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Naturgitte forhold har i stor grad bestemt hvor folk har bosatt 
seg og hvordan samfunn har kunnet utvikle seg. Samhandel kom 
istand utfra at man ikke var selvforsynt på alle områder. men 
også det forhold at produksjonskostnadene var forskjellige førte 
til samhandel, - de komparative områdefordeler slo igjennom. I 
våre moderne økonomiske samfunn med raske omstillinger og 
frihandel nærmest som målsetting, vil det være en sterk tendens 
til sentralisering. Tenker vi livskvalitet vil de fleste 
mennesker gjerne forbli i sitt nærmiljø og for byene oppleves 
det ofte negativt med for sterk vekst. Disse forholdene har ført 
til distriktspolitiske tiltak som skal motvirke uønskede sider 
ved fri flyt av varer, kapital og tjenester. Vi prøver å styre 
utviklingen. 

Irinen De Europeiske Fellesskap (EF) er et fritt felles marked en 
målsetting. Resultatet kan bli en negativ utvikling i mange 
områder. For å bøte på dette har EF satt iverk struktu~- og 
regionalpolitiske tiltak. 

I dette heftet redegjør cand. oecon. Steinar Seljegard, 
avdelingsleder i Handelspolitisk avdeling i Norges Bondelag, for 
EFs politikk innenfor det distriktspolitiske området, såvel 
generelt som spesielt for distriktspolitikken som del av 
landbrukspolitikken, og han trekker paralleller og 
sammenlikninger med situasjonen i Norge. 
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1.0 INNLEDNING. 

1.1 Kort historisk oversikt. 

EF's regionalpolitikk eller strukturpolitikk, har bakgrunn i 

Romatraktatens bestemmelser. Romatraktaten har som mål bl.a. å 

bedre folks leve- og arbeidsvilkår og å minske ulikhetene mellom 

regionene i Fellesskapet. 

Innenfor landbrukspol i tikken ble det lenge først og fremst f~rt 

en strukturpolitikk for å oppfylle delmålet i traktatens art. 39 

om at landbrukspolitikken skal Øke. landbrukets produktivitet. 

Til å begynne med fantes det heller ingen egentlig felles struk

turpolitikk, og frem til 1972 var det bare den såkalte prosjekt

støtteordning til fremme av investeringer til bearbeiding og 

markedsføring som fantes. Men fra 1972 skjedde en utbygging av 

strukturpolitikken i landbruket med 3 direktiver om: 

støtte til modernisering av landbruksbedrifter. 

støtte til opphør. 

støtte til nærings- og samfunnsmessig veiledning. 

Eksempelvis har ca. 17.000 danske gårdsbruk oppnådd støtte etter 

moderniseringsdirektivet. 

Fra 1975 begynte en utbygging av ordninger med et regionalpoli

tisk siktemål. Først ble det vedtatt et direktiv om støtte til 

landbruket i ugunstig stilte områder (det såkalte fjellbonde

direktivet). I årene deretter ble det vedtatt flere ordninger 

som siktet på å løse spesielle problemer i særlige regioner 

(f.eks. drenering i Irland). De såkalte integrerte Middelhavs

programmer, som innebærer en samlet innsats av Landbruksfondet, 

Regionalfondet og Sosialfondet hører til denne kategorien. 



side 3 

Fra slutten av 1970-årene begynte de stigende overskuddsproblemer 

innenfor landbruket å påvirke beslutningene omkring strukturpoli

tikken. Det resulterte bl.a. i at det ble innført begrensninger 

i mulighetene for å oppnå støtte under moderniseringsdirektivet 

til utvidelse av svine- og melkekyrhold. Senere (1985) medførte 

de samme problemene at moderniseringsdirektivet ble erstattet med 

en bedriftsforbedringsordning. 

Under bedriftsforbedringsordningen ytes støtte til investeringer 

på gårdsbruk som har en godkjent driftsforbedringsplan. Planen 

skal normalt vise at investeringene vil medføre en forbedring av 

arbeidsinntektene pr. heltidsansatt på minst 10 %. 

I løpet av de siste 2 år er det vedtatt ordninger, spesielt med 

sikte på å begrense den vegetabilske produksjonen. Støtte til 

brakklegging av åkerarealer er særlig viktig innenfor disse ord

ningene. Forøvrig er strukturpolitikken og regionalpolitikken 

innenfor landbrukspolitikken blitt plassert inn i en større 

regionalpolitisk sammenheng. 

Når det gjelder distriktspolitikk mer generelt, var det stort 

sett på nasjonal basis at dette skjedde i 1960-årene. Først fra 

1975 etter utvidelsen av EF med Danmark, Storbritannia og Irland 

i 1973, ble en enige om å danne et felles EF' s regionalfond. 

Dette skjedde på bakgrunn av distriktsproblemene i Irland og 

Storbritannia og de problemene som Syd-Italia hadde i 1950- og 

60-årene. Neste utviklingsskritt ble tatt i 1979, ved beslut

ningen fra EF' s side om å harmonisere den nasjonale regional

politikk i de ulike medlemsland. 

1.2 Nyorienteringen i EF's regionalpolitikk. 

EF's virkemidler i politikken for økonomisk og sosial samhørighet 

~r de såkalte strukturfondene: Det europeiske fond for regional 

utvikling (Regionalfondet) , Det europeiske sosialfond (Sosial

fondet) og Det europeiske utviklings- og garantifond for land

bruket (Landbruksfondet - Utviklingsseksjonen) • Da Romatraktaten 

ble utvidet gjennom Den europeiske Enhetsakten (vedtatt i 

desember 1985, trådte i kraft 1. juli 1987), førte dette til at 
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EF' s egen regional pol i tikk ble styrket ved de nye bestemmelser 

for Økonomisk og sosial samhørighet. I Roma - traktatens art . 130 

A-E, ble de opprinnelige målene presisert. Art. 130 C fastslår 

at Fellesskapet skal del ta i den strukturelle tilpasning av de 

områder som ligger tilbake i utvikling og i omstilling av de 

industriområder som er i tilbakegang. 

