidatenes holdnin-
ger til landbrukspolitiske spørs-
mål, tar politikerne også ta stil-
ling til matmaktspørsmål. 

Et av spørsmålene er hvor-
vidt bønder skal forhandle di-
rekte med dagligvarebransjen, 
eller om det skal skje gjennom 
samvirkene. Sju av ti stortings-
kandidater mener avtalene i 
størst mulig grad bør forhand-
les via samvirkene, denne 
holdningen er sterkest i parti-
ene SV, Ap, Sp, KrF, MDG og 
Venstre, hvor et tydelig flertall 
svarer dette.

Men også her vises det at regje-
ringspartiene har endret mening 
etter fire år, slik Nationen omtal-
te forrige uke: 43 prosent av Høy-
res kandidater mener samvirke-

ne og kjedene bør forhandle, det 
samme gjør 29 prosent av Frps 
kandidater. Andelen som mener 
bøndene bør forhandle direkte, 
har sunket betraktelig: Fra 44 til 
30 prosent i Høyre, og fra 75 pro-
sent til 47 i Frp.

Markedssituasjonen
Det handler om at situasjonen i 
matmarkedet har forandret seg 
på fire år, tror Høyres Gunnar 
Gundersen.

– Folk ser at maktforholdene 
endrer seg, og må ta det innover 

seg. Det er nok forklaringen, tror 
han. 

Også Morten Ørsal Johansen 
tror mange Frp-politikere har 
fått øynene opp for den sterke 
maktkonsentrasjonen i norsk 
dagligvarebransje.

– Det tror jeg har med daglig-
varebransjen å gjøre. Dagligva-
ren har vist seg å være så sterk, 
og har så stor makt. Det er ikke 
mange Frp-ere som liker at få har 
stor makt, sier han.

Dette gleder leder Lars Petter 
Bartnes i Norges Bondelag.

– Et avgjørende særpreg med 
det norske landbruket, er at det er 
samvirkeorganisert næringsliv. 
Jeg er glad for at flere stortingspo-
litikere legger merke til viktighe-
ten av landbrukssamvirkene, og 
jeg mener det er viktig at ikke ram-

mevilkårene for samvirkene svek-
kes.  Dette handler om maktforde-
linga i matverdikjeden, sier han.

Enige om makt
Undersøkelsen viser en enighet 
over hele det politiske spekteret 
når det kommer til om partiene 
mener at butikkjedene får en for 
stor del av fortjenesten på mat. 
77 prosent av kandidatene mener 
dette. Frp har lavest andel enige 
av alle partiene, men andelen er 
fremdeles på 57 prosent. Senter-
partiet har høyest andel enige, 
med 92 prosent. 

Et tredje spørsmål er om kan-
didatene mener lave matpriser er 
«viktigere enn å opprettholde et 
norsk landbruk og en norsk næ-
ringsmiddelindustri». Her er fler-
tallet, faktisk 80 prosent, uenige i 
at lav pris er viktigst. Det er flere 
som oppgir at de er uenige enn eni-
ge i samtlige partier. Men det poli-
tiske skillet blir likevel synlig i det-
te spørsmålet. 38 prosent av Frps 
kandidater er enige i at lav pris er 
viktigst, og 28 prosent av Høyre si-
ne. 43 prosent av Frp-kandidatene 
er uenige i påstanden, mot 50 pro-
sent av Høyres kandidater.

Færre av de borgerlige kandi-

datene oppgir at de mener det er 
svært viktig at bøndene sikrer 
seg makt gjennom samvirkene, 
enn av kandidatene på venstre-
siden. Det er likevel få av de bor-
gerlige som mener dette er «lite 
viktig» eller «ikke viktig», med 
unntak av hos Frp, hvor drøyt 33 
prosent mener dette.

Jenny Dahl Bakken
jenny.bakken@nationen.no

Politikk

Bekymret for matmakta
Regjeringspartiene har langt på vei 
endret syn på matmakt og samvirkene. 
Maktkonsentrasjonen i dagligvare-
markedet oppgis som årsak.

Fakta

Politikerundersøkelsen 2017
 ○ Det er gjennomført 500 te-

lefonintervjuer med listekan-
didater. Dette er 33 prosent av 
alle listekandidatene til de åtte 
stortingspartiene. Andelen 
varierer fra 28 prosent av Høy-
res kandidater til 38 prosent av 
kandidatene til Senterpartiet 
og Arbeiderpartiet. 

 ○ Undersøkelsen ble gjen-
nomført av Respons Analyse 
per telefon i april/mai i år. Til-
svarende undersøkelser er 
gjennomført foran hvert stor-
tingsvalg siden 1997. 
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«Det er ikke mange  
Frp-ere som liker at  
få har stor makt.»
Morten Ørsal Johansen, Frp
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«Det er bare rett og rimelig at svart arbeid 
og sosial dumping blir valgkamptema.»
Kommentar side 3 ○ Michael Brøndbo
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STORTINGSVALGET · 4–5

Høyre og Frps kandidater til stortingsvalget har endret 
synet på norsk jordbruk siden forrige valg, viser rapport.

Høyre og Frps stortingskandidater om jordbruket

Flere vil opprettholde
    matproduksjonen 

Økt tro på stordrift  
Flere vil beholde 

    eller øke støtten
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DOKUMENT · 14–17

Bærekraftig 
... men bare på  
hjemmebane 
Kjøttproduksjonen har tatt helt 
av uten at klimautslippene har 
økt. Det kan vi takke kyllingen 
for. Men utslippene flyr til ut-
landet. 
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«Hadde ikke Sp hatt en Ola Borten Moe, måtte de skaffet  seg en.»

Erling på fredag

Helga

«Vi vart forelska i bygda  og i småbruket. To år seinare  er eg framleis det.» 
Agnes Ravatn, forfattar

HELGEPRATEN · 20–21

FREDAG 25. AUGUST 2017 ○ NATIONEN

HELGA ○ 13

Vekstenfortsetter!

POLITIKK · 8–9
– Nei til svenske 
tilstander 
– Regjeringen burde frykte 
svenske tilstander i distrikts-
politikken, sier KrF-leder 
Knut Arild Hareide. 

ROVDYR · 12
Rystet over 
nemndene
Rovviltnemndene åpner for 
at inntil 50 ulver kan bli skutt 
i vinter. – Trist og hårreisen-
de, sier Nina Jensen i WWF.
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Matmakt: Stortingskandidatene til Erna Solbergs (H) og Siv Jensen (Frp) sine partier er langt mer bekymra for matmaktsituasjonen enn for fire år siden. Flere av dem 
er positive til samvirkeforhandlinger med dagligvarekjedene enn før.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
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