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Forord 

I forbindelse med valg og valgkamp vies det betydelig interesse for opinionens holdninger og 

preferanser. Forholdsvis liten interesse har blitt viet de mange politikere som stiller til valg på 

de ulike lister med hensyn til systematisk å kartlegge personlige holdninger i spørsmål som 

vedrører næringer eller spesifikke samfunnsspørsmål. I en situasjon hvor det i den politiske 

hverdag i økende grad har blitt fokusert på den enkelte politiker vil det være interessant å 

forsøke å kartlegge potensielle beslutningstakeres mer eller mindre private holdninger til 

enkeltsaker og politikkområder. 

Det er grunn til å anta at utviklingen framover ytterligere vil forsterke rollen til politikeren 

som individuell aktør. Reduserte ideologiske skillelinjer i norsk politikk, og en økende strøm 

av saker som ikke uten videre lar seg plassere langs tradisjonelle politiske skillelinjer vil bidra 

til en slik utvikling. I dagens situasjon vil partiorganisasjonene og de enkelte partiers 

parlamentariske grupper ha en bremsende effekt på denne utviklingen, og i den politiske 

vedtaksfase vil nok fortsatt dette spille en betydelig og til dels avgjørende rolle i lang tid 

framover. 

Denne undersøkelsen er rettet mot kandidater ved stortingsvalget til de åtte partiene som er 

representert på Stortinget i perioden 1997 - 2001. Initiativet til undersøkelsen er tatt av Norsk 

Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Landkreditt og Landbrukets Utredningskontor i 

fellesskap. Utvalget er intervjuet av Opinion AS, og undersøkelsen er bearbeidet og presentert 

av prosjektkoordinator Hanne Eldby ved Landbrukets Utredningskontor. 

Oslo, august 2001 

Eugen Tømte 
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1 Innledning 

Temaet for denne rapporten er holdningene den politiske eliten har til sentrale politiske 

spørsmål knyttet til landbruksnæringen. En lignende undersøkelse ble gjennomført av 

Landbrukets Utredningskontor foran stortingsvalget i 1997, og det vil derfor også settes 

søkelys på endringer i holdninger fra 1997 til 2001. Holdninger i befolkningen har også blitt 

kartlagt gjennom flere år, og det vil bli sett på om det er forskjeller mellom befolkningen og 

politikerne. 

Enkelt sagt er den politiske eliten de aktørene i det politiske systemet som har mest makt. 

Makt blir gjeme definert som kontroll med saksutfall gjennom tilgang til 

beslutningsprosessen. Makten har basis enten i posisjon, aktivitet eller personlige egenskaper. 

Avgrensingen av hvem som tilhører den politiske eliten må baseres på skjønn, og henger 

sammen med hvordan en ser på maktforholdene i det norske politiske systemet. 

I denne undersøkelsen er det valgt å ta utgangspunkt i et utvalg trukket fra de ti først plassene 

på stortingslistene til de partiene som i perioden 1997 - 2001 var representert på Stortinget. 

Unntaket er Kystpartiet, der en har valgtåtrekke fra de fem første plassene. Valget av dette 

utvalget er delvis basert på faglige vurderinger og dels på praktiske forhold. 

Når vi skulle finne fram til et utvalg som skulle representere den politiske eliten, måtte vi har 

en klart avgrenset gruppe der vi kan være rimelig sikre på at de som blir trukket ut faktisk har 

politisk makt. Et utvalg av delegater på partiforsamlinger som landsmøte (Reidar 1988) eller 

nominasjonsmøter (Skare 1994) setter sannsynligvis terskelen for å bli regnet til eliten for 

lavt, dessuten kan en hevde at slike utvalg gir partiaktivistene for stor vekt i forhold til andre 

deler av den politiske eliten. Selv om diskusjonene i disse organene har betydning for 

partienes representanter på Stortingets holdninger og adferd når beslutninger skal fattes, er 

ofte diskusjonene på et mer overordnet nivå, eller knyttet til noen enkeltsaker. Når 

beslutningen skal fattes, er derfor de enkelte representantenes holdninger av stor betydning 

for hvilket standpunkt de vil falle ned på, eller hvilket syn de vil argumentere for i sine 

respektive partigrupper på Stortinget. 

Nominasjonen av stortingskandidatene er et resultat av en omfattende prosess, der det blir lagt 

vekt på å balansere en rekke hensyn som: Geografi innad i fylkene, kjønn, yrkesbakgrunn og 

erfaring fra partiorganisasjonen eller samarbeidende organisasjoner. I tillegg vil en legge vekt 

på personlige egenskaper og politiske standpunkter, ikke minst når det gjelder de øverste 

plassene på lista (Skare 1994). Ut i fra dette kan en argumentere for at et utvalg basert på de 

10 øverste plassene på stortingslistene i stor grad fanger opp den politiske eliten i de 

forskjellige fylkespartiene, selv om dette kanskje gjelder i større grad for de store partiene og 

de partiene som har reell mulighet til å komme i regjeringsposisjon enn de små uten 

realistiske muligheter til regjeringsmakt. 
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Side 4 Politikerundersøkelsen 2001 

1.1 Utvalg, metode og feilmarginer 

Utvalget i denne undersøkelsen har kommet fram gjennom å trekke et tilfeldig utvalg fra de 

10 øverste plassene på stortingsvalglistene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk 

Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet, samt blant de 

fem øverste plassene til Kystpartiet foran stortingsvalget 2001. 

Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju av Opinion AS i perioden 5. til 15. juni 

2001. Av et benyttet utvalg på 757 personer var det ikke svar i 208 tilfeller. Alle 

telefonnummer ble forsøkt oppringt inntil seks ganger i løpet av intervjuperioden. 49 personer 

ønsket ikke å delta i undersøkelsen. Antallet valide svar i undersøkelsen er 500. 

Bruttoutvalget utgjør 1715 personer, og dekker alle som har mulighet for å bli valgt inn på 

Stortinget i kommende periode. Antallet respondenter som fullførte intervjuundersøkelsen 

utgjør dermed 29 prosent av populasjonen, noe som er uvanlig mye når det gjelder 

utvalgsundersøkelser. 

Frafallet er derfor ikke noe problem når det gjelder størrelsen på utvalget. Spørsmålet er 

derfor om frafallet er systematisk eller tilfeldig. I dette tilfellet kan det tenkes at de som ikke 

var tilgjengelige var de som allerede i dag sitter på Stortinget og var inne i en hektisk 

avslutning av Stortingets vårsesjon. Vi må regne med at mange av disse er blant de som er 

mest aktuelle til å bli valgt inn på Stortinget også i neste periode. 

Kandidatene i utvalget ble bedt om å vurdere sjansene sine til å bli valgt inn på Stortinget. Her 

svarer 16 prosent at de vurderer listeplassen sin som sikker plass eller kampplass. Av hele 

populasjonen på 1715 kandidater er det 165 - om lag 10 prosent - som kommer inn på 

Stortinget. Når vi tar hensyn til at ikke alle de som står på kampplass blir valgt inn, så 

stemmer resultatet godt med det en kunne forvente. Dette tyder på at vi har totalt sett har nådd 

en representativ andel i forhold til kandidatenes muligheter til å bli valgt inn på Stortinget. 

Den geografiske fordelingen av respondentene i vår undersøkelse går fram av tabell 1.1 under. 

Tabell i.i Fordeling av respondentene etter parti og geografi (nominelle tall) 

Det sentrale Buskerud, Sør- og Midt- Norge Nord-Norge Totalt 
østlandet Hedmark og Vestlandet 

Oppland 
SV 20 11 19 5 14 69 
Ap 10 7 19 2 13 51 
Sp 17 10 16 8 13 64 
KrF 18 10 17 6 9 60 
V 18 17 20 7 14 76 
H 16 14 17 6 7 60 
frp 20 16 22 7 13 78 
Kystpartiet 10 9 11 2 10 42 
Totalt 129 94 141 43 93 500 
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Siden vi ikke kjenner den faktiske fordelingen med hensyn til kjønn og alder, kan vi ikke ta 

stilling til om utvalget er skjevt eller ikke når det gjelder disse variablene. I denne 

undersøkelsen er det er en høyere andel menn i Fremskrittspartiet og Kystpartiet (henholdsvis 

77 og 76 prosent) enn i de øvrige partiene, der andelen menn varierer fra 57 prosent blant 

Venstres kandidater til 51 prosent av Sosialistisk Venstrepartis. Mens gjennomsnittsalderen 

er 42 år blant Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets kandidater, så er den 52 år blant 

Kystpartiets. Gjennomsnittsalderen i de øvrige partiene ligger mellom 44 og 46 år. Disse 

ulikhetene mellom partiene må det tas hensyn til når vi vurderer effektene av kjønn og alder i 

vårt materiale. 

I alle utvalgsundersøkelser vil det være feilmarginer. I en undersøkelse med et statistisk 

tilfeldig utvalg på 500 respondenter og et konfidensintervall på 95 prosent1
, vil feilmarginene 

variere fra 2,7 prosentpoeng ved en 10/90 svarfordeling til 4,5 prosentpoeng ved en 50/50 

svarfordeling. I denne undersøkelsen, der utvalget utgjør en stor del av hele populasjonen, vil 

feilmarginene være mindre. 

Når tabellene i denne rapporten leses, er det en del ting det er greit å merke seg. 

• Krysskjøringer som er signifikante er merket med stjerne (*) i tabellene. 

• Kolonnen "totalt" viser hvordan hele utvalget vårt har fordelt seg i de enkelte 

spørsmålene. Siden datamaterialet ikke er veid i forhold til størrelsen på partiene, vil ikke 

"totalt" vise hvordan stortingspolitikerne i det neste Stortinget vil fordele seg. De små 

partiene får uforholdsmessig stor betydning i vårt materiale i forhold til hva de vil få på 

Stortinget, og motsatt for de store partiene. 

• I de fleste tabellene er bare svarene for de som har sagt seg enige eller uenige i påstandene 

presentert. De som har svart at de er usikre eller verken enig eller uenig er ikke med i 

tabellene. Det går fram av tabellene hvor mange som har avgitt svar, og utvalget er på 500 

personer. Derfor er det mulig å se hvor mange som ikke har hatt noen klar holdning til det 

problemet som er presentert i hvert enkelt tilfelle. 

• I en del tilfeller er resultatene fra politikerundersøkelsen sammenlignet med holdningene 

til befolkningen (Dalen 2001). I disse tilfellene er det viktig å være klar over at metoden 

som brukes i de to undersøkelsene ikke er lik. Dalens undersøkelse utføres ikke per 

telefon, men som personlige intervjuer. I tillegg bruker Dalen andre svarkategorier. Hans 

informanter ble bedt om å oppgi svar på påstandene på en skala fra l til 7, der 1 var helt 

uenig og 7 var helt enig. I sammenligningen med politikerundersøkelsen er de som har 

oppgitt fra l - 3 ført opp i kolonnen for helt eller delvis uenig. De som har oppgitt mellom 

5 og 7 i Dalens undersøkelse er ført opp i kolonnen helt eller delvis enig når de blir 

sammenlignet med politikerne. De som har svart 4 er holdt utenfor svarfordelingen i likhet 

med de politikerne som har svart verken enig eller uenig. 

1 Et konfidensintervall på 95 prosent vil si at vi stiller krav om at det skal være minst 95 prosent sannsynlig at 
resultatene vi finner ikke kommer av en tilfeldig fordeling. 
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1.2 Fra holdning til politikk 

I denne undersøkelsen har vi prøvd å kartlegge holdningene stortingskandidatene har som 

privatpersoner. Vi vet ikke i hvor stor grad de faktisk svarer som privatpersoner, og i hvor stor 

grad de skjeler til partiet sitt standpunkt. Dette er heller ikke så interessant: Hvis en kandidat 

holder seg til partilinjen i et anonymt telefonintervju, tyder dette på at kandidatens "egentlige" 

holdning er såpass "undertrykt" at atferden til kandidaten uansett blir styrt av 

partistandpunktet. 

Det som er mer interessant er dersom en finner avvik mellom kandidatene sine standpunkter 

og partienes offisielle standpunkter, eller når vi finner klare mønster når det gjelder geografi, 

kjønn eller alder. Da blir spørsmålet i hvor stor grad holdningen til kandidatene som 

privatpersoner faktisk kan påvirke hva de gjør som politikere. 

Dette er et spørsmål som griper inn i diskusjonen om maktstrukturer i politikken. Er det slik at 

den enkelte representanten kan påvirke politikken, eller blir alt styrt av ledelsen i 

partiorganisasjon og stortingsgruppe? 

Partiene sine arbeidsprogram kan aldri bli noe mer enn et rammeverk med stort rom for 

tolking. Riktig nok har partiene noe ulike tradisjoner når det gjelder hvor konkrete 

programmene er: Mens Arbeiderpartiet i stor grad har generelle formuleringer, så har for 

eksempel Sosialistisk Venstreparti høyt detaljnivå i programmet. Under behandlingen av 

konkrete saker er det uansett en rekke andre forhold som spiller inn: Maktforholdene mellom 

partiene, behovet for å inngå kompromisser og bygge allianser, økonomiske forhold, hensynet 

til andre politiske saker, press fra interessegrupper og rent taktiske vurderinger. 

Det er derfor mange faktorer som er med på å påvirke prosessen fra partiprogram til faktisk 

politisk adferd. I hvor stor grad kan det personlige standpunktet til kandidaten spille inn her? 

Partiene har ulike tradisjoner når det gjelder hvor makten skal ligge: Høyre har tradisjonelt 

vært et parlamentsbasert parti der stortingsgruppen har mye makt, mens normen i 

Arbeiderpartiet har vært at organisasjonen skal ha det siste ordet. Sannsynligvis har 

utviklingen i etterkrigstiden ført til en utjevning mellom disse tradisjonene, slik at 

stortingsgruppen har fått mer å si i Arbeiderpartiet, mens partiorganisasjonen har fått mer å si 

i Høyre (Reidar 1988). 

I en drøfting av maktforholdene internt i partigruppene på Stortinget, peker Knut Reidar 

(1995) på gruppemøtene som det avgjørende forum i store og kontroversielle saker. I andre 

saker har partifraksjonene i de enkelte stortingskomiteene mye å si. I de mellomstore og store 

partigruppene vil også ledelsen av stortingsgruppen ha stor makt; både ved at den kan styre 

dagsorden og prioriteringen av saker og personspørsmål, og ved at den kan avklare sakene før 

de kommer opp i gruppemøtene. 
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Det er vanskelig å gi noe entydig svar på i hvor stor grad kandidatene sine personlige 

meninger påvirker de standpunkter partiene tar i konkrete spørsmål. De kandidatene som ikke 

blir valgt inn på Stortinget vil først og fremst ha mulighet til å påvirke gjennom aktivitet i 

partiorganisasjonen og eventuelt kontakt med stortingsrepresentantene. Denne makten er slik 

sett bare indirekte, og vi kan si at disse kandidatene hører til den ytre kretsen av den politiske 

eliten. Når det gjelder de kandidatene som faktisk blir valgt inn på Stortinget vil den 

personlige holdningen til kandidaten være en av flere faktorer som påvirker det faktiske 

utfallet, og det vil være ulikt rom for egne meninger i ulike situasjoner. Det er et stort press i 

partigruppene for å opptre i samlet flokk, på den andre siden har den enkelte representant 

mulighet til å være med på å avgjøre hva som skal være partilinjen. 

Vi må derfor advare mot å dra for bastante slutninger med hensyn til hvordan det kommende 

Stortinget vil stille seg i ulike spørsmål som har betydning for landbruket på bakgrunn av 

denne undersøkelsen. Vår undersøkelse kartlegger i stor grad de personlige holdningene til et 

utvalg av den politiske eliten, men vi vet ikke i hvor stor grad den personlige holdningen slår 

igjennom i hva de faktisk gjør som politikere. Resultatene fra undersøkelsen er likevel 

interessante, da holdningene til kandidatene setter rammene for hva partiene kan gjøre. Om vi 

for eksempel finner stort avvik mellom holdningen til kandidatene og partiet sitt offisielle 

standpunkt, betyr ikke dette at partiet vil skifte standpunkt med en gang, men en kan kanskje 

vente seg en gradvis dreining av standpunktene. Det er også slik at det er større sjanse for 

utenforstående krefter å påvirke et parti som er splittet eller likegyldig i en sak, enn et parti 

som har klare og samlede holdninger til en sak. 