Det europeiske råd vedtok på toppmøtet i februar 1988 å fordoble 

strukturfondenes midler fra 7 til 14 milliarder ECU pr . år fra 

1987 til 1993 (uttrykt i 1988 - priser) . Det er en Økning fra vel 

50 milliarder kr. til ca. 107 milliarder kr. I juni 1988 vedtok 

Ministerrådet endringer i strukturfondenes oppbygging og funk 

sjon, med sikte på effektivisering og koordinering . Samtidig ble 

det fastsatt 5 hovedmål for regionalpolitikken, jevnfør kap. 4 

senere i notatet (avsnitt 4 . 2.2) . 

EF's satsing på regionalpolitikken skyldes dels at land med svak

ere Økonomi er blitt innlemmet i Fellesskapet, og dels at etabler

ingen av det indre marked vil kunne skape betydelig tilpasnings 

problemer i de mest vanskeligstilte regionene. Det er også klart 

at de reformer som EF vedtok, også på toppmøtet i februar 19 8 8, 

om reformer i landbrukspolitikken innebærer et Økt behov for reg

ionalpolitisk innsats innenfor landdistriktene og landbrukspoli 

tikken. Reformene går ut på en sterkere markedstilpasning av pro 

duksjonen gjennom en restriktiv prispolitikk og andre tiltak . 

Dette medfører problemer for de fleste bruk under gjennomsnittlig 

størrelse og effektivitet, spesielt mindre bruk i vanskeligstilte 

områder. 

EF's nye regionalpolitikk trådte i kraft 1. januar 1989 . Etabler

ingen ay det indre marked i 1992 tar sikte på å gjennomføre 

et felles hjemmemarked for EF's 320 millioner innbyggere. 

Hovedformålet er å legge et bedre grunnlag for Økonomisk vekst og 

nye arbeidsplasser. Næringslivet forventes å ha fordeler av en 

mer rasjonell produksjon, høyere produktivitet og lavere kost 

nader. Forbrukerne vil kunne nyte godt av lavere priser, bedre 

produkter og større valgmuligheter. Samtidig gis det i Felles

skapet stadig sterkere uttrykk for at en grunnleggende forutset 

ning for det felles indre marked er en solid sosial underbygging 

en sosial dimensjon. Det politiske grunnlaget for gjennom

føringen av et reelt indre marked, kan bare legges gjennom Økt 
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innsats for sysselsetting, bedre arbeidsmiljø og medbestemmelses

rett, og for Økonomisk og sosial utjevning mellom individer, 

land og regioner. 

Det indre marked berører en rekke av de mest sentrale samfunns

messige sider. Spørsmålet om sosiale virkninger er derfor av 

stor betydning. De til tak som skal treffes innenfor den nye 

regionalpolitikken og sosialpolitikken, gjøres for å sikre at 

fordelene ved det indre marked ikke bare kommer de mest industri-

aliserte medlemsland tilgode. Dette er hovedårsaken til Økningen 

av strukturfondenes midler, som i første rekke skal sprøytes inn 

i de mindre industrialiserte medlemslandene. 

I løpet av 1980-årene ble det stadig tydligere at reformer måtte 

komme innenfor landbrukspolitikken. Det var nødvendig å begrense 

produksjonen og få budsjettutgiftene til landbruket ned. En 

strammere pris- og markedspolitikk ville imidlertid ha betydelige 

negative effekter for landdistriktene. Disse distriktene har 

også andre problemer som dels følger av moderne storbypress i de 

mer bynære områdene, eller som følger av at tradisjonelt 

næringsliv (bestemte industrigrenser) har gått tilbake. EF-kommi -

sjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en rapport om "Land-

distriktenes fremtid". Rapporten ble oversendt som en meddelse 

til Rådet og Europaparlamentet 29. juli 1988. Rapporten danner 

bakgrunnen for den nyorientering som finner sted i EF's regional

politikk. Rapporten har 4 hoveddeler: 

Første del: Landdistriktene under forandring - situasjon og 

tendenser. 

Annen del: En EF- strategi for å møte landdistriktenes problemer. 

Tredje del: De viktigste områder for EF's tiltak til fordel for 

landdistriktene - hovedlinjer og forslag. 

Fjerde del: Reformer av strukturfondene og finansiell inter

vensjon i landdistriktene. 

I kap. 2 og 3 er det redegjort nærmere for hovedinnholdet i 

rapporten. Nyorienteringen av regionalpolitikken, det vil i 

første rekke si reformene av strukturfondene og oppsetting av 5 
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hovedmål for fondenes virksomhet, er behandlet i kap. 4. I kapit

tel 5 er regionalpolitikken i EF nærmere vurdert og sammenlignet 

med norske forhold. Dette gjelder både regionalpolitikken som 

ledd i landbrukspolitikken og regionalpolitikken generelt. 

2.0 LANDDISTRIKTENES FREMTID. 

2.1 Innledning. 

2.1.1 Definisjon og problemstilling. 

Begrepet landdistrikter omfatter ifølge vanlig bruk av ut

trykket i Europa både naturområder og dyrket land, landsbyer, 

mindre byer og regionalsentra samt "industrialiserte" landsoner. 

Det er således tale om regioner og områder med forskjelligartet 

virksomhet. En regner med at over halvparten av befolkningen i 

Fellesskapet og litt over 80 % av dets areal er innbefattet i 

begrepet. 

Begrepet rommer imidlertid mer enn en geografisk grensedragning. 

Utover det å være hjemsted for Økonomisk aktivitet av forskjellig 

slag: Landbruk, håndverk, små og mellomstore industrier, handels

virksomhet og tjenesteytelser, har landdistriktene vitale funk

sjoner for hele samfunnet. Som "stØtputesoner" og "regenera

sjonsrom" er landdistriktene uunnværlige for den Økologiske like

vekt, og blir i Økende grad et priviligert sted for fritidsutfold

elser og rekreasjon. 

I de seneste årtier har det skjedd gjennomgripende endringer i 

landdistriktene innenfor EF-landene. Disse endringene, som 

skyldes flere forhold, har ført til en ubalanse mellom ulike 

næringer og funksjoner, og til at mange slike områder nå ligger 

etter i utviklingen. Etter at EF ble utvidet med Irland, Hellas, 

Spania og Portugal, ble det langt flere slike problemområder 

innenfor det store fellesskapet. Samtidig må problemene ses i 

lys av gjennomføringen av det indre marked. Dette innebærer 
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både en annen ressursallokering, en Økt konkurranse og en Økt 

arbeidsspesialisering. 

