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Stortingskandidater på glid i
AgriAnalyse har gjennomført undersøkelser blant
stortingskandidatene foran hvert valg siden 1997.
Temaet for undersøkelsene har vært kandidatenes
holdninger til de samfunnsmessige og økonomiske
rammevilkårene til landbruket, og hvilke prioriteringer de
vektlegger i forhold til ulike landbrukspolitiske temaer.

fagleg: landbrukspolitikk

Hanne Eldby, AgriAnalyse
Formålet med undersøkelsen er å
skaffe informasjon om politikernes
holdninger til landbrukspolitikk,
slik at velgerne kan gjøre mest mulig
opplyste valg.
Landbruk som i dag
Ett av spørsmålene har vært en temperaturmåler på stemningen blant
stortingskandidatene gjennom 20 år;
Er du for eller imot å opprettholde et
jordbruk av minst samme omfang som
i dag? Spørsmålet er åpent ved at det
ikke sies noe om man tenker på antall
gårdbrukere, produsert mengde eller
arealbruk. Det er opp til respondentene å ta stilling til hva de mener med
«omfang». I alle de tidligere undersøkelsene har kandidatene svart etter
helt klare partipolitiske skillelinjer på
dette spørsmålet.
De tidligere rødgrønne regjeringspartnerne; Senterpartiet, Arbeider-

partiet og SV, samt sentrumspartiene
KrF og Venstre, har i overveldende
grad svart at de er for. I 2013 varierte
støtten fra 100 prosent av SVs kandidater til 83 prosent av Venstres kandidater. Også i Høyre var det et klart
flertall for i 2013, med 67 prosent,
mens bare 44 prosent av Fremskrittspartiets kandidater var for. Dette har
vært mønsteret helt siden 1997. I 2017
er derfor overraskelsen stor når andelen av Høyres kandidater øker med
hele 24 prosentpoeng til 91 prosent,
og i Fremskrittspartiets kandidater
øker andelen som er for med 44 prosentpoeng, altså fra 44 til 88 prosent
som er for.
Motiv for jordbruk
Politikerne er også spurt om hvor viktig ulike forhold er for å opprettholde
jordbruket. Alt i alt oppgir de fleste
kandidatene fra alle partiene at det er
mange viktige grunner til å opprettholde jordbruket. Den aller viktigste

grunnen for kandidatene til Høyre,
Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De
Grønne er å produsere trygg mat. For
Senterpartiets og SVs kandidater er
det aller viktigst å sikre en viss grad av
selvforsyning. For Kristelig Folkeparti
er at landbruket gir levende bygder
og opprettholder bosettingen, mens
Venstre-kandidatene mener det aller
viktigste er å bevare kulturlandskapet
og hindre at åker og eng gror igjen.
Struktur
Men hvor dypt stikker egentlig støtten til landbruket? Endringen i svarene til Høyres og Fremskrittspartiets
kandidater er vesentlig. Men samtidig
er det ingen ting i partiprogrammene
til disse to partiene som tyder på at
de har skiftet politikk. Et av de andre
spørsmålene i undersøkelsen tyder
imidlertid på at avstanden mellom
de to «blokkene» i landbrukspolitikken er minst like stor som tidligere.
På spørsmål om kandidatene mener
landbruksproduksjonen bør bygge på
små og mellomstore gårdsbruk over
hele Norge, som i dag, eller om landbruket bør sentraliseres i mye større
bruksenheter i deler av landet, går
det fram at det er tydelige partipolitiske skillelinjer. Mange vil mene at
dette er et vesentlig skille i strategi,
som også får betydning for omfan-

Som i dag: Andeler som er for et jordbruk av minst samme omfang som i dag
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landbrukspolitikken?
get av landbruket, både med hensyn
til antall gårdbrukere, hvor mye som
kan produseres, og hvor store arealer
vi har i bruk i framtida. Grasarealene
i Norge er spredd utover landet. Det
er små eiendommer, som mange steder er splittet opp av fjorder og fjell.
Avstandene setter begrensninger for
hvor store eiendommene kan bli, før
det ikke lenger er lønnsomt å drive
grasarealene.

datene til opposisjonspartiene og
regjeringens støttepartier mener at
landbruksproduksjonen bør bygge på
små og mellomstore bruk (fra 98 til
67 prosent av kandidatene), så stiller
de to regjeringspartiene seg i en helt
annen posisjon. Bare 20 prosent av
Høyres og 17 prosent av Fremskrittspartiets kandidater oppgir det samme. Andelene som svarer at landbruket bør sentraliseres i mye større
bruksenheter i deler av landet er på
hele 46 prosent i Høyre og 57 prosent i Fremskrittspartiet. Dette er et

Små og mellomstore bruk
Mens det store flertallet av kandi-

Sentralisering: Bør landbruksproduksjonen bygge på små og mellomstore gårdsbruk over
hele Norge, som i dag, eller bør landbruket sentraliseres i mye større bruksenheter i deler
av landet?
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Støtte: De offentlige støtteordningene til jordbruket bør opprettholdes på minst samme
nivå som i dag (prosent)

veivalg som definitivt vil påvirke omfanget av landbruksproduksjonen, og
dermed målet om landbruk over hele
landet.
Støtteordningene
Et annet spørsmål i undersøkelsen
dreier seg om hvor enige kandidatene
er i at de offentlige støtteordningene
til jordbruket bør opprettholdes på
minst samme nivå som i dag. Det er
vanskelig å tenke seg at jordbruket
kan klare seg uten disse overføringene, all den tid prisen på mat synker
relativt i forhold til kostnadsnivået,
og lønnsveksten i samfunnet fortsetter. Også i dette spørsmålet er det
et stort sprik mellom «blokkene» i
landbrukspolitikken. Nær hundre
prosent av kandidatene i de tre tidligere rødgrønne regjeringspartiene,
samt KrF og i MDG, oppgir at de er
enige i at de offentlige støtteordningene bør opprettholdes på minst dagens nivå. Blant Venstres kandidater
oppgir 74 prosent det samme. Også
her står dermed regjeringspartiene,
Høyres og Fremskrittspartiets kandidater alene for en annen linje. Her
det bare henholdsvis 47 og 21 prosent
som er enige.
Påvirket av distriktsopprøret?
Man kan derfor spørre seg om hva
som er grunnen til at så mange
flere av kandidatene til Høyre og
Fremskrittspartiet
tilsynelatende
har blitt mer landbruksvennlige? Er
de påvirket av distriktsopprøret, og
opptatt av å framstå som mer vennlig i denne valgkampen enn tidligere?
Har kandidatene tatt utgangspunkt i
den politikken som regjeringen faktisk har ført i perioden? Det vil si en
politikk der de i mye mindre grad enn
de sannsynligvis ønsket, har ført sin
egen politikk, siden det ikke har vært
flertall i Stortinget for den? Eller ser
vi konturene av at det er begynnelsen
på en endring i synet på landbrukspolitikken. I så fall bør de to partiene
ta innover seg virkeligheten i norsk
landbruk, og sørge for at mål og
virkemidler samsvarer.
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