1.3 Problemstillinger 

Utvalget av stortingskandidater er stilt en rekke spørsmål som rører ved politiske. spørsmål 

knyttet til landbruksnæringen. Svarene kan si oss noe om oppslutningen i den politiske eliten 

om landbruket som næring og om bruken av virkemidler i landbrukspolitikken. Det er også 

interessant om det er klare tendenser i spørsmål som rører ved fremtiden for landbruket, for 

eksempel synet på økologisk drift, genteknologi og trygg mat. Disse tendensene kan gi en 

pekepinn på i hvilken grad en kan vente et politisk press i en bestemt retning. På en del av 

disse områdene er det også mulig å undersøke om de som stiller til valg ved dette 

stortingsvalget har andre holdninger enn de som stilte til valg ved forrige stortingsvalg. 

Vi vil i særlig grad rette søkelyset mot de partipolitiske skillelinjene i materialet. Den norske 

politiske prosessen er organisert rundt partiene, og det politiske spillet i, og mellom partiene 

~ar stor påvirkning på politikken. Dette gjelder særlig et politikkområde som er mer preget av 

konflikt enn konsensus, slik som det har vært for landbrukspolitikken de senere årene. 

Når vi ønsker å kartlegge holdningene til den politiske eliten, har det blant annet bakgrunn i 

en forestilling om at eliten ikke alltid har same holdningene som befolkningen. For det første 
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er ikke eliten representativ for befolkningen ut fra ulike sosiale og demografiske kriterier. For 

det andre vil den politiske eliten gjeme bli preget av holdninger som er rådende innenfor det 

miljøet de er i. Vi har derfor valgt noen spørsmålsformuleringer som svarer til spørsmål som 

er stilt ved undersøkelser av befolkningen som helhet (Dalen 2001). 

1.4 Oppbyggingen av rapporten 

Kapittel 2 til 8 er en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen. I kapittel 2 ser vi på 

oppslutningen blant kandidatene om landbruket som næring og de samfunnsmålene som 

landbruket skal oppfylle, og i kapittel 3 drøfter vi inntekt og levekår for den enkelte bonden. I 

kapittel 4 ses det på politikernes syn på næringens egne anstrengelser for å tilpasse seg 

endrede betingelser. Billig mat har væ1i et gjennomgangstema i den siste fireårsperioden på 

Stortinget, og forhold vedrørende dette temaet blir belyst i kapittel 5. I kapittel 6 ser vi på 

stortingskandidatenes syn på miljø, økologi og bruk av genteknologi, og i kapittel 7 drøftes 

spørsmål vedrørende samvirkeorganisering. Norges tilknytningsform til EU og EØS, samt hva 

Norge bør jobbe for i WTO tas opp i kapittel 8. 

I oppsummeringskapitlet (kapittel 9) vil vi prøve å se helheten i materialet, og lete etter 

mønster som går igjen i alle spørsmålene. 
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2 Oppslutning om sentrale samfunnsmål for 
landbruket 

Side 9 

Landbruket rører ved viktige samfunnsinteresser over et bredt spekter. Landbrukspolitikken 

skal være med på å oppfylle viktige samfunnsmål som sysselsetting og bosetting i distriktene, 

matvaresikkerhet, vern om kulturlandskap og videreføring av kulturelle verdier og tradisjoner. 

Vi vil i dette kapitlet gå næ1mere inn på oppslutningen om det norske jordbruket og de 

samfunnsmålene næringen er tillagt. 

De samfunnsmålene som er skissert overfor har klare trekk av fellesgoder. Karakteristisk for 

fellesgoder er at de vanskelig lar seg oppstykke og omsette i et marked. Et fritt marked vil 

derfor kunne føre til at det blir produsert for lite av slike goder i forhold til de ønsker og 

behov innbyggerne har. Derfor har det vært tverrpolitisk oppslutning om at samfunnet må 

være med på å betale for disse fellesgodene gjennom jordbruksoverføringer. I dette kapitlet 

vil vi ta for oss oppslutningen om samfunnsgodene, mens vi i neste kapittel vil ta for oss 

viljen til å betale for disse. 

2.1 Oppslutning om omfanget av jordbruket 

Først skal vi se på kandidatenes generelle oppslutning om jordbruket. Oppslutningen kan ses 

som et mål for generell sympati for jordbruket som næring. Stortingskandidatene ble bedt om 

å svare på følgende spørsmål: Er dufor eller imot å opprettholde et jordbruk av minst samme 

omfang som i dag? 

Dette spørsmålet kan tolkes på ulike måter. Det kan bety om en ønsker å opprettholde antallet 

bruk og sysselsatte, eller det kan bety om en ønsker å opprettholde den totale mengden 

jordbruksareal i drift. Antallet sysselsatte i landbruket har gått kraftig ned de siste årene - fra 

om lag 99.000 i 1990 til om lag 80.000 i 2000. På den andre siden er det mer jordbruksareal i 

drift nå enn noen gang etter den andre verdenskrigen. Det kan derfor være en feilkilde som 

ligger i at spørsmålet tolkes ulikt. 

Som det går fram av tabell 2.1 er om lag tre av fire av respondentene for å opprettholde et 

jordbruk av samme omfang som i dag2
. Det er gjennomgående enighet om dette i de fleste 

partiene, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet som skiller seg ut med at under 

halvparten av respondentene i disse partiene er for, mens andelene som er for i de andre 

partiene varierer fra 79 prosent i Kystpartiet til 98 prosent i Senterpartiet. 

2 Det er her viktig å være klar over at tallene ikke er veid i forhold til partienes størrelse. Totaltallet sier derfor 
utelukkende noe om andelen av respondentene i vår undersøkelse. Dette gjelder samtlige av tabellene i denne 
rapporten. Holdningene til de små partiene får større betydning på totaltallet i vår undersøkelse enn det de vil få i 
neste periode på Stortinget. 
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Tabell 2.1 For eller mot å opprettholde et jordbruk av samme omfang som i dag etter 
parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

For 96 82 98 93 82 48 35 79 76 

Mot 1 4 2 14 35 44 7 15 

Ikke sikker 3 14 7 4 17 22 14 10 

Totalt 100 100 100 100 100 100 101 100 101 

N= 69 51 64 60 76 60 78 42 500 

* Stjernen viser at det er signifikante sammenhenger mellom partitilhørighet og syn på dette spørsmålet. 

2.1.1 Befolkningens syn på å opprettholde jordbruket på dagens nivå 
Tilsvarende spørsmål ble stilt til et utvalg av befolkningen i mars 2001 (Dalen 2001). Her 

svarte også 76 prosent at de var for å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i 

dag. Det var imidlertid mindre forskjeller i befolkningen etter hvilke partipolitiske sympatier 

de hadde, enn det er mellom stortingskandidatene. Den laveste støtten var blant Høyres 

sympatisører (66 prosent) og Fremskrittspa1iiets (70 prosent). Slik sett er det de samme 

tendensene som går igjen i befolkningen, men med noe mindre markante utslag. For de øvrige 

partienes sympatisører var det blant Sosialistisk Venstrepartis 88 prosent/or, Arbeiderpartiet 

77 prosent, Senterpartiet 92 prosent, Kristelig Folkeparti 79 og Venstre 91 prosent3
• 

Tendensen for disse partiene er at deres stortingskandidater i noe sterkere grad enn deres 

velgere er for å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag, men forskjellen 

mellom velgerne og partiene er her mindre enn for Høyre og Fremskrittspartiet. 

I hovedsak kan man derfor slutte at befolkningen og politikerne i stor grad er samstemt i synet 

på omfanget av jordbruket. Dersom det er noen tendens i materialet, så går den i retning av at 

Høyres og Fremskrittspartiets velgere er mer positive til landbruket enn hva deres kandidater 

til stortingsvalget er. 

2.1.2 Utvikling siden forrige stortingsvalg 
Tilsvarende spørsmål ble også stilt til stortingskandidatene foran valget for fire år siden 

(Tviberg 1997). Den gang svarte hele 83 prosent av de var for å opprettholde et jordbruk av 

minst samme omfang som i dag, mens bare I 0 prosent var mot, og sju prosent svarte at de 

ikke var sikre. Totalt sett innebærer dette en svekkelse av støtten til landbruket. Støtten til 

landbruket er uendret i Senterpartiet og i Sosialistisk Venstreparti, i Kristelig Folkepa1ii ser 

støtten ut til å ha økt noe siden forrige valg, mens for de øvrige partiene er støtten redusert, og 

til dels betraktelig. Spesielt påfallende er reduksjonen i støtte som har funnet sted i Høyre, der 

forskjellen utgjør 28 prosentpoeng i forhold til 1997. 

3 Kystpartiet er ikke skilt ut som eget parti i Dalens undersøkelse. 
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Tabell 2.2 For å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag- andel 
enige blant kandidatene/ra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 97 90 100 87 100 76 46 83 

2001 96 82 98 93 82 48 35 76 

Forskjell 1997-2001 - I - 8 -2 +6 - 18 - 28 - 11 -7 

Støtten tiljordbruket er den samme i befolkningen i dag som det den var i 1997 (76 prosent), 

og dermed kan ikke endringene blant partienes kandidater tilskrives noe stemningsskifte i 

befolkningen (Dalen 1997 og 2001). Det er likevel ett unntak; blant Kristelig Folkepartis 

velgere er det hele 19 prosentpoeng færre som vil opprettholde jordbruket på minst dagens 

nivå i 2001 enn det var i 1997. 

Tabell 2.3 For å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag- andel 
enige i befolkningen i 1997- og 2001-valget etter partisympati (i prosent) 
(Dalen 1997 og 2001) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 85 75 97 98 92 73 73 76 

2001 88 77 92 79 91 66 70 76 

Forskjell 1997-2001 +3 +2 - 5 - 19 - 1 -7 - 3 0 

2.2 Fellesgodene 

I St. meld. nr. 19 (1999-2000) pekes det på at jordbrukets mangesidige samfunnsoppgaver 

innebærer at jordbruket i tillegg til å produsere mat og andre varer og tjenester også bidrar til 

å produsere viktige fellesgoder. Produksjonen av fellesgodene er i stor grad koblet til at det 

foregår aktiv jordbruksdrift i hele landet. I stortingsmeldingen fremheves følgende 

samfunnsoppgaver som sentrale for landbruket: 

• Landbruket skal bidra til å opprettholde bosettingen og levende bygder i utsatte 

lokalsamfunn. 

• Landbruket skal sikre matsikkerhet og langsiktig matvareforsyning. 

• Landbruket skaper og ivaretar miljøgoder som kulturlandskap, kulturminner, biologisk 

mangfold og god plante- og dyrehelse. 

• Landbruket er en kulturbærer gjennom kunnskapen om forvaltning av lokale ressurser, 

håndverk, matkultur og kulturlandskap. 
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2.2.1 Opprettholdelse av sysselsettingen og bosettingen i bygde-Norge 
For å måle oppslutningen om en av de viktigste samfunnsoppgavene til jordbruket, er 

stortingskandidatene bedt om åta stilling til om de er enige eller uenige4 i følgende påstand: 

Jordbruket er nødvendigfor å opprettholde sysselsettingen og bosettingen i bygde-Norge. 

Tabell 2.4 under viser at det store flertallet av stortingskandidatene (85 prosent) er helt eller 

delvis enige i denne påstanden. Lavest er likevel troen på denne sammenhengen i 

Fremskrittspartiet, der 57 prosent sier seg helt eller delvis enige, og nest lavest er den i Høyre 

der 74 prosent svarer det samme. I de øvrige partiene varierer andelene som svarer helt eller 

delvis enig fra 85 prosent blant Arbeiderpartiets kandidater til 98 prosent blant Kristelig 

Folkepartis kandidater. 

Tabell 2.4 Jordbruket er nødvendigfor å opprettholde sysselsettingen og bosettingen i 
bygde-Norge, etter parti (og partisympati) (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 97 85 95 98 90 74 57 93 85 

Helt eller delvis uenig 3 15 5 2 10 26 43 8 15 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 101 100 

N= 69 48 64 57 72 57 74 40 481 

Aride! enige i befolkn. 93 93 97 99 90 89 89 93 

Det er flere blant kvinnene (89 prosent) enn det er blant mennene (83 prosent) som er helt 

eller delvis enige i at jordbruket er nødvendig for å opprettholde sysselsettingen og 

bosettingen i bygde-Norge. Lavest tilslutning til påstanden er det blant de som er mellom 30 

og 44 år (78 prosent), mens blant de under 30 år er tilslutningen på hele 93 prosent. Det høye 

utslaget blant de yngste skyldes delvis at det er mange unge kandidater i Sosialistisk 

Venstrepartis og Senterpartiets rekker, men dette forklarer ikke hele utslaget. 

Politikerne er noe mer skeptiske til sammenhengen mellom jordbruk, sysselsetting og 

bosetting i bygde-Norge enn hva befolkningen er. Totalt sier mer enn ni av ti i befolkningen 

seg helt eller delvis enige i påstanden. Forskjellen mellom politikerne og velgerne er spesielt 

stor for Fremskrittspartiet, der 57 prosent av kandidatene sier seg enig mot 89 prosent av 

velgerne. Den samme tendensen gjør seg gjeldende for Høyre og Arbeiderpartiet, men her er 

ikke forskjellen mellom kandidatene og velgerne så stor som for Fremskrittspa1iiet. 

Det er en markant nedgang i andelen av sto1iingskandidatene som mener at jordbruket er 

nødvendig for å opprettholde sysselsettingen og bosettingen i bygde-Norge ved valget 2001 i 

forhold til valget for fire år siden. Som vi ser av tabell 2.5 har troen på denne sammenhengen 

4 På samtlige av påstandsspørsmålene i denne rapporten er informantene bedt om å oppgi om de er; helt enig, 
delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig eller ikke sikker. Det er på de fleste spørsmålene 
svært få som oppgir at de ikke er sikre, eller at de er verken enig eller uenig. Disse er utelatt fra prosentueringen. 
Videre er de som er helt og delvis enig slått sammen og det samme er gjort med de som oppgir å være helt eller 
delvis uenige. 
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gått ned i samtlige partier med unntak av Kristelig Folkeparti. Nedgangen er spesielt stor i 

Høyre og Fremskrittspartiet, men den er også markant i Arbeiderpartiet, med en nedgang på 

12 prosentpoeng. 

Tabell 2.5 Jordbruket er nødvendig for å opprettholde sysselsettingen og bosettingen i 
bygde-Norge-andel enige blant ka.ndidatenefra 1997- og 2001-valget (i 
prosent/ 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 100 97 100 94 98 94 74 93 

2001 97 85 95 98 90 74 57 85 

Forskjell 1997-2001 - 3 - 12 - 5 +4 - 8 - 20 - 17 - 8 

2.2.2 Kulturlandskapet 
Stortingskandidatene ble også bedt om å ta stilling til en påstand om betydningen av 

kulturlandskapet: Det er viktigfor Norge som turistnasjon at kulturlandskapet holdes i hevd. 

Til dette har 93 prosent av alle svart at de er helt eller delvis enige, noe som er en større 

tilslutning enn det var om påstanden om opprettholdelse av sysselsetting og bosetting. 

Den laveste tilslutningen er blant Fremskrittspartiets kandidater, selv om den også blant disse 

er høy (81 prosent). I de øvrige partiene varierer andelene som er enige mellom 90 og 100 

prosent. I 1997 var tilslutningen til denne påstanden oppe i 96 prosent, og nedgangen i 

tilslutning har vært svak i alle partier med unntak av Senterpartiet. Forskjellene mellom 

partiene er svært små, og ikke signifikante. 

Tabell 2.6 Det er viktigfor Norge som turistnasjon at kulturlandska.pel holdes i hevd, 
etter parti (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 94 98 100 93 93 90 81 100 93 

Helt eller delvis uenig 6 2 7 7 10 19 7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 66 51 63 59 76 60 75 40 490 

Det er ingen signifikante sammenhenger mellom alder, geografi, eller kjønn med hensyn til 

hva stortingskandidatene mener om kulturlandskapets betydning. 

Dette spørsmålet ble ikke stilt i Dalens (2001) undersøkelse i befolkningen. 