2 .1. 2 EF's politikk for landdistriktene. 

EF- kommisjonens rapport "Landdistriktenes fremtid" ble oversendt 

til Rådet og Europaparlamentet den 29. juli 1988. Denne rap

porten danner et viktig utgangspunkt for EF' s regionalpolitikk. 

Kommisjonen fastslår at den utviklingen som i en årrekke har vært 

igang i landdistriktene, neppe kan snus i dag. Det gjelder både 

strukturendringene i landbruket og næringslivet forøvrig og de 

sosiale og befolkningsmessige endringer. En kan imidlertid frem

skynde eller forsinke visse utviklingslinjer, en kan gripe inn i 

endringene for å minske de økonomiske og strukturelle konsekven

ser som er sosialt uakseptable, og endelig kan en styre utvik

lingen ved å stimulere og forsterke tendenser som anses for posi

tive. Kommisjonenes forslag er uttrykk for et ønske om å unngå 

alvorlige Økonomiske og sosiale brudd, og bevare en 

modell" for utvikling av landdistriktene. Denne 

basert på fremme familiebruket innenfor landbruket 

avbalansert fysisk planlegging . 

"europeisk 

skal være 

og på en 

Det er først og fremst av betydning å søke å utnytte landdi 

striktenes egne utviklingsmuligheter. Det er nødvendig å skape 

Økonomiske nisjer, og å utbygge kontakten mellom de regionale 

sentra og landdistriktene. I mange områder er det grunnlag for å 

skape en større spredning i Økonomien i landdistriktene. Det 

vil si at annen virksomhet kommer i tillegg til, eller delvis er

statter, landbrukets rolle . 

Prinsippielt mener Kommisjonen at det er nødvendig med dialog og 

samarbeid mellom alle nivåer i den offentlige administrasjon: 

lokalt, regionalt, nasjonalt og EF- nivå. Når det gjelder Felles

skapets bidrag, skal disse være "supplerende, selektive og merk

bare". Fellesskapet råder over tallrike finansielle og politiske 

virkemidler, som dekker alle sider ved landdistriktene. Disse 

virkemidlene har eksistert i en årrekke, men Kommisjonen er

kjenner at de i mange tilfelle har vært dårlig koordinert. Kommi 

sjonens forslag er derfor ment som en modernisering av virkemid

lene og den felles politikk. Det er flere forhold som her må ses 
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i sammenheng: Reformene i den felles landbrukspolitikken, re 

formene av strukturfondene, utbyggingen av EF's politikk på andre 

områder, f.eks. miljøpolitikken og etablering av andre mekanismer 

som kan støtte opp under ulike initiativ. Kommisjonen under 

streker i sin rapport at utviklingen i landdistriktene gir anled

ning til å praktisere en ny fellesholdning innenfor EF. 

Det er tre hovedpunkter i Kommisjonens politikk for utvikling 

av landdistriktene: 

Det må sikres Økonomisk og sosial samhørighet i et ut 

videt Fellesskap med store regionale forskjeller. 

Det er ufravikelig nødvendig å tilpasse EF-landbruket til 

markedsrealitetene, noe som vil få følger både for landbruks 

sektoren og for Økonomien i landdistriktene generelt. 

Miljøvernet må sikres og Fellesskapets naturverdier bevares . 

Landdistriktenes problemer gjør seg gjeldende i en samfunnssitua

sjon som generelt er vanskelig. Det er høy arbeidsledighet 

innenfor EF og den Økonomiske vekst har vært beskjeden. Budsjett

underskuddene er store. Det indre marked forutsettes å skape en 

ny vekst, men stordrift, Økt konkurranse og utnyttelse av område 

fordeler kan uten spesielle tiltak for landdistriktene øke pro

blemene der. 

2.2 Landdistriktene i forandring. Situasjon og tendenser. 

En analyse viser at tunge tendenser ligger bak de forandringer 

som har skjedd i landdistriktene i industrilandene de siste 30 

år. Disse tendensene vil sannsynligvis bli bestemmende også for 

distriktenes utvikling i fremtiden. I EF-kommisjonens rapport om 

landdistriktene, gjøres det rede for 3 slike forhold: 

Strukturendringer i landbruket. 

Næringsmessig spredning av Økonomien i landdistriktene. 
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Befolkningsforskyvninger i landdistriktene. 

2.2.1 Strukturendringer i landbruket. 

Det har foregått og foregår en omfattende strukturendring innen

for landbruket. Utnyttet landbruksareal er gått ned, syssel

settingen er blitt sterkt redusert og produksjonsprosessene er 

blitt modernisert og gjort mere intensive. Antallet del tids

bønder er Økt, og en taler om en betydelig underbeskjeftigelse 

eller latent arbeidsløshet på mange bruk (bruk som har behov for 

tilleggsbeskjeftigelse, men som ikke har det). 

Landbrukets andel av sysselsettingen har gått ned fra 11, 2 til 

8,4 % mellom 1975 og 1985 i de 12 EF - landene. Av Fellesskapets 

166 regioner, er det nå bare 10 regioner (i Helles, Italia og 

Spania) hvor landbrukets andel av sysselsettingen når opp i 30 

% • I 118 regioner derimot, har landbruket mindre enn 10 % av 

sysselsettingen. Totalt sett har imidlertid landbruket stadig en 

forholdsvis høy andel av den samlede sysselsetting, altså 8,4 %. 

I Norge har landbruket, dvs. jordbruk og skogbruk, bare 5,8 % av 

total sysselsetting (1985). Dette illustrerer den "strukturelle 

forsinkelse" som en taler om når det gjelder de sydlige EF-

land. I de nordlige EF-land ligger landbrukets sysselsettings-

andel på norsk nivå eller lavere. 

Landbrukets bidrag til bruttonasjonalproduktet (BNP) i EF har 

gått ned fra 5,4 % i 1970 til 3,4 % i 1988. Det er bare i 17 

regioner at landbruket bidrar til regionalproduktet med mer enn 

10 %. 