5 Kystpartiet er ikke med i denne oversikten fordi de ikke var med i utvalget i 1997. I kolonnen som viser 
utvalget totalt er imidlertid Kystpartiet innberegnet i resultatet fra 200 I-undersøkelsen. Dette gjelder samtlige av 
tabellene i denne rapporten hvor kandidatene fra 2001 er sammenlignet med 1997. 
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Det er en svak nedgang i tilslutningen til betydningen av kulturlandskapet for Norge som 

turistnasjon fra 96 til 93 prosent fra 1997 til 2001, og nedgangen har foregått innen alle 

partigruppene bortsett fra Senterpartiet. 

Tabell 2.7 Det er viktigfor Norge som turistnasjon at kulturlandskapet holdes i hevd-
andel enige blant kandidatene fra 1997- og 200 I-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 99 99 100 99 98 96 87 96 

2001 94 98 100 93 93 90 81 93 

Forskjell 1997-2001 -5 - 1 -6 - 5 - 6 - 6 - 3 

2.2.3 Viktigste grunn til å opprettholde jordbruket på dagens nivå 
Vi har sett at det er stor oppslutning om den samfunnsmessige betydningen av landbruket 

utover det å produsere mat, selv om tilslutningen blant kandidatene til årets stortingsvalg ser 

ut til å være noe mindre enn den var ved forrige valg. Det er likevel av interesse hva 

stortingskandidatene mener er den viktigste grunnen til å opprettholde jordbruket på dagens 

nivå. Dette spørsmålet er stilt til de av kandidatene som i delkapittel 2.1 oppga at de var for å 

opprettholde jordbruket på dagens nivå, det vil si 76 prosent av stortingskandidatene i vår 

undersøkelse. 

Stortingskandidatene mente at den viktigste enkeltårsaken er at landbruket gir levende bygder 

(41 prosent av alle), tett fulgt av at landbruket produserer mat av norsk kvalitet (39 prosent). 

Beredskapshensyn ble oppgitt av 12 prosent, og bevaring av kulturlandskapet ble oppgitt av 

seks prosent. 

Det kan se ut til å være noen forskjeller mellom de ulike partigruppene. I Sosialistisk 

Venstreparti og Arbeiderpartiet oppgir over halvparten at levende bygder er den viktigste 

grunnen til å opprettholde landbruket, sentrumspartiene ligger nært gjennomsnittet på denne 

årsaken, mens den ser ut til å være langt mindre viktig for Høyre (31) og spesielt for 

Fremskrittspartiet, der bare 11 prosent oppgir levende bygder som viktigste grunn til å 

opprettholde landbruket på minst dagens nivå6
. 

Spesielt blant Arbeiderpartiets kandidater, men også i noen grad blant Sosialistisk 

Venstrepartis og Venstres kandidater, er det mindre viktig å produsere mat av norsk kvalitet, 

enn det er for de øvrige partiene (henholdsvis 26, 36 og 35 prosent). Beredskapshensyn kan se 

ut som om det har noe større betydning for Fremskrittspartiets kandidater enn for de øvrige. 

6 Det er svært få personer fra Høyre og Fremskrittspartiet som er med i denne krysstabellen, noe som svekker 
mulighetene til å tolke resultatene. Dette skyldes at mange fra disse to partiene er mot å opprettholde landbruket 
på dagens nivå, og de ble dermed ikke stilt oppfølgingsspørsmålet. 
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Tabell 2. 7 Hvilken av følgende grunner mener du er den viktigste for å opprettholde 
jordbruket på dagens nivå? Etter parti (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Bevare kulturlandskapet 2 7 3 7 10 14 7 3 6 

Produsere mat med norsk kvalitet 36 26 48 41 35 45 44 39 39 

Gir levende bygder 53 52 40 41 40 31 11 36 41 

Beredskapshensyn 5 14 10 9 15 10 26 18 12 

Hensynet til bøndene 2 4 3 1 

Ikke sikker 3 2 7 2 

Totalt 101 99 101 100 100 100 99 99 101 

N= 66 42 63 56 62 29 27 33 378 

Dette spørsmålet ble ikke stilt til stortingskandidatene foran valget i 1997. Men det er stilt til 

befolkningen (Dalen 2001). Som vi husker oppga 76 prosent av hele befolkningen at de var 

tilhengere av å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag. Den viktigste 

grunnen ble oppgitt å være å produsere mat med norsk kvalitet ( 40 prosent), mens levende 

bygder kom som nest viktigste grunn (34 prosent), kulturlandskapet og beredskapshensyn ble 

oppgitt av henholdsvis 11 og 4 prosent. I likhet med for stortingskandidatene, var det 

forsvinnende få som oppga hensynet til bøndene (1 prosent). 
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3 Virkemidler i landbrukspolitikken 

I St.meld. nr. 19 (1999-2000) legges det vekt på de sterke koblingene som er mellom 

landbrukets produksjon av matvarer og næringens produksjon av fellesgoder for samfunnet. 

Produksjonen av fellesgodene er dermed bieffekter av at det finner sted matvareproduksjon. 

Derfor er man avhengig av at landbruket som inntektsskapende næring har vilkår å jobbe 

under som sikrer at matvareproduksjonen fortsatt finner sted rundt omkring i landet. 

Inntektene i landbruket kan sikres på ulike måter, eller man kan kombinere flere virkemidler 

slik som det gjøres i dag. I dagens landbrukspolitikk er det i hovedsak følgende virkemidler 

som benyttes: 

• Markedet betaler 

• Overføringer fra staten 

• Grensevern 

Siden det generelle lønnsnivået i Norge er høyere enn i de fleste andre land i verden, så er 

også matvareproduksjonen dyrere her. I tillegg er de naturlige betingelsene for 

matvareproduksjon ikke alltid de beste i Norge med korte sesonger og relativt kjølig vær. I 

tråd med at landbruket i Norge er spredt over hele landet, med mange relativt små enheter, så 

tas ikke stordriftsfordelene ut i samme grad som i en del andre land. 

I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan stortingskandidatene mener at 

inntektsutviklingen bør være i landbruket, og hvilken holdning de har til offentlige 

overføringer. 

3 .1 Bør bøndene ha samme inntekt som industriarbeiderne? 

I 1975 sto et stort flertall på Stortinget bak det såkalte opptrappingsvedtaket for landbruket. 

Bøndene skulle opp på samme inntektsnivå som gjennomsnittet for mannlige 

industriarbeidere. I forbindelse med St. prp. nr. 8 (1992-93) ble bindingen til 

industriarbeiderlønnen fjernet, og målsettingen ble nå at landbruksbefolkningen skulle oppnå 

inntekter og levekår på linje med resten av befolkningen. Samtidig ble inntektsutviklingen i 

større grad koblet til krav om omlegging og tilpasning for den enkelte bonden. I St.meld. nr. 

19 (1999-2000) ble følgende inntektsmålsetting satt opp for landbruket: 

For å sikre at landbruket skal kunne utføre sine mangesidige samfunnsoppgaver, vil regjeringen 
utføre en aktiv landbrukspolitikk og tilby næringen inntektsmuligheter og sosiale vilkår som sikrer 
rekruttering til næringen, og som gjør det mulig for utøverne i jordbruket å ta del i inntekts- og 
velferdsutviklingen i samfunnet på lik linje med andre grupper. 

I Stortingets næringskomite stilte flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 

Senterpartiet, Venstre og Høyre, seg bak en lignende formulering7
: 

7 Sosialistisk Venstreparti var ikke representert i Næringskomiteen. 
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Gode inntektsmuligheter er avgjørende for å sikre matsikkerhet og tilstrekkelig produksjon av 
trygg mat med høy kvalitet og produksjon av fellesgoder for samfunnet. Samtidig bidrar gode 
inntektsmuligheter til rimelig fordeling av inntekt og velferd i samfunnet 
(lnnst.S. nr. l 67 (1999-2000). 

Side 17 

Samme flertall med unntak av Høyre stilte seg bak formuleringen om at "næringen må tilbys 

inntektsmuligheter og sosiale vilkår som sikrer rekrutteringen til landbruket". 

Næringskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet påpekte på sin side: 

Økonomiske og sosiale forhold for selvstendige næringsdrivende i matvareproduksjonsbransjen 
skal tilpasses det som er vanlig for næringsdrivende innenfor andre bransjer og næringer 
(Innst. S. nr. 167 (1999-2000)). 

Når vi undersøker oppslutningen om inntektsmålet i landbruket, så holder vi fast på 

sammenligningen med industriarbeiderne, selv om stortingsflertallet fjernet denne bindingen i 

forbindelse med St. prp. nr. 8 (1992-93). Koblingen til industriarbeiderne gjør målsettingen 

mer konkret og lettere å tolke. Dessuten er det mulig å sammenligne med andre undersøkelser 

med tilsvarende spørsmål. 

Inntektsmålsettingen har sterk støtte i utvalget. 87 prosent er helt eller delvis enige i 

påstanden; Bøndene bør ha samme inntekt og levekår som industriarbeiderne, mens 13 

prosent er helt eller delvis uenige. Oppslutningen er solid i alle partiene, selv om det er noen 

forskjeller mellom de. Størst er oppslutningen i Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og i 

Kristelig Folkeparti, og lavest i Høyre. Uavhengig av den politiske fordelingen i kommende 

stortingsperiode skulle det ligge til rette for et solid politisk flertall for at bøndene skal ha det 

samme inntektsnivå og de samme levekår som industriarbeiderne. 

Tabell 3.1 Bøndene bør ha samme inntekt og levekår som industriarbeiderne, etter parti (i 
prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 96 83 95 95 85 75 80 90 87 

Helt eller delvis uenig 4 17 5 5 15 26 20 10 13 

Totalt 100 100 100 100 100 101 100 100 100 

N= 68 47 62 57 73 55 59 39 460 

Andel enige i befolkn. 92 88 100 95 79 96 66 89 

Når vi sammenligner holdningene til stortingskandidatene med MMI sin undersøkelsen blant 

befolkningen (Dalen 2001 ), finner vi langt på vei det samme mønsteret, men det er noe større 

forskjeller etter partipolitisk sympati i befolkningen enn det er blant politikerne. Totalt sett er 

89 prosent helt eller delvis enige, mens 11 prosent er uenige. Tilslutningen er lavest blant 

Fremskrittspartiets tilhengere, der 66 prosent er helt eller delvis enige, mens den er høyest 
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blant Senterpartiets tilhengere der 100 prosent er enige. Blant Høyres tilhengere er 96 prosent 

enige8
, noe som er en markert høyere andel enn blant dette partiets stortingskandidater. 

Tabell 3.2 Bøndene bør ha samme inntekt og levekår som industriarbeiderne - andel 
enige blant kandidatene fra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

1997 

2001 

Forskjell 1997-2001 

SV 
99 

96 

- 3 

Ap 

77 

83 

+6 

Sp 

98 

95 

- 3 

KrF 
94 

95 

+ 1 

V 
92 

85 

- 7 

H 
83 

75 

- 8 

Frp 

70 

80 

+ 10 

Totalt 
87 

87 

0 

Det er ikke store endringer blant stortingskandidatene fra 1997 til 2001 i tilslutningen til 

påstanden om at bøndene bør ha samme inntekt og levekår som industriarbeiderne. Det er 

likevel en tendens i retning av støITe oppslutning i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og 

lavere i Høyre og Venstre. 

3.2 Bør bøndene få høyere fortjeneste? 

Stortingskandidatene ble også bedt om å ta stilling til påstanden: Bøndene bør få høyere 

fortjeneste. Her var de fleste enten helt eller delvis enige i påstanden (91 prosent). Det er ikke 

signifikante forskjeller mellom partiene, men det kan se ut som om oppslutningen er noe 

mindre blant Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets kandidater enn blant de øvrige. 

Tabell 3.3 Bøndene bør få høyere fortjeneste, etter parti (og partipolitisk sympati) (i 
prosent) 

SV Ap Sp Krf V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 94 83 97 93 91 89 84 92 91 

Helt eller delvis uenig 6 17 3 8 10 11 16 8 10 

Totalt 100 100 100 101 101 100 100 100 101 

N= 64 42 64 53 63 55 64 38 443 

Andel enige i befolkn. 74 60 99 81 66 65 57 68 

Mens 11 prosent av politikerne ikke tok stilling til denne påstanden, gjaldt det samme hver 

tredje informant i undersøkelsen av befolkningen (Dalen 2001). Blant de som tok stilling, var 

68 prosent enige. Dette utgjør et stort flertall, men likevel atskillig mindre enn tilsvarende for 

politikerne. Dette gjelder velgerne til alle partier bortsett fra Senterpartiets, der ingen sa seg 

uenige i påstanden. Støtten er minst blant Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets velgere, 

hvor henholdsvis 57 og 60 prosent er helt eller delvis enige. 

8 Hver tredje høyretilhenger har imidlertid valgt å ikke ta stilling til spørsmålet. 
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Tabell 3.4 Bøndene bør få høyerefortjeneste-andel enige blant kandidatenefra 1997-
og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp Krf V H Frp Totalt 

1997 82 72 100 94 88 85 68 84 

2001 94 83 97 93 91 89 84 91 

Forskjell 1997-2001 + 12 + 11 - 3 - 1 +3 +4 + 16 +7 

Andelen blant stortingskandidatene som mener at bøndene bør få høyere fortjeneste har økt 

fra 84 prosent i 1997 til 91 prosent i 2001. Kystpartiets kandidater, som ikke var med i 

undersøkelsen for fire år siden, trekker noe opp, men ikke nok til å forklare hele forskjellen. 

Endringen er størst i Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og i Arbeiderpartiet. 

3. 3 Jordbruksoverføringene 

Det er en utbredt enighet blant stortingskandidatene om at bonden bør ha samme inntekt og 

levekår som industriarbeideren, og at bonden bør få bedre fortjeneste. Det kan likevel være 

uenighet om hvilke virkemidler som bør brukes. 

Jordbruksoverføringene utgjør en vesentlig del av inntektene i landbruket, og diskusjonene 

omkring nivået på disse er et tilbakevendende tema i norsk politisk debatt. Kandidatene til 

stortingsvalget ble bedt om å ta stilling til følgende påstand: De offentlige støtteordningene til 

jordbruket bør reduseres. 

Til dette svarte nær halvparten av alle stortingskandidatene ( 46 prosent) at de er helt eller 

delvis enige, mens 54 prosent er helt eller delvis uenige. Forskjellene mellom partiene er her 

betydelige, med et sprik fra Fremskrittspartiet der hele 95 prosent sier seg enige, til 

Senterpartiet der bare 10 prosent er enige. Også blant Høyres kandidater er det en høy andel 

som sier seg enig (79 prosent). Arbeiderpartiet og Venstre er nærmest delt på midten, mens 

både Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiets kandidater i hovedsak er 

uenige i påstanden. Tendensen går i retning av at menn i større grad er enige i påstanden enn 

de kvinnelige kandidatene (henholdsvis 50 og 41 prosent). Ellers er det ingen sammenhenger 

med hensyn til alder eller geografisk tilhørighet. 

Tabell 3.5 De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres, etter parti (i 
prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 17 52 10 29 43 79 95 34 46 
Helt eller delvis uenig 83 48 90 71 57 21 5 66 54 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 66 48 61 55 72 56 77 38 473 
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Det er liten endring i holdningen til stortingskandidatene i forhold til for fire år siden totalt 

sett, men det er endringer internt i partiene. Av Arbeiderpartiets og Venstres kandidater er det 

flere som sa seg enige i påstanden nå (2001) enn i 1997. Derimot er det færre av Høyres 

kandidater som mener at de offentlige støtteordningene til jordbrnket bør reduseres. 

Tabell 3.6 De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres - andel enige blant 
kandidatene fra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 14 44 8 33 37 87 93 48 

2001 17 52 10 29 43 79 95 46 

Forskjell 1997-2001 +3 +8 +2 -4 +6 - 8 + 2 -2 

Tilsvarende spørsmål ble ikke stilt til befolkningen (Dalen 2001 ). Befolkningen fikk et 

mer kategorisk spørsmål: Det bevilges årlig til sammen 10-12 milliarder kroner over 

statsbudsjettet, dels til nedskriving av forbrukerprisene på matvarer, dels til andre tiltak med 

samme effekt, og dels som støtte tiljordbruket. Er dufor eller mot disse bevilgningene? Til 

dette svarte 63 prosent at de var for, 19 prosent var i mot, mens 18 prosent ikke var sikre. 

Drøyt halvparten av Fremskrittspartiets og Høyres velgere var mot overføringene. Blant 

sympatisørene av de øvrige partiene var et flertall på 60 prosent eller mer for 

jordbruksoverføringene. Det er likevel vanskelig å slutte for mye av sammenligningen, i og 

med at det i vår undersøkelse snakkes om en reduksjon i støtten, mens det i Dalens 

undersøkelse (200 I) stilles spørsmål om befolkningen er for eller mot bevilgningene i sin 

helhet. 
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4 Hva gjør landbruket for å øke inntektene? 

I forrige kapittel så vi at nær halvparten av stortingskandidatene mener at de offentlige 

overføringene til landbruket bør reduseres. I kapittel 5 skal vi også se at flertallet mener at det 

er et sentralt mål i landbrukspolitikken å få lavere priser på mat. Det er derfor en viktig 

utfordring for landbruket å utvikle nye inntektskilder. I St. meld. nr. 19 ( 1999-2000) skrives 

følgende: 

Regjeringen ønsker å videreføre en aktiv politikk rettet mot utviklingen av nye næringer i og i 
tilknytning til landbruket. Erfaringer viser at ressursene i landbruket gir et godt utgangspunkt for 
produksjon av en rekke andre varer og tjenester som markedet etterspør. Det blir viktig å 
videreutvikle den satsing som er påbegynt og i tillegg avdekke og utnytte nye markeder. De 
tjenesteytende næringene er i vekst og det ligger fortsatt et stort potensial for landbruket i å dra 
nytte av denne veksten. En aktiv utnytting og videreforedling av lokale ressurser og fortrinn vil bli 
stadig viktigere for å opprettholde bosettingsmønsteret. Regjeringen ønsker fortsatt å legge til rette 
for, og støtte opp under, entreprenørskapet i næringen og bidra til lønnsom næringsutvikling på 
bygdene. Regjeringen vil stimulere til produksjon og foredling som i større grad utnytter lokale 
produktvarianter og utvikler produkter med utgangspunkt i tradisjonelle produktområder, med 
sikte på et bredere produktutvalg. 

4.1 Utvikling av nye næringsveier 

Partiene er likevel ikke nødvendigvis enige om hvordan vektleggingen mellom offentlige 

overføringer til jordbruket og jordbrukets utnytting av andre mulige inntektskilder bør være. 

Det er videre slik at det kan være umulig å utnytte alternative inntektsmuligheter dersom ikke 

det tradisjonelle landbruket på gårdsbruket er til stede. Eksempelvis er "grønn omsorg" basert 

på at de som mottar omsorgstilbudet får oppleve nærhet med dyr og mulighet til å delta i 

aktiviteter rundt planteproduksjon. 

Stortingskandidatene ble på bakgrunn av dette bedt om å ta stilling til påstanden om at: 

Utvikling av nye næringsveier i landbruket er avhengig av at det tradisjonelle landbruket 

fortsatt står sterkt. Det er en utbredt holdning blant stortingskandidatene at denne påstanden 

er riktig, hele 79 prosent svarer at de er helt eller delvis enige. Flest er enige i Senterpartiet 

(97 prosent), og lavest er oppslutningen om påstanden i Fremskrittspartiet der bare halvparten 

er helt eller delvis enige. Det er her ikke signifikante sammenhenger mellom tilslutningen til 

påstanden og alder, kjønn og geografi. 

Tabell 4.1 Utvikling av nye næringsveier i landbruket er avhengig av at det tradisjonelle 
landbruket fortsatt står sterkt, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 92 88 97 87 70 64 50 90 79 

Helt eller delvis uenig 8 12 3 13 30 36 50 10 21 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 63 49 62 55 71 56 68 39 463 

LU-rapport nr. 8 - 2001 



Side 22 Politikerundersøkelsen 2001 

4.2 Endringsvilje blant bøndene 

En vellykket satsing på nye næringsveier og nye produkter krever blant annet endringsvilje 

blant utøverne i næringen. Stortingskandidatene ble derfor bedt om å ta stilling til påstanden: 

Norske bønder er endringsvillige. Litt over halvparten av utvalget (53 prosent) er enige i 

påstanden. Flest er enige i dette blant Senterpartiets kandidater, og færrest er enige blant 

Fremskrittspartiets og Høyres kandidater. Totalt sett er ikke tiltroen til bøndenes endringsvilje 

stor. Det er her et avvik mellom synet de mannlige og de kvinnelige kandidatene har. Hele 60 

prosent av kvinnene er enige, mot 49 prosent av mennene. 

Tabell 4.2 Norske bønder er endringsvillige, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 66 48 86 63 43 35 31 68 53 

Helt eller delvis uenig 35 52 14 37 57 66 69 32 47 

Totalt 101 100 100 100 100 101 100 100 100 

N= 58 46 58 54 65 55 74 37 447 

Andel enige i befolkn. 43 45 96 59 53 33 35 47 

Dette spørsmålet ble også stilt til befolkningen i Dalens (2001) undersøkelse. Hele 38 prosent 

unnlot her åta stilling til påstanden gjennom å svare "verken enig eller uenig" eller "ikke 

sikker". Når disse holdes utenom analysen, ser vi at litt under halvparten av informantene (47 

prosent) svarte at de var enige. Andelen enige var lavest blant Høyres sympatisører (33 

prosent) tett fulgt av Fremskrittspartiets sympatisører (35 prosent). Klart størst tiltro til 

bøndenes endringsvilje finner vi blant Senterpartiets sympatisører (96 prosent). Totalt sett ser 

velgerne stort sett ut til å være på linje med sine partier, selv om det ser ut som om politikerne 

har noe større tiltro til bøndenes endringsvilje enn befolkningen har. 

4.3 Endringsvilje i matvareindustrien 

Mens endringsviljen hos bøndene både dreier seg om utvikling av nye råvarer og nye 

tjenestetilbud, så dreier det seg for næringsmiddelindustriens del i stor grad om å framskaffe 

et bredere spekter av matvareprodukter. Til en viss grad er det også slik at endringsvilje hos 

bøndene betinger en matvareindustri som tenker nytt dersom produktene skal nå fram til 

forbrukere i en større skala enn gårdsutsalg. 

Stortingskandidatene ble derfor bedt om åta stilling til følgende påstand: Norsk 

jordbruksbasert matvareindustri legger stor vekt på produktutvikling. Til denne påstanden 

svarer 60 prosent av utvalget at de er helt eller delvis enige. Det er med andre ord større tiltro 

blant politikerne til at industrien søker nye veier enn det er til bøndenes endringsvilje. 

Svarfordelingen varierer fra 84 prosent enige blant Senterpartiets kandidater til 3 8 prosent 

blant Fremskrittspartiets kandidater. 
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Tabell 4.3 Norsk jordbruksbasert matvareindustri legger stor vekt på produktutvikling, 
etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 58 65 84 78 58 47 38 68 60 
Helt eller delvis uenig 42 35 16 22 42 53 62 32 40 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 43 40 50 46 59 51 66 34 389 

Også her er kvinnene mer positivt innstilt enn mennene. Mens 54 prosent av de mannlige 

kandidatene er enige, gjelder det samme 70 prosent av de kvinnelige. 
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5 Billig mat 

Lavere matvarepriser for forbrukerne er et av hovedmålene for omleggingen av 

landbrukspolitikken på 1990-tallet. Prisundersøkelser har vist at prisen på matvarer til 

forbruker ikke har blitt redusert tilsvarende som prisen til produsent. På bakgrunn av dette har 

det vært diskutert hvorvidt det er omsetnings- og foredlingsleddene fram til detaljist som har 

tatt ut gevinsten, eller om det er dagligvarekjedene som har tatt ut gevinsten i form av økt 

fortjeneste. 

I dette kapitlet vil vi se nærmere på i hvilken grad stortingskandidatene mener det er et 

sentralt mål å få ned matvareprisene, og eventuelt hvem de mener tar en for stor del av 

fortjenesten. Til slutt blir det sett på om kravet om billig mat kan stå i konflikt med andre og 

muligens viktigere målsettinger i landbrukspolitikken. 

5 .1 Sentralt mål å få ned prisene 

Stortingskandidatene er bedt om å ta stilling til følgende påstand: Det bør være et sentralt mål 

Uandbrukspolitikken å få ned matvareprisene. Et klart fle1iall på 67 prosent av alle 

kandidatene er enige i dette, men også her er det klare forskjeller mellom partiene. 

Fremskrittspartiets kandidater utmerker seg som den gruppen som i størst grad er enig i denne 

påstanden, med 91 prosent. Senterpartiets kandidater er i minst grad er enig i påstanden, men 

også blant disse er det nesten fire av ti som er helt eller delvis enige. Det er med andre ord en 

solid oppslutning blant de som stiller til valg til kommende Storting at matvareprisene bør 

ned. 

Tabell 5.1 Det bør være et sentralt mål i landbrukspolitikken å få ned matvareprisene, 
etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 58 77 39 64 56 78 91 76 67 

Helt eller delvis uenig 42 23 61 36 44 22 9 24 33 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 66 48 59 55 72 54 77 41 472 

5.2 Hvem tar en for stor del av fortjenesten? 

Det er stilt to spørsmål om hvem som eventuelt tar en for stor del av fortjenesten på 

matvarene. Den første av disse påstandene lyder som følger: Butikkjedene får en for stor del 

av forljenesten på matvarene. Dersom en kandidat sier seg enig i påstanden, så kan dette 

tolkes på flere måter: 

• Primærprodusentene får for lite av fortjenesten. 
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• De andre omsetningsleddene (blant annet landbrukssamvirket) får for lite av fortjenesten. 

• Forbrukerne betaler for mye for matvarene. 

Vi kan derfor ikke gi noen entydig tolking av hvordan kandidatene stiller seg i diskusjonen 

om hvilket ledd som er årsak til differansen mellom reduksjonen i produsentprisen og 

reduksjonen i forbrukerprisen. Dette er en av de påstandene i denne undersøkelsen som det er 

klarest oppslutning om, hele 89 prosent av storingskandidatene uttrykker her at de er helt eller 

delvis enig. Fremskrittspartiets kandidater merker seg likevel ut som mindre enige enn de 

øvrige, men også i dette partiet deler vel to tredjedeler oppfatningen om at butikkjedene får en 

for stor del av fortjenesten. 

Tabell 5.2 Butikkjedene får en for stor del av fortjenesten på matvarene, etter parti (i 
prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 
Helt eller delvis enig 98 91 98 94 88 82 68 94 89 
Helt eller delvis uenig 2 9 2 6 12 18 32 6 11 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 60 45 61 51 69 50 65 36 437 

Det har vært en klar utvikling i dette spørsmålet sammenlignet med for fire år siden. Totalt 

sett har andelen som er enig i påstanden økt fra 80 til 89 prosent. Økningen har vært spesielt 

stor i de to partiene som er minst enige; Høyre med 20 prosentpoeng flere enn i 1997 og 

Fremskrittspartiet med 12 prosentpoeng flere enn i 1997. 

Tabell 5.3 Butikkjedene får en for stor del av fortjenesten på matvarene - andel enige 
blant kandidatene fra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 93 84 97 90 90 62 56 80 

2001 98 91 98 94 88 82 68 89 

Forskjell 1997-2001 +5 +7 + 1 +4 -2 + 20 + 12 +9 

Kandidatene ble videre bedt om åta stilling til om næringsmiddelindustrien tar en for stor del 

av fortjenesten på matvarer. Også her er det et klart flertall i samtlige partier som er helt eller 

delvis enige, 81 prosent, og det er ingen partier som skiller seg signifikant fra de andre i dette 

spørsmålet. Det er imidlertid dobbelt så mange som har valgt å svare verken enig eller uenig 

eller ikke sikker på dette spørsmålet, enn på spørsmålet om butikkjedene ( 25 mot 13 prosent). 
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Tabell 5.4 Næringsmiddelindustrien får en for stor del av forljenesten på matvarene, etter 
parti (i prosent) 

SV Ap Sp Krf V H Frp Kp Totalt 
Helt eller delvis enig 81 81 86 86 79 72 77 91 81 
Helt eller delvis uenig 19 19 15 14 21 28 23 9 19 
Totalt 100 100 101 100 100 100 100 100 100 
N= 47 36 55 44 57 43 62 32 376 

Dette spørsmålet ble ikke stilt til stortingskandidatene i 1997. 

5. 3 Er billig mat i konflikt med andre viktige mål? 

Selv om billigere matvarer anses for å være et sentralt mål, så kan det være at kandidatene til 

stortingsvalget mener at det er andre og viktigere målsettinger i landbrnkspolitikken. Det kan 

tenkes at en del målsettinger også er i konflikt med kravet til billig mat. Kandidatene er derfor 

bedt om åta stilling til følgende påstand: Hensynet til billig mat er i konflikt med viktigere 

målsettinger i landbrukspolitikken - for eksempel hensynet til distriktene, miljø, dyrevelferd 

og trygg mat. Tre fjerdedeler av utvalget svarte at de var helt eller delvis enig i denne 

påstanden. Flest er enige blant Sosialistisk Venstrepartis kandidater og færrest er enige i 

Fremskrittspartiet, som er det eneste partiet der under halvparten av kandidatene mener at 

billig mat kan være i konflikt med viktigere målsettinger. 

Tabell 5.5 Hensynet til billig mat er i konflikt med viktigere målsettinger i 
landbrukspolitikken - for eksempel hensynet til distriktene, miljø, dyrevelferd 
og trygg mat, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 92 78 89 80 87 61 44 74 76 
Helt eller delvis uenig 8 22 11 20 13 39 57 26 24 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 66 45 62 55 71 54 69 35 457 

Siden det ble nevnt flere eksempler på forhold som kan være i konflikt med billig mat i 

spørsmålsstillingen, ble de av kandidatene som oppga at de var helt eller delvis enige bedt om 

åta stilling til hva de mente kunne være i et slikt konfliktforhold. Det var her mulig å gi flere 

svar. 

Som vi ser av tabell 5.6, er det viktigste av disse forholdene trygg mat, som ble nevnt av 76 

prosent totalt. Dette forholdet har kanskje hatt større aktualitet dette året enn noen sinne. 

Færrest oppga dette blant Fremskrittspartiets kandidater, og flest blant Senterpartiets. 

Dyrevelferden ble ansett for å være nest viktigste grunn, oppgitt av 67 prosent av kandidatene. 

Også dette forholdet ble i størst grad oppgitt av Senterpartiets kandidater, og i minst grad av 

Fremskrittspartiets. Miljø ble oppgitt av 60 prosent, og dette forholdet var viktigst for 
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kandidatene til Sosialistisk Venstreparti, og minst viktig for Arbeiderpartiet og Høyre. Det 

minst viktige, men like fullt nevnt av over halvparten av utvalget, er hensynet til distriktene. 

Det er Senterpartiets kandidater som i størst grad nevner også dette forholdet, mens det kan se 

ut til å være minst viktig for Høyre. Det er signifikante sammenhenger mellom partitilhørighet 

og de tre forholdene som er nevnt av flest, men ikke når det gjelder hensynet til distriktene. 

Tabell 5.6 Hvilket eller hvilke forhold mener du kravet om billig mat ka.n komme i konflikt 
med, etter parti (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Kp 
Hensynet til distriktene 56 51 66 66 47 39 50 54 
Miljø* 77 43 71 57 58 42 47 65 
Dyrevelferd* 69 63 93 68 69 52 40 58 
Trygg mat* 80 71 91 80 71 82 53 62 
N= 61 35 55 44 62 33 30 26 

Det er ikke signifikante sammenhenger mellom alder, kjønn og landsdel og hensynet til 

distriktene og miljø. 

Totalt 
54 
60 
67 
76 

346 

LV-rapport nr. 8 - 2001 



Side 28 Politikerundersøkelsen 2001 

6 Miljø, økologi og dyrevelferd 

I dette kapitlet skal vi ta for oss stortingskandidatenes syn på en del spørsmål som omhandler 

miljø og dyrevelferd. Noen av disse områdene har i liten grad vært i offentlighetens søkelys, 

for eksempel bruken av genteknologi, mens andre har vært preget av et høyt konfliktnivå, 

eksempelvis rovdyrdebatten. Først i kapitlet vil ta for oss spørsmål som er relatert til de 

miljømessige konsekvensene av landbruksproduksjonen slik den skjer i dag og ønsket om åta 

i bruk nye produksjonsmetoder. Synet på småskalajordbruket vurderes også opp i mot 

dyreskandalene i Europa de siste årene. Videre vil vi se på kandidatenes syn på 

rovdyrforvaltningen. 