Den relative nedgang i landbrukets betydning, skyldes både en 

gjennomgripende strukturendring i landbrukssektoren og en ut

vikling av annen Økonomisk virksomhet i landdistriktene. Det har 

også utviklet seg en større gjensidig avhengighet mellom land

distriktene og byområdene. Det er mer vanlig enn før at folk bor 

på landsbygda, men arbeider i byen. 
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Tekniske fremskritt. Økt produktivitet. 

De tekniske fremskritt i landbruket har vært meget store. Det 

gjelder så vel mekanisering som nye foredlingsmetoder, nye 

forblandinger og Økt bruk av mineralske gjødselstoffer og 

kjemiske produkter til plantebeskyttelse. Den "tekniske" 

produktivitet i landbruket, dvs. utbytte pr. dekar eller pr. 

husdyrenhet, har derfor Økt sterkt. Siden 1970-årene har det 

vært en bølge av bedriftsmoderniseringer innenfor landbruket. 

EF' s landbrukspol i tikk har stimulert til denne utviklingen. I 

henhold til Romatraktaten skal bøndenes levestandard forbedres og 

inntektene sikres nettopp gjennom produktivitetsforbedringer. 

Ny teknikk og større avkastning har også gitt en hurtig og 

betydelig Økning i arbeidsproduktiviteten, og en betydelig 

inntektsforbedring for de bønder som har kunnet følge med i 

utviklingen. 

Sterk produksjonsøkning. 

Også landbruksproduksjonen totalt sett har Økt betydelig. I de 

siste 10 år har Økningen i produksjonen vært omkring 2 % årlig. 

I samme periode har imidlertid den interne etterspørsel etter 

landbruksvarer bare steget med 0, 5 % pr. år. 

duksjonsveksten for en lang rekke viktige 

gradvis ført til selvforsyning og deretter 

Dermed har pro

landbruksprodukter 

til strukturelle 

overskudd. Disse har vært særdeles kostnadskrevende. Det 

gjelder både kostnadene til lagerhold og til avsetning av over

skuddet, som har måttet skje på et verdensmarked hvor prisene er 

blitt presset mer og mer ned. Eksportsubsidiene som EF betaler 

fra garantidelen i Landbruksfondet (FEOGA) har etterhvert blitt 

meget store. 

Den Økende overskuddsproduksjonen er muliggjort gjennom den 

støtteordning som i betydelig grad har beskyttet landbruket mot 

markedstrykket . Hjørnesteinen i EF's landbrukspolitikk er 

markedspolitikken som innebærer intervensjonskjøp og lagerhold 

når markedsprisene 

med importavgifter 

faller under intervensjonsprisene. Systemet 

og eksportsubsidier utjevner forskjellene 
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mellom 

Dette 

de 

har 

høyere 

gitt 

EF-priser og de lavere verdensmarkedspriser . 

en avsetningssikkerhet for EF- bøndene til de 

fastsatte minstepriser. 

EF' s overskuddssituasjon ble etterhvert uholdbar. Reformene i 

landbrukspolitikken som ble vedtatt i 1988 er først og fremst 

innstramninger for å bringe produksjonsøkningen under kontroll. 

Det er lagt vekt på Økt medansvar for produsentene for over

skuddsproduksjonen. En slik styringspolitikk kan ikke gjennom

føres uten at det skjer nye strukturbelastninger innenfor EF' s 

landbruk . 

Nedgang i det utnyttede landbruksareal. 

Økningen i landbruksproduksjonen har skjedd samtidig med at det 

utnyttede landbruksareal er blitt noe mindre. Mellom 1961-65 og 

1983 gikk landbruksarealet ned med 8 % eller 110 millioner de -

kar. Imidlertid er arealene for vekster hvor en har hatt inter-

vensjonspriser eller lignende ordninger blitt opprettholdt (korn) 

eller de er blitt Økt (hvete og sukkerroer) . Samtidig med ned

gangen i landbruksareal, har det funnet sted en betydelig stig-

ning, nesten 15 % , i skogsplantet areal. Dette skyldes ikke en 

systematisk skogplanlegging med klare produksjonsmål, men synes å 

være en følge av brakklegging. Reformene i landbrukspolitikken 

inneholder et brakkleggingsprogram for kornarealer. Det er også 

lagt frem forslag til et skogbruksprogram. 

Mer intensiv produksjon. 

Det har også skjedd en sterk intensivering av produksjonen. Et 

begrep om dette får en ved å se på den gjennomsnittlige Økning i 

gjødselforbruket pr. arealenhet. Det foreligger følgende gjennom

snittstall for Vest-Europa for perioden mellom 1969-71 og 1983: 

+ 67 % for nitrogengjødsling, + 15 % for fosfatgjødsling og + 19 

% for kaliumgjødsling. Den omfattende bruk av nitrogengjødsling 

sammen med et industrielt husdyrbruk i visse områder har medført 

betydelige forurensningsproblemer. 
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Sysselsettingsnedgangen. 

Rasjonaliseringen og Økningen i produktiviteten har medført et 

vesentlig mindre behov for arbeidskraft i landbruket. Dertil 

kommer at en lite tilfredsstillende utvikling i inntektene for de 

bønder som ikke har kunnet tilpasse seg endringene, har til 

skyndet mange av dem (eller deres barn) til å forlate næringen, 

eller til ikke lenger å sikte seg inn mot landbruk. I 20 - års

perioden 1965 - 1985 ble sysselsettingen i EF- landbruket praktisk 

talt redusert til det halve. 

Inntil begynnelsen av 1970 - årene ble denne strukturendringen 

lettet ved at en da hadde en periode med sterk Økonomisk utvik

ling . Landbruksbefolkningen kunne forlate sin næring til fordel 

for andre Økonomiske sektorer som var i full vekst og hvor det 

var etterspørsel etter arbeidskraft . Men siden annen halvdel av 

1970 - årene har dette endret seg vesentlig. Men den gjennomsnitt 

lige årlige nedgang i landbrukssysselsettingen var 4,5 % i årene 

mellom 1960 og 1970, har den bare vært 2 ,4 % mellom 1980 og 

1985. Det har først og fremst funnet sted en stabilisering i de 
' 

land hvor strukturendringene i landbruket begynte . 