6 .1 Forurensing fra landbruket 

Før vi går inn på de politiske stridsspørsmålene knyttet til landbruk og miljøvern, kan det 

være interessant å se på befolkningens syn på landbruket som forurensingskilde. Det er 

nærliggende å tro at fokuset på landbruket som forurensningskilde påvirker hvor strenge 

miljøkrav som vil bli stilt i framtiden. 

I hvilken grad befolkningen oppfatter landbruket som en forurensningskilde, sammenlignet 

med for eksempel industri, biler, kloakk etc, ble målt av MMI våren 2001 (Dalen 2001). Bare 

8 prosent av befolkningen regner landbruket for å være en stor forurensningskilde, mens 4 7 

prosent svarer at det er en middels forurensingskilde, og 37 prosent svarer at det er en liten 

forurensningskilde. Åtte prosent svarer at de ikke vet. Her er det bare Senterpartiets velgere 

som merker seg signifikant ut fra gjennomsnittet med at hele 61 prosent mener at landbruk er 

en liten forurensningskilde. 

Stortingskandidatene i vår undersøkelse fikk en annen spørsmålsstilling, og derfor lar ikke 

svarene seg sammenligne direkte: Landbruket er en forurensingskilde i like stor grad som 

tungindustri, biler, kloakk og lignende. 

Til dette oppgir 62 prosent at de er helt eller delvis uenig, mens 38 prosent oppgir at de er helt 

eller delvis enig. Det er her en signifikant sammenheng mellom parti og synet på landbruk 

som forurensingskilde. Spesielt er det mange i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som sier 

seg enige i påstanden (henholdsvis 54 og 51 prosent). I motsatt ende befinner Kristelig 

Folkepartis kandidater seg med bare 20 prosent som er helt eller delvis enige i påstanden. 
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Tabell 6.1 Landbruket er en forurensningsid/de i like stor grad som for eksempel 
tungindustri, biler, kloakk og lignende, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp 
Helt eller delvis enig 34 54 31 20 39 38 51 33 
Helt eller delvis uenig 66 46 69 80 61 62 49 67 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 64 46 58 50 67 55 71 39 

Side 29 

Totalt 
38 
62 
100 
450 

Det er særlig kandidatene fra det sentrale østlandsområdet som er kritiske til landbruket som 

forurensningskilde, med 58 prosent som er helt eller delvis enige, mens bare 20 prosent av 

kandidatene fra Midt-Norge mener det samme. Ellers er det ingen sammenhenger med hensyn 

til kandidatenes alder eller kjønn til dette spørsmålet. 

Andelen av stortingskandidatene som mener at landbruket er en stor forurensningskilde har 

gått noe tilbake siden forrige stortingsvalg. Da oppga 44 prosent av informantene at de var 

enige i påstanden. Samtidig som det har vært en svak nedgang, så har også partiene nærmet 

seg hverandre i synet på landbruket som forurensingskilde. Spesielt markant har nedgangen 

vært i Høyre og i Fremskrittspartiet. På den andre siden svarer en større andel av 

Senterpartiets kandidater at de er enige i at landbruket er en forurensningskilde på linje med 

de andre nevnte kildene, sammenlignet med hva dette partiets kandidater mente i 1997. 

Tabell 6.2 Landbruket er en forurensningskilde i like stor grad som for eksempel 
tungindustri, biler, kloakk og lignende - andel enige blant kandidatene fra 
1997- og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 42 50 23 25 38 57 64 44 

2001 34 54 31 20 39 38 51 38 

Forskjell 1997-2001 - 8 +4 +8 - 5 + 1 - 19 - 13 - 6 

6.2 Økologisk produksjon 

Forurensning fra landbruket består i stor grad av avrenning i forbindelse med bruk av gjødsel 

og plantevernmidler. Økologisk produksjon har som mål blant annet å bare bruke naturlig 

gjødsel og å unngå bruk av kjemiske plantevernmidler. Det er derfor interessant å undersøke 

hva kandidatene mener om økologisk produksjon. Kandidatene ble bedt om å ta stilling til 

følgende påstand: En større del av jordbruket må drives etter økologiske prinsipper. 

Her ser vi at stortingskandidatene er overveiende enige, men også her er det signifikante 

sammenhenger mellom partitilhørighet og hvor mange som er enige. Lavest er tilslutningen til 

økologisk landbruk i Fremskrittspartiet og Høyre, med henholdsvis 65 og 75 prosent, mens 
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den er klart høyest i Sosialistisk Venstreparti og Venstre, der henholdsvis 100 og 95 prosent 

sier seg helt eller delvis enige. 

Tabell 6.3 En større del av jordbruket må drives etter økologiske prinsipper, etter parti (i 
prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 100 91 89 91 95 75 65 91 87 

Helt eller delvis uenig 9 11 9 5 25 35 9 13 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 69 46 62 55 74 53 63 35 457 

Det er flere kvinner enn menn som sier seg enige i påstanden (henholdsvis 95 og 82 prosent). 

Ellers er det ingen sammenhenger mellom alder og landsdel og støtten til økt økologisk 

produksjon. 

Tilslutningen til økologisk dyrking er altså stor i samtlige partier. Det kunne tenkes at den var 

større blant de som så landbrnket som en stor fornrensingskilde, men det er ingen klar 

sammenheng her. Fremskrittspartiet var ett av de partiene hvor flest mente at landbrnket 

fornrenser, samtidig som det er det partiet hvor færrest mener at det landbrnket i større grad 

må drives etter økologiske prinsipper. 

Derimot er det en klar sammenheng mellom holdning til landbrnket generelt og i hvor stor 

grad den oppfattes som fornrensningskilde. Mens 38 prosent i gjennomsnitt mente at 

landbrnket var en stor fornrensingskilde, så gjelder det samme 54 prosent av de som er mot å 

opprettholde et landbruk på minst samme nivå som i dag. Det er også slik at de som er mot å 

opprettholde landbruket på dagens nivå i mindre grad enn gjennomsnittet ønsker at en større 

del av produksjonen skal skje etter økologiske prinsipper. Det kan dermed se ut som om en 

del av den negative holdningen til landbrnket med hensyn til fornrensing skyldes en generell 

negativ holdning til landbrnk. 

Tabell 6.4 En større del av jordbruket må drives etter økologiske prinsipper - andel enige 
blant kandidatenefra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

1997 

2001 

Forskjell 1997-2001 

SV 
100 

100 

0 

Ap 
86 

91 

+5 

Sp 

89 

89 

0 

KrF 

80 

91 

+ 11 

V 
96 

95 

- 1 

H 
66 

75 

+9 

Frp 
59 

65 

+6 

Totalt 
81 

87 

+6 

I perioden 1997-2001 har det skjedd en økning i andelen som mener at en større del av 

jordbruket må drives etter økologiske prinsipper fra 81 til 86 prosent. Spesielt sterk har 

økningen vært blant Kristelig Folkepartis og Høyres kandidater, men også kandidatene til 

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har økt sin tilslutning til økologisk produksjon. 
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6.3 Genteknologi 

Det har vært en generell restriktiv holding til åta i bruk genteknologi i landbruket i Norge. En 

av grunnene til dette henger sammen med at man er bekymret for de miljømessige 

konsekvenser ved bruk av genteknologi ettersom det er en risiko for at genetiske egenskaper 

spres i naturen i et miljø der de ikke naturlig hører hjemme. 

Informantene ble bedt om åta stilling til følgende påstand: Jordbruket bør ta i bruk de 

mulighetene som genteknologien gir i planteproduksjonen. 

Om lag en tredjedel av stortingskandidatene slutter opp om bruk av genteknologi i 

planteproduksjonen. Det er her en signifikant sammenheng mellom partitilhørighet og synet 

på genteknologi. Det er signifikante forskjeller mellom Sosialistisk Venstreparti og 

sentrumspartiene på den ene siden som de mest restriktive, til Fremskrittspartiet, der hele tre 

av fire, og Høyre, hvor over halvparten av kandidatene er helt eller delvis enige i at man bør 

ta i bruk genteknologien i planteproduksjonen. Arbeiderpartiets kandidater befinner seg i en 

mellomposisjon med 40 prosent av kandidatene som er helt eller delvis enige. 

Tabell 6.5 

* 

Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene som gentelawlogien gir i 
planteproduksjonen, etter parti (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 8 40 19 12 17 56 76 26 32 

Helt eller delvis uenig 92 60 81 88 83 44 24 74 68 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 65 45 53 51 71 52 71 38 446 

Det har skjedd en viss økning i andelen som sier seg enig i påstanden fra 1997 til 2001 (fra 27 

til 32 prosent). Økningen er spesielt markert i Fremskrittspartiet og Høyre, mens den er 

mindre i de andre partiene. I Venstre og Kristelig Folkeparti ser holdningen imidlertid ut til å 

være omtrent den samme som i 1997. 

Tabell 6.6 

1997 

2001 

Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene som genteknologien gir i 
planteproduksjonen - andel enige blant kandidatene fra 1997- og 2001-valget 
(i prosent) 

SV 

1 

8 

Ap Sp Krf V H Frp Totalt 

Forskjell 1997-2001 +7 

32 

40 

+8 

13 

19 

+5 

14 

12 

-2 

19 

17 

-2 

41 

56 

+ 15 

59 

76 

+ 17 

27 

32 

+5 

Synet på bruk av genteknologi i husdyrproduksjonen følger samme mønster som for 

genteknologi i planteproduksjonen, men i husdyrproduksjonen er skepsisen atskillig større. 
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Totalt er 18 prosent av utvalget helt eller delvis enig i at genteknologien bør brukes, og også 

her er det flest i Fremskrittspartiet med 56 prosent. 

Tabell 6. 7 Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene som genteknologien gir i 
husdyrproduksjonen, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 5 17 7 6 8 28 56 13 18 
Helt eller delvis uenig 95 83 93 94 92 72 44 88 82 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 64 46 60 53 73 47 68 40 451 

Også her har det vært en viss utvikling siden forrige stortingsvalg, da 14 prosent sa seg enige i 

påstanden, mot 18 prosent i 2001. 

Tabell 6.8 Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene som genteknologien gir i 
husdyrproduksjonen - andel enige blant kandidatene fra 1997- og 200 I-valget 
(i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 0 14 6 4 6 22 42 14 

2001 5 17 7 6 8 28 56 18 

Forskjell 1997-2001 +5 +3 + 1 +2 +2 +6 + 14 +4 

Det kan synes paradoksalt at skepsisen til å bruke genteknologien er høyere i husdyrholdet 

enn i plantedyrkingen. Risikoen for spredning til andre miljøer og uønskede konsekvenser er 

større i planteproduksjonen enn i husdyrholdet, da avl er lettere å kontrollere enn pollinering 

av planter. Dette kan skyldes at stortingskandidatene er mer opptatte av etiske 

problemstillinger enn de risikomomentene som er ved selve bruken. 

6.4 Småskalaproduksjon 

Det siste året har vært preget av mediaoppslag om kugalskap, og av at vi i en periode har hatt 

importforbud av en rekke matvarer som en følge av utbruddet av munn og klovsyke i flere 

europeiske land. Dette har satt fokus på betydningen av å ha norsk matvareproduksjon, og det 

har vært argumentert for at småskalajordbruket er mindre smitteskapende og smittespredende. 

Stortingskandidatene ble bedt om å ta stilling til påstanden: Matvareskandalene i Europa de 

siste årene gir grunn til å slå ting rundt småskalajordbruket i Norge. Dette er et ledende 

spørsmål, som både angir et premiss og en påfølgende holdning som konsekvens. Dette kunne 

ført til at flere hadde svart at de verken var enige eller uenige fordi de rett og slett var uenige i 
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spørsmålsstillingen. Dette er likevel ikke tilfelle. Den overveiende andelen (80 prosent) av 

kandidatene sier seg helt eller delvis enige i påstanden, men det er likevel en signifikant 

sammenheng mellom partitilhørighet og holdningen til dette spørsmålet. Fremskrittspartiet 

skiller seg ut som eneste parti der under halvparten er enige, og videre følger Høyre der seks 

av ti er enige. I Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkepart og Kystpartiet er 

oppslutningen nær 100 prosent av kandidatene. Det er en tendens til at kvinner i større grad 

enn menn er enige i påstanden (henholdsvis 88 og 75 prosent), og det er færre som er enige i 

østlandsområdet enn i resten av landet. 

Tabell 6.9 Matvareskandalene i Europa de siste årene gir grunn til å slå ring rundt 
småskalajordbruket i Norge, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 100 81 98 95 85 59 40 93 80 

Helt eller delvis uenig 19 2 5 15 41 60 8 20 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 67 47 64 58 72 56 72 40 476 

Dette spørsmålet er verken stilt til befolkningen i 2001 eller til stortingskandidatene i 1997. 

6.5 Rovdyrforvaltning 

Rovdyrspørsmålet setter motsetningen mellom verneinteresser og næringsinteresser opp mot 

hverandre. Kravet om å opprettholde og å bygge opp stammer av bjørn, ulv, jerv og gaupe må 

veies mot hensynet til saue- og reindriftsnæringen i områder med rovdyr. Det er tverrpolitisk 

oppslutning om at en må veie de ulike hensynene mot hverandre, men det er strid om hvor 

sterk vektleggingen av rovdyrvernet bør være. 

Stortingskandidatene ble bedt om åta stilling til følgende påstand: Ved konflikt mellom 

husdyrhold og rovdyrforvaltning må husdyrene vike plass. Det er verdt å merke seg at av de 

500 informantene, så er det 69 personer, eller 13 prosent som har valgt å svare "verken enig 

eller uenig" eller "ikke sikker". Av de som har valgt å ta stilling til påstanden, så er 31 prosent 

av utvalget helt eller delvis enige i denne påstanden, noe som kan virke som en lav andel sett 

på bakgrunnen av den opphetede diskusjonen som har gått spesielt når det gjelder ulv. Men 

også her er det store variasjoner innenfor de ulike partigruppene. Drøyt halvparten av 

kandidatene til Sosialistisk Venstreparti og Venstre, tett fulgt av nesten halvparten av 

Arbeiderpartiets kandidater sier seg helt eller delvis enige i påstanden. Lavest er 

oppslutningen i Kystpartiet og i Senterpartiet, mens Kristelig Folkeparti, Høyre og 

Fremskrittspartiet befinner seg i en mellomposisjon med mellom 20 og 30 prosent som er 

eruge. 
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Tabell 6.10 Ved konflikt mellom husdyrhold og rovdyrforvaltning bør husdyrene vike plass 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 
Helt eller delvis enig 53 48 12 22 54 28 27 8 31 
Helt eller delvis uenig 47 52 88 78 46 72 73 93 69 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 55 42 60 50 56 54 74 40 431 

Man skulle kanskje anta at holdningene ville være annerledes blant kandidatene i de fylkene 

som har hatt mest problemer i forhold til ulv de siste årene, men det er ingen forskjell mellom 

kandidatene fra Østfold og Hedmark og stortingskandidatene fra de øvrige fylkene. I 

datamaterialet er det en klar tendens til at det er flere som er enige i påstanden blant de yngste 

enn blant de eldre. Blant de under 30 år er 56 prosent helt eller delvis enige, mot 21 prosent 

av de som er over 60 år. Kandidatene fra Nord-Norge og Midt-Norge er mindre enige i denne 

påstanden enn i de øvrige landsdelene. 

Tabell 6.11 Ved konflikt mellom husdyrhold og rovdyrforvaltning bør husdyrene vike plass 
-andel enige blant kandidatenefra 1997- og 2001-valget etter parti (i prosent) 

1997 

2001 

Forskjell 1997-2001 

SV 

52 

53 

+ 1 

Ap 
40 

48 

+8 

Sp 
18 

12 

-6 

KrF 

18 

22 

+4 

V 

45 

54 

+9 

H 
16 

28 

+ 12 

Frp 

30 

27 

-3 

Totalt 

30 

31 

+ 1 

Det er ingen endring i holdningen fra 1997 til 2001 når alle kandidatene ses under ett. Det kan 

likevel se ut til at det har skjedd noen forskyvninger mellom partiene. Spesielt i Høyre, 

Venstre og Arbeiderpartiet er det nå flere som er enige i påstanden enn i 1997-undersøkelsen. 
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7 Samvirke 

Kooperasjon - eller samvirke som er det norske ordet - er en felles betegnelse på virksomhet 

som er initiert og styrt av brukerne selv. Samvirke som organisasjonsform er et alternativ til 

investoreid og offentlig virksomhet, og vi finner samvirkeforetak innenfor en rekke 

næringsområder som for eksempel forbrukersektoren, boligsektoren og landbruket. I 

landbruket har samvirket en viktig rolle som mottaker av råvarer fra eierne, og som forsyner 

av matvarer til detaljistleddet. Samvirkeorganisasjonene har også en viktig rolle i forbindelse 

med reguleringen av matvaremarkedet og å sikre en variert bruksstruktur og spredt bosetting. 

Hver for seg har primærprodusentene i landbruket liten innflytelse på markedet, men gjennom 

organiseringen i samvirkeorganisasjonene, har de oppnådd sikkerhet for avsetning av varer. 

Forbrukerne på sin side har sikret tilførselen av landbruksvarer gjennom forsyningsplikten. 

Til tross for den betydningen landbrukssamvirket har i forhold til å sikre leveringen av 

matvarer, er kanskje ikke organisasjonsformen så godt kjent i samfunnet for øvrig. Dette 

gjelder for så vidt også samvirkeorganiseringen innenfor andre sektorer. Stortingskandidatene 

ble derfor stilt følgende spørsmål om deres kjennskap til samvirkeformen: Organiseringen av 

økonomisk virksomhet på samvirkebasis i Norge i dagfinnes innen forbrukerkooperasjonen, 

boligsamvirket, fiskeri og landbrukssektoren, samt i mindre utstrekning innen forsikring og 

finansvirksomhet (kredittforeninger). Totalt sett, hvor godt eller dårlig vil du si at du lgenner 

til samvirke i Norge? 

Som vi ser av tabell 7 .1, mener stortingskandidatene jevnt over at de enten kjenner samvirket 

svært godt eller ganske godt (73 prosent). Kandidatene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er 

de som i størst grad oppgir å kjenne samvirket svært eller ganske godt, med henholdsvis 88 og 

86 prosent. Andelene som oppgir svært eller ganske god kjennskap til samvirket er lavest i 

Kystpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet, der mellom 62 og 65 prosent svarer dette. 

Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Høyre befinner seg i en mellomposisjon nært 

gjennomsnittet for alle. 

Tabell 7.1 Kjennskap til samvirke i Norge, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Svært godt I ganske godt 74 88 86 73 65 72 65 62 73 

Mindre godt I dårlig 26 12 14 27 35 28 36 38 27 

TO talt 100 100 100 100 100 100 101 100 100 

N= 69 50 64 59 75 60 76 42 495 

Kjennskapen til samvirket er lavere blant de yngste stortingskandidatene enn blant de eldre. 

Mens 80 prosent av stortingskandidatene mellom 45 og 59 år svarer at de har god kjennskap 

til samvirke, gjelder det samme for bare 56 prosent av de under 30 år. 
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Kjennskapen til samvirket er markant dårligere i Nord-Norge enn i resten av landet. Her 

svarer 41 prosent at de kjenner samvirket mindre godt eller dårlig, mens gjennomsnittet for 

alle stmiingskandidatene er på 27 prosent. Også kvinner skiller seg ut fra menn med at færre 

svarer at de har god kjennskap til samvirket (henholdsvis 67 og 77 prosent). 

7 .1 Er landbrukssamvirket hensiktsmessig? 

Næringsmiddelindustrien er bindeleddet mellom produsentene og forbrukerne. Deler av 

industrien er eid av produsentene selv gjennom landbrukssamvirkets ulike organisasjoner. 

Samvirkeorganisasjonene sikrer bøndene avsetning for sine produkter, samtidig som de har et 

ansvar for forsyning av matvarer over hele landet. Ulikt med situasjonen for eksempel i EU, 

har norske bønder selv ansvaret for å unngå overproduksjon. I EU er gårdbrukerne garantert 

minstepriser på en rekke matvarer. I Norge er det samvirkeorganisasjonene som har ansvaret 

for markedsreguleringen, og derfor er det i bøndenes interesse å unngå overproduksjon. 

Samvirkeorganisasjonenes forsyningsplikt bidrar til å sikre jevne tilførsler til hele landet til en 

relativt lik pris. 

For å undersøke hvordan stortingskandidatene stiller seg til landbrukssamvirket, ble 

kandidatene bedt om åta stilling til følgende påstand: Produksjon, foredling og omsetning 

gjennom landbrukssamvirket er den mest effektive måten å sikre gode varer til riktige priser. 

Drøyt halvparten av kandidatene var helt eller delvis uenige i påstanden. Spesielt lav er 

tilslutningen i Fremskrittspartiet og i Høyre med henholdsvis 11 og 14 prosent som sier seg 

helt eller delvis enige. Tilslutningen er også lav i Venstre, der bare hver tredje kandidat er 

enig. På den andre siden befinner Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti seg, med 

henholdsvis 89 og 86 prosent som er helt eller delvis enige. Kvinnene er noe mer enige i 

påstanden enn mennene; 56 prosent enige, mot 42 prosent blant mennene. 

Tabell 7.2 Produksjon, foredling og omsetning gjennom landbrukssamvirket er den mest 
effektive måten å sikre gode varer til riktige priser, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 86 55 89 58 32 14 11 66 47 

Helt eller delvis uenig 14 45 11 43 68 86 89 34 53 

Totalt 100 100 100 101 100 100 100 100 100 

N= 51 42 53 40 62 57 74 32 411 

7"2 Er det ønskelig med samvirkeorganisering? 

I Norge har det vært lite nyetablering av samvirkeorganisasjoner og andelslag sammenlignet 

med situasjonen i en del andre land. En av årsakene til dette kan være at organisasjonsformen 

er relativt dårlig kjent, og at man ikke er helt sikker på hvordan man går fram for å 

tilfredsstille regelverk. Siden aksjeselskapsformen er godt kjent blantjurister, fordi det finnes 
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eget lovverk som regulerer denne typen virksomhet, så velges ofte denne organisasjonsformen 

også i tilfeller der formålet tilsier at samvirkeformen burde være et godt alternativ. Dette kan 

skyldes at det ikke finnes et eget regelverk som gir rammer for oppstarting og drift av 

samvirker. I dette delkapitlet skal vi først se på hva stortingskandidatene mener om 

nyetablering av samvirkeorganisasjoner. 

Spørsmålet som ble stilt var: Vil du si at du er positiv eller negativ til nyetablering av 

samvirkebasert virksomhet? Til dette spørsmålet var det 16 prosent, som svarte at de ikke var 

sikre. Blant de som tok stilling er det et klart skille etter parti i synet på om nyetablering av 

samvirkebasert virksomhet er ønskelig. Spesielt overraskende er det at hele to tredjedeler av 

Høyres og Fremskrittspartiets kandidater er negative til slik nyetablering. På den andre siden 

befinner Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet seg, med godt over 90 

prosent som er positive. 

Tabell 7.3 Vil du si at du er positiv eller negativ til nyetablering av samvirkebasert 
virksomhet? 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 
Positiv 95 96 93 75 55 33 34 88 70 
Negativ 5 4 7 26 45 67 66 13 30 
Totalt 100 100 100 101 100 100 100 101 100 
N= 64 45 58 51 56 51 61 32 418 

Det er ikke signifikante sammenhenger mellom dette spørsmålet og bakgrunnsvariablene 

kjønn, alder og geografi. Men derimot er det en klar sammenheng mellom synet på 

nyetablering og kjennskap til samvirket, i retning av at de som kjenner samvirket godt er mer 

positive til nyetablering (73 prosent) enn de som kjenner det mindre eller dårlig (62 prosent) . 

Det har ikke kommet noen signaler om å nekte oppstart av samvirkeorganisasjoner eller 

andelslag generelt. Derimot har Banklovkommisjonen foreslått å forby nye etableringer av 

kredittforeninger. Kredittforeninger har en nesten hundre år gammel historie i Norge, og de 

har fylt et behov som ikke lot seg dekke av det vanlige bankvesenet. I dag er alle med unntak 

av en nedlagt eller innlemmet i finanskonsern. Det er et sammensatt årsaksbilde som forklarer 

hvorfor kredittforeninger knyttet til boligfinansiering og skipsfart er blitt borte. Hele 

etterkrigsregimet med statlig emisjonskontroll og favorisering av statlige banker var en viktig 

hemsko for utviklingen av foreningene. Lovgivning og regelverk har også på mange måter 

favorisert bankene foran de rene kredittforetakene. Bankkrisen på slutten av 1980-tallet førte i 

liten grad til vanskeligheter for kredittforeningene, men fraværet av det sikkerhetsnettet som 

bankene har i egne sikringsfond og i Norges Bank ble vurdert som så vesentlig at vi fikk en 

rask omdanning til aksjeselskaper og strukturendringer. Et godt utbygget sparebankvesen er 

også en viktig forklaring på at kredittforeningene historisk sett ikke har hatt den samme sterke 

posisjonen i Norge som i andre land. Like fullt er ideen om kredittsamvirke gammel i Norge, 

og foreningene har hatt stor betydning for de grupper som gikk sammen i denne type foretak. 
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Organisasjonsformen er fortsatt vital i andre land, og mange steder i sterk vekst. Det er derfor 

uforståelig hvorfor ikke muligheten til å danne nye kredittforeninger fortsatt skal være til 

stede i Norge i fremtiden9
. 

Stortingskandidatene ble på denne bakgrunnen stilt følgende spørsmål: Vil du si at du er 

positiv eller negativ til nyetablering av samvirkebasert virksomhet innen finanssektoren? 

Totalt sett er det her like mange som er positive til dette som det var på spørsmålet om 

nyetablering av samvirkebasert virksomhet generelt (70 prosent) 10
• I dette tilfellet har 

imidlertid kandidatene fra de ulike partiene nærmet seg hverandre, selv om det fortsatt er 

klare og signifikante forskjeller partiene i mellom. Også til dette spørsmålet er det 

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti som er de klart mest positivt 

innstilte partiene, med henholdsvis 89, 81 og 78 prosent som kan tenke seg slik nyetablering. 

Høyres kandidater er mest negative med 42 prosent som ser positivt på nyetablering, fulgt av 

Fremskrittspartiet med 57 prosent. Det er her uvisst hva som er grunnen til at Høyre og 

Fremskrittspartiet er mer positive til nyetablering av samvirkebasert virksomhet innenfor 

finanssektoren enn de er generelt. Det går heller ikke fram av dataene hva som er grunnen til 

at de partiene som er mest positivt innstilt til nyetablering er mindre positive til nyetablering 

innenfor finanssektoren enn de er generelt. 

Tabell 7.4 Vil du si at du er positiv eller negativ til nyetablering av samvirkebasert 
virksomhet innen finanssektoren? 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Positiv 78 81 89 69 74 42 57 67 70 

Negativ 22 19 12 31 26 59 43 33 30 

Totalt 100 100 101 100 100 101 100 100 100 

N= 54 37 52 35 50 41 63 30 362 

Heller ikke i dette spørsmålet er det signifikante sammenhenger med alder, kjønn og geografi, 

rrien det er fortsatt en sammenheng med kjennskap til samvirket. Mens 73 prosent av de som 

kjenner samvirket godt er positive, så gjelder det samme 61 prosent av de som oppgir å 

kjenne samvirket dårlig. 

Som nevnt innledningsvis i dette delkapitlet har det vært lite nyetablering av 

samvirkeorganisasjoner og andelslag i Norge sammenlignet med en del andre land. Dette kan 

henge sammen med at samvirkeformen som organisasjonsform er lite kjent. I forrige 

stortingsperiode satte Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fram et forslag om å lage en 

egen samvirkelov. Dette mener mange vil kunne gjøre at samvirkeformen lettere blir valgt 

som et alternativ til aksjeselskap i de tilfeller der dette kan være hensiktsmessig ut fra 

formålet med tiltaket. Spesielt der det dreier seg om et privat tiltak hvor hensikten er 

9 Det er foretatt en studie av kooperative finansforetak i andre land av Aase Lømo ved Landbrukets 
Utredningskontor. Rapporten utgis i september høsten 200 l. 
10 28 prosent har her valgt å svare at de ikke er sikre. 
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brukernytte heller enn økonomisk utbytte, vil dette være tilfelle. Bondevikregjeringen 

oppnevnte i desember 1998 et utvalg som fikk i mandat å fremme forslag om en samvirkelov. 

Utvalgets arbeid forventes avsluttet i løpet av 2001. 

Stortingskandidatene er stilt spørsmål om: Tror du det vil være en fordel med en lovregulering 

av samvirkeorganisering, tror du det vil være en ulempe, eller tror du en slik lovregulering vil 

ha liten praktisk betydning? 

Nesten halvparten av kandidatene ( 45 prosent) mener at det har liten praktisk betydning om 

man lovregulerer samvirket. Det er like mange som mener at det er en fordel som at det er en 

ulempe, 16 prosent på hver, og nesten hver fjerde kandidat er ikke sikker. Sosialistisk 

Venstrepartis kandidater mener i størst grad at en slik lovregulering er positiv, og svært få 

mener at det er en ulempe. Det er også i dette partiet at flest svarer "ikke sikker" og fæn-est 

oppgir at det har "liten praktisk betydning". mens andelen er lavest for Fremskrittspartiet. 

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er de partiene der flest kandidater oppgir at det er en 

ulempe med en slik lov. 

Tabell 7.5 Tror du det vil være en fordel med en lovregulering av samvirkeorganisering, 
tror du det vil være en ulempe, eller tror du en slik lovregulering vil ha liten 
praktisk betydning?, etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 
Fordel 29 18 17 13 18 12 9 12 16 
Ulempe 7 8 13 17 24 23 22 7 16 
Ingen praktisk betydning 26 47 42 50 47 47 53 52 45 
Ikke sikker 38 28 28 20 11 18 17 29 23 
Totalt 100 101 100 100 100 100 101 100 100 
N= 69 51 64 60 76 60 78 42 500 

Den eneste signifikante sammenhengen mellom dette spørsmålet og bakgrunnsvariablene går 

på kjønn. Det er fæn-e kvinner enn menn som mener at det har liten praktisk betydning, mens 

flere kvinner enn menn svarer at de ikke er sikre. 

Man skulle tro at det ville være en sammenheng mellom svarene på dette spørsmålet og 

kjennskap til samvirket generelt, men det er det ikke. De som kjenner samvirket mindre godt 

eller dårlig velger i samme grad som de som har god eller svært og kjennskap til samvirket å 

ta stilling til om en samvirkelov vil være til fordel eller ulempe. 

Det kan likevel se ut som om dette er et terna som mange ikke har et forhold til. Sett på 

bakgrunn av at Sosialistisk Venstreparti og Senterparti sto bak forslaget om å få en 

samvirkelov, kan det synes merkelig at ikke flere i disse partiene er positive til en slik lov. 

Også i disse to partiene er det om lag to av tre som enten mener at en samvirkelov vil ha liten 

praktisk betydning eller de er ikke sikre. I Senterpartiet er det nesten like mange som mener at 

det vil være en ulempe som fordel. 
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8 Internasjonale spørsmål 

Internasjonale spørsmål har de siste tiårene fått stadig mer å si for norske forhold og norsk 

politikk. I dette kapitlet skal vi se på stortingskandidatenes syn på tre forhold som har 

betydning for landbruket så vel som for norsk politikk og økonomi for øvrig. Det gjelder 

spørsmålet om medlemskap i Den europeiske union (EU) og avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Videre blir kandidatenes syn på Verdens 

handelsorganisasjons (WTOs) arbeid for liberalisering av den internasjonale handelen med 

matvarer presentert. 

8.1 Syn på EU-medlemskap 

Spørsmålet om norsk EU-medlemskap har vært den viktigste politiske enkeltsaken i Norge i 

etterkrigstiden. Det har vært to folkeavstemninger om spørsmålet, og temaet er fortsatt aktuelt 

i den politiske diskusjonen. To av de mest regjeringsaktuelle partiene våre har programfestet 

at de ønsker å starte søknadsprosessen allerede i den kommende stortingsperioden. 