Ialt er den yrkesaktive landbruksbefolknings andel av den totale 

yrkesaktive befolkning i de siste 25 år, gått ned fra 17 % til 6 

% for de 9 første EF- landene, og fra 46 % til 20 % i de nye med

lemslandene (Hellas, Spania og Portugal). 

Deltidssysselsetting og underbeskjeftigelse. 

Samtidig med sysselsettingsnedgangen i landbruket har også antall 

bruk blitt klart redusert. En tendens til strukturell "polari 

sering" er registrert. Bruk på over 500 mål har en Økende andel 

både av totalt landbruksareal og totalproduksjon, mens det stadig 

er et meget stort antall mindre bruk, som enten er deltidsbruk 

eller bruk med en viss underbeskjeftigelse ("latent arbeidsløs -

het") . Disse to siste kategorier representerer hver ca. 1I3 av 

brukene (EF- 10 1985). 

EF-landbruket har imidlertid ikke endret karakteren av å være 

familiebruk . En bonde og hans familie kan i dag drive arealer 
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som er klart større enn for 20 - 30 år siden . Gjennomsnitts 

størrelsen på en gård i EF som helhet e r imidlertid fortsatt 

lav , ca . 130 dekar. Men her må en ta hensyn til at mange små 

bruk, f.eks. vinprodusenter, i det sydlige Europa, trekker 

gjennomsnittstallet sterkt ned. Ser en bare på Belgia, Danmark, 

Vest- Tyskland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederland og Stor

britannia, er gjennomsnittsbruket på 273 dekar. Statistikken 

gjelder for bruk med over 10 dekar. I Norge er gjennomsnitt

størrelsen knapt 100 dekar når vi ser på bruk over 5 dekar. 

Undersøkelser i EF viser at det bare er ca. 1/3 av brukene 

(EF- 10) som gir fulltidssysselsetting for en person. Ca. 30 % av 

bøndene i EF (de 10) supplerer landbruksvirksomheten med annen 

beskjeftigelse, enten på gården (landbruksturisme, visse former 

for bearbeiding og direkte salg av landbruksprodukter, håndverk 

m.v.) eller arbeid på deltid eller fulltid utenfor bruket. 

Del tidslandbruk med supplerende virksomhet i andre sektorer er 

særlig utviklet i regioner hvor det er en relativt allsidig 

Økonomisk virksomhet. I mange andre regioner med en mindre 

fremskreden Økonomisk utvikling, er det mindre muligheter for 

annen lønnet sysselsetting. Brukene vil da ofte ikke gi full

tidssysselsetting, og en kan tale om en skjult arbeidsledighet. 

Dette fenomenet er særlig utbredt i middelhavsområdene. Slik 

"strukturell blokkering" forekommer særlig i de ugunstig stil te 

områder. En meget stor del av de angjeldende bønder er imidler

tid over 55 år (75 % i Italia, 67 % i Hellas). Disse bøndene har 

ofte små ytelser i form av pensjoner o. lign. som supplerer deres 

meget beskjedne landbruksinntekter. 

2.2.2 Næringsmessig spredning av Økonomien i landdistriktene. 

De regionaløkonomiske omgivelser bes t emmer i stor grad (ved evnen 

til å oppsuge arbeidskraft) strukturutviklingen i landbruket. I 

1950-, 1960- og i begynnelsen av 1970 - årene skjedde den Økono

miske ekspansjonen og den kulturelle utviklingen i de store by

samfunn og de store industrisentra. Det betydde ofte at det var 

nødvendig å forlate det hjemlige landdistrikt og ofte også regi -

onen. 
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Senere har forholdene gradvis endret seg og differensieringen av 

landdistriktenes Økonomi er blitt en ny faktor å ta i betrakt

ning. I Italia ble således 60 % av de nye arbeidsplasser i 

1970 - årene skapt i landdistriktene. Også iFrankrike har syssel

settingen i industrien vokst i landdistriktene gjennom påvirkning 

fra regionalpolitikken. I Vest-Tyskland har en relativt avbalan

sert geografisk fordeling av den Økonomiske virksomhet fremmet 

den sterke utvikling av deltidsjordbruket, hvor landbruksvirk

somheten suppleres med sysselsetting utenfor bruket. Det gir ofte 

større inntekt enn landbruksinntekten. 

tyske landbruksbedrifter er deltidsbruk. 

Nesten halvparten av de 

Den næringsmessige spredning i landdistriktenes Økonomi er ikke 

uproblematisk. Nye industrianlegg og tjenesteytende virksomhet 

plassert . i landdistriktene, er ofte filialer av store selskaper 

med hovedvirksomhet i de store byene. .De er blitt tiltrukket av 

disponibel arbeidskraft og lavere tomtepriser, og har sett for

delen i de mange former for investeringsstøtte og andre tilbud 

som de offentlige myndigheter har ydet. Ofte er slik tilførsel 

av virksomhet skjedd uten direkte forbindelse med den eksister

ende Økonomiske og sosiale struktur i distriktet. Motstandsdyk

tigheten i tilfelle krise har derfor vært svak. 

Problemet er blitt ytterligere skjerpet ved at industrisysselsett

ingen i landdistriktene of te har vært identisk med industrier med 

en høy arbeidsandel, men hvor arbeidet bare har krevd beskjedne 

kvalifikasjoner, f.eks. tekstil- og bekledningsindustrien eller 

lær- og skotøyindustrien. Dette er sektorer hvor det har skjedd 

en omfattende arbeidsplassnedlegging i de senere år. Unntak fra 

denne generelle tendensen finner en i Frankrike, i Syd-Tyskland 

og i Midt - og Nord-Italia, hvor små og mellomstore bedrifter med 

høy spesialisering er etablert i landdistriktene. Disse har 

fortsatt stigende sysselsetting. 

Det er også andre svakheter 

struktur i landdistriktene. 

ved den eksisterende Økonomiske 

En lang rekke håndverkspregede 

industribedrifter med lang tradisjon bak seg i landdistriktene, 

har mistet sine direkte forbindelser med landbruket. Flere av 

slike virksomheter er også av beskjeden størrelse, og av den 

grunn Økonomisk sårbare. Bedrifter i landdistrikter har også en 

del hindringer og vanskeligheter på grunn av for dårlige økono-
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miske vilkår rundt seg. Det kan være for lang avstand til be-

slutningssentrene, mangel på risikovillig kapital, vanskeligheter 

med adgang til informasjon og teknologisk innovasjon, mangel på 

relevante teleytelser og en mangel på integrert økonomisk struk

tur (forbindelser mellom bedrifter og muligheter for gruppering

økonomisk isolasjon) . 

Et svært avgjørende problem er mangelen på relevante tjenesteyt

elser som delvis kunne utligne andre handicap. Økningen i 

sysselsettingen i service-sektoren i landdistriktene har konsen

trert seg om forbrukstjenesteytelser, mens de tjenesteytende fore

tak som opprettes i byområdene, generelt sikter på å levere tjen

esteytelser til andre bedrifter. 

Den næringsmessige spredning av Økonomien i landdistriktene er en 

av de avgjørende kjennetegn for landdistriktenes utvikling de 

seneste 15-20 år. Utviklingen kjennetegnes av en relativ nedgang 

i landbrukets Økonomiske betydning, både med hensyn til syssel

setting og bidrag til regionalproduktet. Denne utviklingen er 

imidlertid ikke skjedd samtidig over alt, eller med samme tempo. 

Mange av regionene i Fellesskapets periferi, særlig i Middelhavs

området, er fortsatt tynget av et landbruk som ofte er dårlig 

strukturert, og som også har naturbetingede ulemper. De er også 

preget av en geografisk beliggenhet langt fra de store forbruks

sentra. 

Det er i disse regioner at de fleste bruk ikke gir fulltidssyssel

setting for en enkelte person. Fenomentet "skjult" arbeidsløshet 

forekommer i stor grad her. Den vekt som landbruket stadig har i 

disse områdene er således ikke noe tegn på en suksessfull sektor

spesialisering, men et tegn på en betydelig strukturell forsink

else. 

2.2.3 Befolkningsendringer i landdistriktene. 

De Økonomiske forandringer motsvares av forandringer når det 

gjelder landdistriktenes befolkning. I 1960-årene og i be

gynnelsen av 70-årene skjedde fraflyttingen fra landbruksdistrikt

ene til de store by- og industrisentra. Fraflyttingen fra land

bruket til de store bysamfunnene fortsetter ennå i de sydlige 
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EF- land. I landdistriktene i de øvrige EF- land har en imidlertid 

siden midten av 1970 - tallet sett et omslag i fraflyttingstenden

sen. Denne utviklingen synes å skyldes : 

En fallende interesser for de tradisjonelle store by- og 

industrisentra, som ofte selv er hardt rammet av en økono

misk og strukturell krise og høy arbeidsløshet . 

En begynnende fraflytting fra byene fordi bybeboerne har 

fått en Økt interesse for landdistriktene . Disse byr på et 

mindre forurenset miljø, mer behagelige landskaper, lavere 

boutgifter og i det hele en bedre livskvalitet. Det er også 

skjedd en forbedring av landdistriktenes infrastruktur , 

spesielt innenfor transport og telekommunikasjon. 

Den gradvise næringsmessige spredningen av økonomien i 

landdistriktene har Økt sysselsettingsmulighetene. 

Statistikken viser tydelig det omslaget som er skjedd når det 

gjelder fra - og tilflytting innenfor EF- landene . Både i Frank

rike, Italia, Tyskland og England er det konstatert nettotil 

flytting til bestemte landdistrikter. De mest "rurale" delstater 

i Tyskland (Bayern og Niedersachsen) har hatt en stor nettotil 

flytting de seneste årene, og spesielt innenfor de mest land

brukpregede områdene. I England, hvor det har vært en fraflytt 

ing fra de fleste regioner siden 1970, er det skjedd en kraftig 

netto tilflytting i 4 regioner hvor sysselsettingen innenfor 

landbruket er størst, nemlig East Ang lia, South West, East Mid

land og Wales. 

Den nye tilflytningen til landdistriktene har medført en veldig 

omformning. Det har skjedd en foryngelse av samfunnet i disse 

distriktene og en omfattende sosial og næringsmessig spredning. 

Ifølge en fransk undersøkelse mistet landdistriktene over en 

20-årsperiode (1962 - 82) 550.000 landbruksfamilier, men mottok 

120 . 000 familier innenfor de liberale erverv og høyere funk 

sjonærer, 200. 000 vanlige funksjonærfamilier og 300. 000 innenfor 

gruppen industriarbeidere m.v. Denne tendensen til "samfunns-

diversifisering" i landdistriktene er en av de tunge tendenser. 
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De betraktninger som her er gjort, må nyanseres. Det finnes 

fortsatt flere landdistrikter i Fellesskapet med netto fra

flytting. Og det forhold at befolkningstallet i dag er stigende 

i mange landdistrikter, forteller ingenting om fra- og tilflytt

ing innenfor disse distriktene. Det kan således forekomme fra

flytting fra selve landsbygda til mindre byer i regionen. 

2.2.4 Forventninger om den fremtidige utviklingen. 

Mulighetene for en Økonomisk ekspansjon innenfor landbruket synes 

å være begrenset. De fleste landbruksmarkeder vi 1 sannsynligvis 

fortsette å være godt dekket. Innenfor enkelte markedssegmenter 

vil det imidlertid all tid være visse muligheter for utvidelse. 

Det gjelder f.eks. produkter av høy kvalitet og produkter fra 

Økologisk landbruk. Men disse vekstperspektivene vil være rela

tivt begrenset. Landbruksråvarer kan også anvendes til andre 

formål enn forbruk (industri, energi), men mulighetene er enten 

kvantitativt begrensede, eller de er for øyeblikket Økonomisk 

sett lite bæredyktige. 

På den annen side kan det med sikkerhet forventes at avkastning

ene innenfor landbruket fortsatt vil Øke. Den tendens som en har 

sett de siste 20 år, vil kunne bli forsterket i fremtiden som 

følge av bioteknologiske fremskritt. Det kan også forventes en 

betydelig utvikling innenfor automatiseringen av europeisk land

bruk. Den eksisterende tradisjonelle robotteknikk og avansert 

robotteknikk utgjør et potensiale for rasjonalisering av land

bruksproduksjonen. 