Arbeiderpartiet skriver følgende i sitt program for 2001 -2005: 

Arbeiderpartiet mener at Norge må ha handlefrihet i forhold til mulige endringer i 
tilknytningsform. Det betyr at en ny søknadsprosess kan startes opp i neste stortingsperiode, med 
sikte på en søknad tidligst i 2005 - 2006. 

H;øyre skriver i sitt program for kommende stortingsperiode: 

Høyre vil arbeide for at Norge blir medlem av EU så raskt som mulig. Integrasjonen i EU og 
utvidelsen av unionen gjør at Norge risikerer å bli satt utenfor enda flere viktige beslutninger. 

Til tross for programformuleringene så har ingen av disse partiene ønsket å debattere EU

spørsmålet i valgkampen. Spørsmålet om medlemskap har delt mange av partien, og det er 

derfor av interesse å vite hvordan dagens stortingskandidater stiller seg i denne saken. 

Kandidatene ble bedt om åta stilling til følgende påstand: Norge bør bli medlem av EU 

Intervjueren ble instruert om at spørsmålet gjaldt for Norge som helhet og ikke bare ut fra 

landbrukets synspunkt. 

Drøyt hver tredje i utvalget svarte at de var helt eller delvis enig, mens hele 65 prosent svarte 

at de var helt eller delvis uenig i påstanden. Det er her klare forskjeller mellom partiene, med 

Høyre som det partiet der nesten alle er enige (93 prosent), fulgt av Arbeiderpartiet der tre av 

fire kandidater er enige. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg ut på den andre 

siden, som de klareste motstanderne av medlemsskap. Tatt i betraktning at det er de store 

partiene som er mest positive, så ser det ut som om det er et flertall som er enige i påstanden 

når Stortinget skal settes sammen. 

Det er ikke signifikante sammenhenger mellom kjønn og alder og synet på EU-medlemskap. 

Men det er en sammenheng mellom hvor i landet en bor og dette spørsmålet. Mens knapt 40 
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prosent av kandidatene fra Midt-Norge og det sentrale Østlandet svarer at de mener at Norge 

bør bli medlem av EU, så oppgir under 20 prosent av kandidatene fra Nord-Norge at de er helt 

eller delvis enige. Stortingskandidatene fra Hedmark, Oppland og Buskerud og fra Sør- og 

Vestlandet ligger omtrent som gjennomsnittet for alle. 

Tabell 8.1 Norge bør bli medlem av EU - etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp Totalt 

Helt eller delvis enig 4 75 0 26 36 93 42 12 36 
Helt eller delvis uenig 96 25 100 75 64 7 59 88 65 
Totalt 100 100 100 101 100 100 101 100 101 
N= 68 51 63 55 69 59 65 41 471 
Andel "nei" i befolkn. * 88 43 100 78 82 39 67 57 
* Nationen 6. juli 200 I 

Som nevnt ligger det an til at neste Storting kan bli satt sammen slik at man får et flertall som 

er tilhengere av medlemskap i EU. Dersom dette blir resultatet, er Stortinget ikke i tråd med 

folkemeningen, som nå er mer negativ til EU-medlemskap enn noen gang. En meningsmåling 

gjennomført av Sentio - Norsk Statistikk i juli 2001 for Nationen viser at 57 prosent av 

befolkningen er mot EU-medlemskap, mens 35 prosent er for, og åtte prosent oppgir at de 

ikke er sikre (Nationen 6. juli-2001). Av tabell 8.1, siste rad, går det fram hvor store andeler 

som er mot EU-medlemskap etter partisympati 11
• Spesielt stor er forskjellen mellom Høyres 

stortingskandidater og dette partiets sympatisører. Mens bare sju prosent av kandidatene sier 

de er mot EU-medlemskap, gjelder det samme 39 prosent av velgerne. Det er også et 

betydelig awik i Arbeiderpartiet og i Venstre i retning av større skepsis til EU blant disse 

partienes sympatisører enn det er blant partienes kandidater. 

Holdningen til EU-medlemskap har ikke endret seg siden forrige Stortingsvalg når vi ser på 

utvalget av stortingskandidater totalt sett, men det har skjedd en del endringer internt i 

partiene. Mens det i 1997 bare var seks prosent av Venstres kandidater som var helt eller 

delvis enige i at Norge bør bli medlem av EU, så er det i 2001 hele 36 prosent som svarer 

positivt på denne påstanden. Også i Arbeiderpartiet og i Kristelig Folkeparti er det nå 

betydelig flere av kandidatene som mener at Norge bør bli medlemmer av EU. 

11 I prosentberegningen er de som svarte "ikke sikker" holdt utenfor for å gjøre tallene sammenlignbare med 
stortingskandidatenes svar. Det var flest blant Fremskrittspartiets sympatisører som sva11e "ikke sikker" (11 
prosent), og i hele utvalget var det 8 prosent som svarte "ikke sikker". 
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Tabell 8.2 Norge bør bli medlem av EU - andel enige blant kandidatene fra 1997- og 
200 i-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 

2001 

Forskjell 1997-2001 

8.2 EØS 

0 

4 

+4 

59 

75 

+ 16 

0 

0 

0 

14 

26 

+ 12 

6 

36 

+ 30 

91 

93 

+2 

49 

42 

-7 

34 

36 

+2 

Mens spørsmålet om EU-medlemskap dominerte den norske politiske debatten på første 

halvpart av 1990-tallet, og vært oppe medjevne mellomrom fram til i dag, så har spørsmålet 

om EØS-avtalen aldri vekket det store engasjementet. EØS-avtalen gjør Norge til en deltaker i 

EUs indre marked på alle områder bortsett fra fisk og landbruk. Dette innebærer at norsk 

lovgivning på disse områdene må tilpasses regelverket til EU. Mens EUs regelverk gjøres 

gjeldende for Norge, så har Norge liten innflytelse på utformingen av regelverket. EØS

avtalen kan anses å være et kompromiss mellom frihandelsavtale, slik vi hadde fra 1972 fram 

til EØS-avtalen ble inngått og fullt EU-medlemskap. Noen kan foretrekke EØS fordi det betyr 

at behovet for EU-medlemskap reduseres, mens andre vil ha EØS-avtalen fordi den kan være 

et skritt på veien mot fullt medlemskap. 

Inntil Norge er blitt medlem av EU, er det likevel viktig at EØS-avtalen ikke svekkes, og at Norge 
i større grad retter norske utenrikspolitiske ressurser inn mot å påvirke beslutningsprosessene i EU 
og EØS (Høyres program 2001 - 2005) 

Tabell 8.3 EØS-avtalen er en fordel for Norge totalt sett- etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp 

Helt eller delvis enig 13 96 15 82 83 92 84 32 

Helt eller delvis uenig 88 4 86 18 17 9 16 68 

Totalt 101 100 101 100 100 101 100 100 

N= 64 49 55 56 71 59 75 37 

Totalt 

64 

36 

100 

466 

Det har vært en nedgang blant stortingskandidatene siden 1997 i andelen totalt som er enige i 

at EØS-avtalen er en fordel for Norge. Av tabell 8.4 går det fram at bare 64 prosent er helt 

eller delvis enige i 2001mot73 prosent i 1997. Denne nedgangen ser ut til å ha skjedd i 

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Dette kan skyldes flere 

forhold. Noen kan ha tenkes å ha sett EØS-avtalen som et taktisk kompromiss for å unngå 

EU-medlemskap, men det kan også skyldes at det har vært en del diskusjoner i siste 

stortingsperiode i forbindelse med implementeringen av EØS-avtalen, for eksempel 

veterinæravtalen og matsminkedirektivene. 
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Det kan med andre ord se ut som om det er en økt polarisering i spørsmålet om Norges 

tilknytning til EU. Flere av stortingskandidatene ønsker medlemskap i dag enn for fire år 

siden, samtidig som færre mener at EØS-avtalen er en fordel for Norge. 

Tabell 8.4 EØS-avtalen er en fordel for Norge totalt sett- andel enige blant kandidatene 
fra 1997- og 2001-valget (i prosent) 

SV Ap Sp KrF V H Frp Totalt 

1997 14 96 23 90 85 99 93 73 

2001 13 96 15 82 83 92 84 64 

Forskjell 1997-2001 - 1 0 -8 - 8 -2 -7 -9 - 9 

8.3 WTO og handel med mat 

Norge er medlem av Verdens Handelsorganisasjon, WTO. Organisasjonen ble opprettet etter 

den såkalte Uruguayrunden innen GATT i 1995 for å sikre større effektivitet etter at nye 

områder, blant annet landbruk, ble omfattet av avtaleverket. WTO skal blant annet løse 

konflikter om tolking og praktisering av GATT/WTO-reglene, megle mellom land som har 

handelskonflikter og ta opp nye spørsmål, blant annet om forholdet mellom handel og miljø. 

Sterke krefter i WTO arbeider for å liberalisere handelen med matvarer, noe som møter stor 

motstand i flere land. Det siste årets demonstrasjoner på toppmøtene i Seattle, Nice og 

Gøteborg er i stor grad på bakgrunn av reaksjoner mot økt globalisering blant annet gjennom 

internasjonal handel med matvarer. 

Ingen av de norske partiene har programfestet at Norge bør melde seg ut av WTO. Derimot er 

det uenighet om hva som bør være målet med WTO, og det er uenighet om i hvor stor grad 

målene kan nås gjennom WTO slik systemet fungerer i dag. Det er liten uenighet om at det 

trengs regler for hvordan handel mellom land skal gjennomføres, men det er uenighet om 

hvordan hensynet til miljø, arbeiderrettigheter, helse og trygg mat skal ivaretas. Noen av 

partiene mener at WTO bør underordnes de prioriteringene som gjøres i FN. 

Senterpartiet vil legge ansvaret for regelverket for internasjonal handel til FN-systemet. For å bidra 
til rettferdig handel og sikre hensynet til miljø og fordeling, må WTO i alle tilfeller underordnes 
FNs overordna mål (Senterpartiets Stortingvalgprogram 2001 - 2005). 

Avtalarom nye handelsreglar bør forhandlast fram i FNs organisasjon for handel og utvikling 
(UNCTAD), der interessene til utviklingslanda kjem langt sterkare fram enn i WTO (Sosialistisk 
Venstrepartis arbeidsprogram 2001 - 2005) 

Både blant fagfolk og politikere er det uenighet om hvordan liberaliseringen av internasjonal 

handel virker inn i forhold til en rettferdig fordeling mellom fattige og rike. Det er videre ulikt 

syn på fordeler og ulemper ved internasjonal handel med mat med hensyn til miljø, 

måtsikkerhet og trygg mat. I tillegg er ulike næringsinteresser med på å prege holdningene til 
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fri handel med mat. For Norges del har for eksempel fiskerisektoren mye å vinne på friest 

mulig tilgang på markeder i andre land, mens det er vanskelig å se for seg at man kan 

opprettholde landbruket i Norge dersom man bygger ned tollvernet vesentlig. 

Stortingskandidatene ble bedt om åta stilling til følgende påstand om WTO: WTO

forhandlingene bør føre til en ytterligere liberalisering av verdens matvarehandel. Totalt sett 

sier litt over halvparten av stortingskandidatene seg helt eller delvis enige (53 prosent), men 

det er her store forskjeller mellom partiene. Fremskrittspartiet er det partiet som klarest støtter 

om WTOs liberalisering av matvarehandlene med 97 prosent som er helt eller delvis enige i 

påstanden. Sosialistisk Venstrepartis kandidater befinner seg i motsatt ende, med bare 11 

prosent som sier seg enige. Det går fram av tabell 8.5 at det er solide flertall for 

liberaliseringen av matvarehandelen blant kandidatene i de tre største partiene, det vil si 

Høyre og Arbeiderpartiet, samt Fremskrittspartiet. Sentrumspartiene spriker i dette 

spørsmålet, fra 62 prosent enige blant Venstres kandidater til 18 prosent blant Senterpartiets 

kandidater. 

Tabell 8.5 WTO-forhandlingene bør føre til en ytterligere liberalisering av verdens 
matvarehandel - etter parti (i prosent) 

* SV Ap Sp KrF V H Frp Kp 

Helt eller delvis enig 11 59 18 44 62 83 97 47 

Helt eller delvis uenig 89 41 83 56 38 17 3 53 

Totalt 100 100 101 100 100 100 100 100 

N= 63 41 57 52 63 52 71 34 

Totalt 

53 

47 

100 

433 

Det er bare en av de øvrige bakgrunnsvariablene som har signifikant sammenheng med synet 

på WTO, og det er alder. Hele 71 prosent av kandidatene over 60 år er for en ytterligere 

liberalisering, mens kandidatene i de øvrige aldersgruppene fordeler seg mellom 48 og 58 

prosent som er enige. 
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9 Oppsummering 

Undersøkelsen av holdningene blant stortingskandidatene viser at det totalt sett er stor 

oppslutning om å opprettholde et jordbruk av samme omfang som i dag. Unntakene her er 

Fremskrittspartiet og Høyre, der under halvparten av kandidatene slutter opp om å 

opprettholde landbruket på minst dagens nivå. Spesielt er utviklingen i Høyre 

bemerkelsesverdig siden forrige stortingsvalg. Andelen som støtter dette målet er gått ned fra 

76 prosent av kandidatene i 1997 til 48 prosent i 2001. 

Det er også stor oppslutning om viktige samfunnsmål som landbruket skal oppfylle, for 

eksempel desentralisert bosetting og sysselsetting, men det er færre som slutter opp om dette 

samfunnsmålet i 2001 enn i 1997. Spesielt har Høyres kandidater beveget seg, fra 98 prosent i 

1997 til 7 4 prosent i 2001. Men tilslutningen har også sunket merkbart både i 

Fremskrittspartiet og i Arbeiderpartiet. Når det gjelder betydningen av kulturlandskapet for 

Norge som turistnasjon er mer enn ni av ti av kandidatene totalt enige, og det er her ingen 

store forskjeller mellom partiene. 

På spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til å opprettholde jordbruket på dagens 

nivå, er det to hovedgrunner som peker seg ut: Landbruket gir levende bygder og det bidrar til 

at det produseres mat med norsk kvalitet. Dette spørsmålet ble bare stilt til de av kandidatene 

som faktisk ønsket å opprettholde jordbruket på dagens nivå. 

Stortingskandidatene slutter i stor grad opp om at bøndene skal ha inntekter og levekår på 

fo1je med industriarbeiderne og bedre fortjeneste. Til påstanden om at bøndene bør få høyere 

fortjeneste ser det ut til å ha en noe høyere tilslutning i 2001 enn det var i 1997. Det er likevel 

liten endring i andelene som er uenige i at de offentlige støtteordningene til jordbruket bør 

reduseres totalt sett. 

Det er større enighet blant kandidatene om at utviklingen av nye næringsveier i landbruket er 

avhengig av at det tradisjonelle landbruket fortsatt står sterkt. Men også her er det betydelige 

forskjeller mellom partiene, fra halvparten av Fremskrittspartiets kandidater til så godt som 

alle kandidatene fra Senterpartiet. Det er derimot ikke stor tiltro til at norske bønder er 

e~dringsvillige, bare om lag halvparten av kandidatene sa seg enige i det, og bare hver tredje 

av Fremskrittspartiets og Høyres kandidater stilte seg bak dette utsagnet. Tiltroen til at 

næringsmiddelindustrien legger stor vekt på produktutvikling er noe større, men også her 

skiller Høyre og Fremskrittspartiet seg fra resten av kandidatene med at under halvparten er 

enige i dette. 

Lavere matvarepriser har vært en av hovedmålsettingene i landbrukspolitikken det siste tiåret. 

To tredjedeler av stortingskandidatene stiller seg bak påstanden om at det bør være et sentralt 

mål i landbrukspolitikken å få ned matvareprisene. Bare Senterpartiet skiller seg ut som det 
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eneste partiet hvor under halvparten av kandidatene sier seg enige. Tilslutningen er klart 

høyest i Fremskrittspartiet med 91 prosent som er enige. 