På verdensplan vil konkurransen om markedsandelene bli intensi

vert i en situasjon med en svak stigning i betalingsdyktig 

etterspørsel. EF's handelsforbindelser med de øvrige store 

eksportører av landbruksprodukter, vil i Økende grad kunne bli 

konfliktrammede. Mange land har et overskudd av landbruks

produkter og leter etter avsetningsmarkeder. På samme måte som 

Fellesskapets bønder, vil også disse lands produsenter søke å dra 

fordel av fremskrittene innenfor bioteknologien og robottek

nikken. Derfor vil en sanering av landbruksmarkedene bare kunne 

gjennomføres gjennom en felles innsats på verdensplan. 
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I de pågående forhandlinger i GATT' s Uruguay-runde er målet en 

liberalisering av internasjonal handel med landbruksvarer. Det 

vil si at støtte til og importvern for landbruket bør reduseres 

gradvis, og gis på en måte som fører til mindre forstyrrelser av 

handelen. En vil søke å komme frem til styrkede og mer effektive 

GATT-regler for jordbrukshandelen. EF har erklært seg villig til 

å yte sin innsats for å oppnå en slik sanering. På den annen 

side ønsker EF å opprettholde grunnelementene i sin landbruks

politikk. Det innebærer bl.a. at en bygger på et toprissystem, 

dvs. at det fastsettes priser innenfor Fellesskapet som kan 

avvike mer eller mindre fra verdensmarkedets priser. Gjennom 

importavgifter og eksportsubsisdier utjevnes 

skjellene. 

så disse for-

Det er også 

Økonomiske og 

miljøpolitikk) 

slått fast i 

markedsmessige 

skal tas i 

GATT at andre faktorer enn de rent 

(matvaresikkerhet, regionalpolitikk, 

jordbrukshandelen fastsettes. 

betraktning når GATT's regler for 

Det betyr at det ikke er mulig å 

på samme måte som handelen med liberalisere jordbrukshandelen 

industrivarer. Det forutsettes imidlertid at nasjonal landbruks

politikk gjøres minst mulig handelsforstyrrende. 

Også innenfor samarbeidet i OECD er det blitt en målsetting å 

liberalisere jordbrukshandelen, og endre landbrukspolitikken slik 

at den i større grad fanger opp internasjonale markedssignaler. 

Den internasjonale utviklingen gjør at EF (og andre land) må 

legge Økt vekt på produksjonsregulering. 

Utviklingsperspektivene for landbruket tilsier at strukturend

ringene i EF' s landbruk vil fortsette. Det vil si at syssel

settingen vil bli ytterligere redusert. Det må finne sted en Økt 

brakklegging. Ifølge visse prognoser vil EF ved slutten av dette 

århundre ha et "overskudd" på landbruksjord på mellom 60 og 160 

millioner dekar. Utviklingen når det gjelder sysselsettingen vil 

bli sterkt påvirket av "alderseffekten". Halvparten av bøndene 

er nå 55 år eller eldre, og av disse har nesten halvparten ingen 

etterfølger. Disse bøndene har stort sett små bruk. En stor del 

av dem hører hjemme i Fellesskapets sydlige deler. 

På det generelle Økonomiske plan kan det forventes at inve

steringer utenfra i landdistriktene, spesielt i form av utflytt-
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ing av produksjonsenheter' vil bli mer sjeldnere og mer selek

tive. Utvikling av et bredere næringsliv i landdistriktene 

(Økonomisk diversif isering) må derfor i høyere grad enn før bygge 

på en utnyttelse av regionenes egne utviklingsmuligheter og 

dermed på utviklingen av små. og mellomstore foretak. Erfaring 

viser imidlertid at utvikling av små og mellomstore bedrifter 

støter på vanskeligheter som delvis skyldes det at de er små og 

at de har et for snevert finansielt grunnlag. Det kan del vis 

også ha sammenheng med forholdene i landdistriktene (stor avstand 

til beslutningssentra m. vJ. Det kan forventes at det i fremtiden 

vil skje en utvikling i den sekundære (industri m.v.) og den 

tertsiære (tjenesteytende) sektor i landdistriktene, og at be 

driftene i høyere grad vil bli gruppert omkring mindre utviklings 

sentra, dvs. mindre byer og regionale sentra. 

2.2.5 Problemene i landdistriktene . 

En analyse av de avgjørende tendenser og den påregnelige utvik

ling av disse viser at finnes en lang rekke utviklingsproblemer. 

Landdistriktenes fremtid vil i høy grad bli bestemt av om det 

finnes en løsning på disse problemene, som grovt sett kan inn

deles i 3 kategorier . 

Den første kategori er problemer som følger av det press som den 

moderne utvikling øver. Slike problemer gjør seg særlig gjeld

ende i landdistrikter som ligger i nærheten av de store bysam

funn, eller som er lett tilgjengelige fra slike byområder . Det 

er først og fremst tale om områder i den midtre og nordlige del 

av Fellesskapet, samt om en lang rekke kystområder. Stikkord-

messig kan en spesielt nevne følgende problemer: Konkurrerende 

interesser om jordanvendelsen, landskapsforandringer, press på 

den Økologiske likevekt, bygging uten tilstrekkelig planlegging 

og sesongbestemt overbelastning på grunn av turisme. 

Det er især i disse områdene at landbruket er blitt mest moderni 

sert og intensivert, noe som også er skjedd på miljøets bekost

ning (forurensning, forringelse av landskap). Det er også her at 

den næringsmessige spredning av landdistriktenes Økonomi har vært 

mest markant, og hvor "tilbake til naturen- tendensen" har vært 

tydeligst. 
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Den andre problemkategori gjelder "landdistriktenes tilbake 

gang" . Denne tilbakegangen preger fortsatt mange landdistrikter 

i større eller mindre grad. Det viktigste kjennetegn er fortsatt 

at det foregår en fraflytting fra landdistriktene og den skjer på 

to måter: 

I form av den "klassiske" nettofraflytting fra en region. En 

forlater sin region fordi den ikke byr på fremtidsperspek 

tiver og flytter til en av de store byområder. Dette 

gjelder særlig de sydlige EF- land og Irland. 