På påstandene om at butikkjedene og næringsmiddelindustrien får en for stor del av 

fortjenesten av matvarene er det store flertallet av kandidatene fra alle partiene enige. Når det 

gjelder butikkjedene har andelene som er enige i at disse får for stor fortjeneste økt fra 80 

prosent i 1997 til 89 prosent i 2001. Det er spesielt den økte tilslutningen fra kandidater til 

Fremskrittspartiet og Høyre som bidrar til den totale økningen. Det er en noe lavere andel av 

stortingskandidatene som mener at det er næringsmiddelindustrien som tar for stor fortjeneste, 

men også denne påstanden har tilslutning fra mer enn åtte av ti kandidater. 

Til tross for den klare tilslutningen til påstanden om at det er et sentralt mål å få ned 

matvareprisene, mener tre av fire av kandidatene at målet om billigere mat kan være i konflikt 

med andre viktigere målsettinger. Et flertall i samtlige partier bortsett fra Fremskrittspartiet 

sier seg enige i dette. Mer enn halvparten av de spurte svarte bekreftende på samtlige av 

forholdene nevnt i spørsmålsstillingen som kan være i konflikt med billig mat: Trygg mat, 

dyrevelferd, miljø og hensynet til distriktene. 

Nesten fire av ti av stortingskandidatene mener at landbruket er en stor forurensningskilde. 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet merker seg ut som de eneste partiene der over halvparten 

av kandidatene mener at landbruket forurenser i samme grad som for eksempel tungindustri, 

biler, kloakk og lignende. I motsatt ende finner vi Kristelig Folkeparti der to av ti mener at 

landbruket forurenser i samme grad som de nevnte eksemplene. De to mest markerte 

miljøpartiene; Venstre og Sosialistisk Venstreparti befinner seg nært gjennomsnittet for alle. 

Totalt sett har andelen blant stortingskandidatene som er enige i at landbruket er en stor 

forurensingskilde gått noe tilbake siden forrige stortingsvalg, og dette skyldes spesielt at 

Høyres kandidater er mindre enige enn sist. Det er større tilslutning i årets undersøkelse til at 

en større del av jordbruket bør drives etter økologiske prinsipper. Til tross for at det er blant 

Fremskrittspartiets kandidater bekymringen for forurensing fra landbruket er størst, er det 

blant disse tilslutningen til økt økologisk produksjon er minst. 

Det har også skjedd en bevegelse i kandidatenes syn på bruk av genteknologi både i plante og 

i dyreproduksjonen. Hovedtrekket er likevel at de fleste er skeptiske. Hver tredje 

stortingskandidat mener at denne teknologien bør tas i bruk i planteproduksjonen, og færre 

enn hver femte mener at den bør tas i bruk i husdyrproduksjonen. Tatt i betraktning risikoen 

for uheldige virkninger på miljøet, skulle man tro at skepsisen var større for bruk av 

genteknologi i planteproduksjonen enn i dyreproduksjonen. Når skepsisen likevel er større i 

husdyrproduksjonen, kan det se ut som om det er etiske hensyn i større grad enn miljømessige 
'. 

k~nsekvenser som ligger bak holdningsforskjellene. 
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Et stort flertall, åtte av ti, av stortingskandidatene er enige i at matvareskandalene i Europa de 

siste årene gir grunn til å slå ring rundt småskalajordbruket i Norge. De eneste paiiiene som 

mener dette i markert mindre grad enn gjennomsnittet er Fremskrittspartiet og Høyre. 

Hver tredje stortingskandidat mener at husdyrene må vike plass dersom det er konflikt 

mellom husdyr og rovdyr. I motsetning til spørsmålet om landbruket som forurensningskilde 

trer nå de tradisjonelle skillelinjene mellom miljø og vekstpartiene fram. De eneste partiene 

der over halvparten av kandidatene mener at husdyrene må vike for rovdyra er Sosialistisk 

Venstreparti og Venstre. Ikke uventet er stortingskandidatene fra Kystpartiet og Senterpartiet i 

minst grad villige til å la husdyrene vike plass dersom det er konflikt mellom disse og rovdyr. 

Det er totalt sett ikke noen endring fra 1997 til 2001, men dette skyldes i stor grad at 

Kystpartiet trekker ned andelen som er enige i at husdyrene må vike plass. Det er flere nå enn 

for fire år siden som er enige i dette både i Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet. 

Tre av fire stortingskandidater mener at de kjenner samvirket i Norge ganske eller svært godt, 

og dette gjelder flertallet i samtlige av partiene. Likevel oppgir kvinner i mindre grad enn 

menn at de kjenner samvirket godt, og de yngre i mindre grad enn de eldre. 

Stortingskandidatene fra Nord-Norge oppgir også i mindre grad enn kandidatene fra resten av 

landet at de kjenner samvirket godt. 

Under halvparten av stortingskandidatene mener at produksjon, foredling og omsetning 

gjennom landbrukssamvirket er den mest effektive måten å sikre gode varer til riktige priser. 

Det er her svært stor spredning mellom partiene. Mens bare hver tiende kandidat fra 

Fremskrittspartiet mener dette, tett fulgt av Høyre med 14 prosent, så er mer enn åtte av ti av 

Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis kandidater enige i dette. Tatt i betraktning hvor 

positiv St.meld nr. 19 (1999-2000), som ble lagt fram av sentrumsregjeringen, er til 

landbrukssamvirket, så kan det synes merkelig at bare hver tredje kandidat fra Venstre er enig 

i påstanden. 

Det er også stor spredning mellom partiene på det generelle spørsmålet om det er ønskelig 

med nyetablering av samvirkebasert virksomhet. Mens totalt sju av ti mener det er ønskelig, 

så mener bare hver tredje kandidat fra Høyre og Fremskrittspa1iiet det samme. Også her er 

Venstres kandidater markert mindre positive enn gjennomsnittet av alle stortingskandidatene. 

Totalt sett er det en like høy andel som mener at det er ønskelig med nyetablering av 

samvirkebasert virksomhet innenfor finanssektoren. Dette skulle tyde på at et forslag om å 

forby slik virksomhet ikke vil få flertall i Stortinget. Over halvparten av kandidatene fra 

samtlige av partiene med unntak av Høyre ser positivt på slik virksomhet. De færreste av 

stortingskandidatene ser det som en fordel med en lovregulering av samvirkeorganisering. 

Nesten sju av ti er enten ikke sikre eller de mener at en slik lov vil ha liten betydning. 

Til tross for at EU-medlemskap har vært et ikke-tema så langt i valgkampen, så har de to 

største partiene på meningsmålingene programfestet at de ønsker å sette i gang 
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søknadsprosessen så raskt som mulig. Undersøkelsen blant stortingskandidatene tyder også på 

at det vil være et flertall på Stortinget for norsk medlemskap i kommende periode forutsatt at 

ikke velgerne stemmer vesentlig annerledes enn det opinionsmålingene tyder på. Dette er et 

av de områdene der partiene er mest i utakt med sine velgere. De to klareste ja-partiene er 

Høyre med mer enn ni av ti kandidater som mener det vil være en fordel for Norge å bli 

medlem i EU, og Arbeiderpartiet der tre av fire av kandidatene mener det samme. Spesielt 

Høyre er i utakt med sine velgere; om lag 60 prosent av Høyres velgere mener at Norge bør 

bli medlem av EU. Den samme tendensen gjør seg gjeldende for Arbeiderpartiet, Venstre og 

Fremskrittspartiet. Bare i Sosialistisk Venstreparti ser det ut som om kandidatene er noe 

mindre interessert i EU-medlemskap enn velgerne. Det har vært en markert økning i andelen 

av kandidater som mener det vil være en fordel for Norge å være medlem i EU i både Venstre, 

Arbeiderpartiet og i Kristelig Folkeparti. 

Nesten to av tre av stortingskandidatene mener at EØS-avtalen er en fordel for Norge. 

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet er de partiene som i minst grad mener 

dette, mens Arbeiderpartiet og Høyre er de partiene som i størst grad ser fordelene med denne 

avtalen. Tilslutningen er likevel svært stor i Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og i 

Venstre. Totalt sett er det færre i 2001 enn det var i 1997 som ser fordelene ved EØS-avtalen. 

Litt over halvparten av kandidatene mener at WTO-forhandlingene bør føre til en ytterligere 

liberalisering av verdens matvarehandel. Færrest mener dette i Sosialistisk Venstreparti og i 

S~nterpartiet, mens flest er enige i Høyre og Fremskrittspartiet. 

Når vi ser på helheten i denne undersøkelsen, finner vi at det er enighet om de viktigste 

målsettingene i landbrukspolitikken, selv om disse har mistet noe støtte i løpet av den siste 

fireårsperioden. Det er klare partipolitiske skillelinjer når det gjelder de landbrukspolitiske 

virkemidlene. Den klareste motsetningen går mellom Senterpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti på den ene siden, og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre siden. Når det 

gjelder Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet er bildet mer komplisert. Disse 

partiene plasserer seg som "mellompartier" i landbrukspolitikken, og er noen ganger nærmest 

Senterpartiet/SV - andre ganger nærmest Høyre/Fremskrittspartiet. 
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Vedlegg 2 - Spørreskjema 

UNDERSØKELSE BLANT PARTIENES STORTINGSKANDIDATER 

5. - 15. JUNI 2001 

OPPDRAGSGIVER: LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

(Oppgis på forespørsel) 

Mitt navn er( ... .... ), og jeg ringer fra OPINION AS. Vi gjennomfører 

en undersøkelse blant de ulike paiiienes kandidater ved Stortingsvalget, 

og i den forbindelse vil jeg gjeme få stille deg noen spørsmål det tar 8-10 

minutter å besvare. Alle som svarer vil være anonyme. Resultatene av 

~ndersøkelsen vil kun bli brukt i statistisk analyse. 
·.' 

(Listene over kandidatene har vi fått fra valgstyrene i de respektive fylkene) 

1. Når det gjelder din plassering på ditt partis liste ved Stortingsvalget, 

vil du karakterisere denne plassen som sikker plass, som en såkalt 

"kampplass", eller vil du anse det som lite trolig at du blir valgt inn 

på fast plass ved årets Stortingsvalg? 

1: Sikker plass 

2: Kampplass 

3: Lite trolig atjeg kommer inn på fast plass 

4: Ikke sikker, uoppgitt 

2. Vil du si at landbruks- og matvarepolitikk engasjerer deg som 

politiker, eller er dette områder som er mindre viktige for deg? 

1: Landbruks- og matvarepolitikk engasjerer meg 

2: Landbruks- og matvarepolitikk er mindre viktig for meg 

3: Ikke sikker, uoppgitt 

3. Er du for eller imot å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang 

som i dag? 

1: For 

2: Mot> Gå til spm. 5 

3: Ikke sikker, uoppgitt> Gå til spm. 5 

4. Hvilken av følgende grunner mener du er den viktigste for å 
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opprettholde jordbruket på dagens nivå? 

LES OPP 1 - 5, ROTER REKKEFØLGEN - ETT SV AR MULIG 

1: Bevare kulturlandskapet-hindre at åker og eng gror igjen 

2: Produsere mat med norsk kvalitet 

3: Gir levende bygder - opprettholder bosetting 

4: Beredskapshensyn 

5: Hensynet til bøndene 

6: Ikke sikker, uoppgitt 

5. Jeg skal lese opp noen påstander, og vil gjeme vite om du er helt enig, 

delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i den 

enkelte påstand. 

De offentlige støtteordningene til jordbruket bør reduseres. 

1: Helt enig 

2: Delvis enig 

3: Verken enig eller uenig 

4: Delvis uenig 

5: Helt uenig 

6: Ikke sikker, uoppgitt 

6. Bøndene bør få bedre fortjeneste 

(Til intervjuer: spørsmålet er prinsipielt, og ikke nødvendigvis knyttet 

til rene offentlige økonomiske støtteordninger, men også for eksempel 

høyere markedspris for jordbruksprodukter) 

7. Bøndene bør ha samme inntekt og levekår som industriarbeiderne 

8. Jordbruket er nødvendig for å opprettholde sysselsettingen og 

bosettingen i bygde-Norge. 

9. Landbruket er en forurensningskilde i like stor grad som for eksempel 

tungindustri, biler, kloakk og lignende. 

10. Det er viktig for Norge som turistnasjon at kulturlandskapet holdes 

i hevd. 

11. Ved konflikt mellom husdyrhold og rovdyrforvaltning bør husdyrene 
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vike plass. 

12. En større del av jordbruket må drives etter økologiske prinsipper. 

13. Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene genteknologien gir i 

PLANTEPRODUKSJONEN. 

14. Jordbruket bør ta i bruk de mulighetene genteknologien gir i 

HUSDYRPRODUKSJONEN. 

15. Butikkjedene får en for stor del av fortjenesten på matvarene. 

16. Næringsmiddelindustrien får en for stor del av fortjenesten på 

matvarene. 

17. Produksjon, foredling og omsetning gjennom landbrukssamvirket 

er den mest effektive måten å sikre gode varer til riktige priser. 

18. Det bør være et sentralt mål i landbrukspolitikken å få ned 

matvareprisene. 

19. Hensynet til billig mat er i konflikt med viktigere målsettinger 

i landbrukspolitikken - for eksempel hensynet til distriktene, 

miljø, dyrevelferd og trygg mat. 

20. HVIS HELT ELLER DELVIS ENIG (SPM19=1-2) 

Hvilket eller hvilke forhold mener du kravet om billig mat kan 

komme i konflikt med? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Hensynet til distriktene 

2: Miljø 

3: Dyrevelferd 

4: Tryggmat 

5: Annet 

6: Ikke sikker 

21. Så noen flere påstander: 

WTO-forhandlingene bør føre til en ytterligere liberalisering 

av verdens matvarehandel. 
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(Til intervjuer: WTO=World Trade Organization, en internasjonal 

organisasjon med formål å fremme og regulere samhandel mellom 

land) 

1: Helt enig 

2: Delvis enig 

3: Verken enig eller uenig 

4: Delvis uenig 

5: Helt uenig 

6: Ikke sikker, uoppgitt 

22. Norske bønder er endringsvillige. 

23. Norskjordbruksbasert matvareindustri legger stor vekt på 

produktutvikling. 

24. Utvikling av nye næringsveier i landbrnket er avhengig av at 

det tradisjonelle landbruket fortsatt står sterkt. 

25. Matvareskandalene i Europa de siste årene gir grunn til å slå 

ring rundt småskalajordbrnket i Norge. 

26. EØS-avtalen er en fordel for Norge totalt sett. 

(Til intervjuer: spørsmålet gjelder Norge som helhet, og ikke 

bare for landbruket) 

27. Norge bør bli medlem av EU. 

(Til intervjuer: spørsmålet gjelder Norge som helhet, og ikke bare 

fra landbrukets synspunkt) 

28. Organiseringen av økonomisk virksomhet på samvirkebasis i Norge 

i dag finnes innen forbrnkerkooperasjonen, boligsamvirket, fiskeri 

og landbrukssektoren, samt i mindre utstrekning innen forsikring 

og finansvirksomhet (kredittforeninger). 

Totalt sett, hvor godt eller dårlig vil du si at du kjenner til samvirke 

i Norge? 

1: Svært godt 

2: Ganske godt 

3: Mindre godt 
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4: Dårlig 

5: Ikke sikker 

29. Tror du det vil være en fordel med en lovregulering av 

samvirkeorganisering, tror du det vil være en ulempe, eller tror du 

en slik lovregulering vil ha liten praktisk betydning? 

1: Fordel 

2: Ulempe 

3: Liten praktisk betydning 

4: Ikke sikker 

30. Vil du si at du totalt sett er positiv eller negativ til nyetablering av 

samvirkebasert virksomhet? 

I: Positiv 

2: Negativ 

3: Ingen oppfatning, ikke sikker 

31. Finansdepartementet arbeider nå med en ny lov om finansforetak på 

bakgrunn av en utredning fra banklovkommisjonen. Banklovkommisjonen 

har foreslått at det ikke lenger skal være adgang til å etablere nye 

kredittforeninger, noe som blant annet bankforeningen har protestert på. 

Vil du si at du er positiv eller negativ til nyetablering av 

samvirkebasert virksomhet innen finanssektoren? 

1: Positiv 

2: Negativ 

3: Ingen oppfatning, ikke sikker 

BAKGRUNNSSPØRSMÅL: 

I 01. Til slutt et bakgrunnsspørsmål: I hvilket år er du født? 

102. Kjønn 

1: Mann 

2: Kvinne 

103. Det var detjeg hadde å spørre om. Tusen takk for hjelpen, 

og ha en fortsatt fin dag! 
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