Ved en intern regional fraflytting fra landdistriktene til 

byområdene. Det vil si at en fortsetter å bo innenfor sin 

region, men ikke nødvendigvis på landet. 

I disse områdene spiller et tungt landbruk en forholdsvis stor 

rolle. Men det lider under store naturbetingede og strukturelle 

ulemper, og det omfatter et stort antall meget små bruk som neppe 

kan gi fulltidsbeskjeftigelse selv til en enkelt person . Mulig

hetene for supplerende eller alternativ sysselsetting mangler, 

eller de er utilstrekkelige. Som fØlge av disse "strukturelle" 

blokkeringer forlater unge menn og kvinner på mellom 15 og 45 

år landdistriktene, noe som fremskynder en foreldelse av befolk

ningen. Nedgangen i befolkningsantallet medfører i sin tur 

generelt en nedgang i de offentlige og de private serviceytelser 

(færre ytelser og dårligere kvalitet). 

De mest marginale jordarealer blir gradvis forlatt, noe som kan 

gi en Økt erosjon . Skogpleie opphører og har i sydlige regioner 

medført Ødeleggelser på grunn av brann. 

Den tredje kategori av problemer forekommer især i de mest ut

pregede marginalområder, hvor adgangsmulighetene (tilgjenge

ligheten) ofte er dårlige. Dette er spesielle fjellområder og en 

rekke øyer. Problemene her atskiller seg fra den foregående kate 

gori på to viktige områder: 

Landdistriktenes tilbakegang og avfolking er enda mer mar

kant. 
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Mulighetene for Økonomisk utvikling gjennom etablering av 

annen næringsvirksomhet enn landbruk er klart mer begrenset, 

og basisutviklingen (infrastrukturer) for å oppnå en nærings

messig spredning er spesielt kostbar. 

Problemer av denne type finnes i fjellområdene, f.eks. visse 

deler av Alpene, Pyreneene, fjellområdene i Hellas, Italia, 

Spania og Portugal og det skotske høyland samt mange øyer. 

Sammen med disse tre problemkategoriene, gjør det seg en usikker

hetsfaktor gjeldende hva angår den påvirkning som vil følge av 

den gradvise tilpasning av EF-landbruket til markedsreali-

tetene. Det hevdes av noen at reformen av den felles landbruks-

politikk er bakgrunnen for eller årsaken til landdistriktenes 

problemer. Det er imidlertid det samme som å si at en videre-

føring av den felles landbrukspolitikk i sin opprinnelige form 

ville ha vært den beste løsning for landdistriktene. Dette kan 

ikke være riktig, hevdes det i kommisjonens rapport. Reformene i 

landbrukspolitikken utgjør en sammenhengende helhet av tiltak. 

Målene kan oppsummeres slik: 

Markedslovene skal få et større spillerom, og dermed gi en 

bedre styring av veksten i produksjonen og i landbruksut

giftene (dvs. en restriktiv prispolitikk). 

Det skal legges større vekt på landdistriktenes fremtid ved 

å mildne de sosiale følger av denne styringen, og "kanali

sere" de nødvendige strukturelle tilpasninger (dvs. sosial 

støtte samt støtte til omstillinger) . 

Landbrukets rolle skal styrkes i særlige følsomme områder, 

hvor alternative muligheter mangler (dvs. støtte til bønder 

i særlig ugunstige områder) . 

På det nåværende tidspunkt er det vanskelig nøyaktig å forutsi, 

hvilken påvirkning disse tiltakene tilsammen vil få. Erfaringene 

viser at en undervurderer landbrukssektorens tilpasningsevne. 

Både saneringstiltakene (restriktiv prispolitikk, produksjons

kvoter og budsjettstabilisering) og strukturpolitikken (førtids

pensjon) vil sikkert medvirke til å fremskynde strukturend

ringene i landbruket. Andre til tak (inntektsstøtte, til tak til 
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fordel for fjellområder og andre ugunstig stilte områder) vil 

derimot snarere virke til å forsinke prosessen. Det er av av

gjørende betydning at programmer for utvikling av landdistriktene 

og for regional utvikling iverksettes så fort som mulig, for at 

det kan opprettes alternative og supplerende arbeidsplasser i 

landdistriktene. 

2.3 EF's strategi for å møte landdistriktenes problemer~ 

2.3.1 Prinsipielle retningslinjer for EF's regionalpolitiske inn-

sats. 

Kommisjonen hevder at ingen enkelt eller særlig politikk kan løse 

de forskjellige problemene som landdistriktene står overfor. 

Landdistriktenes fremtid avhenger i første rekke av de berørte 

selv, dvs. av de lokale og regionale myndigheter, og av de enk

elte medlemsstatene. I tillegg kommer Fellesskapet med sine 

forskjellige politikkområder og aksjonsprogrammer. Kommisjonen 

understreker at Fellesskapet ikke kan overlates eneansvaret for 

landdistriktenes utvikling, og kan heller ikke gjøres ansvarlig 

for de problemer som en der står overfor. EF yter imidlertid 

direkte eller indirekte en innsats av svært forskjelligartet 

karakter: 

Pris- og markedspolitikken for landbruket og intervensjonene 

dekket av Landbruksfondets (FEOGA) garantiseksjon, den sosi

ale og strukturelle landbrukspolitikk og intervensjonene 

dekket av landbruksfondets utviklingsseksjon. 

Skogbruksaksjonen. 

Tiltak vedrørende fiske og akvakultur. 

Regionalpolitikken og intervensjoner dekket av Regional

fondet i forbindelse med prosjekter, fellesskapsprogrammer, 

nasjonale programmer av fellesskapsinteresse og tiltak for 

bedre utnyttelse av foreliggende utviklingsmuligheter. 
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Sosialpolitikken og visse intervensjoner dekket av sosial

fondet, f.eks. programmer for integrering av unge i arbeids

livet. 

De integrerte aksjoner (integrerte middelhavsprogrammer, 

integrerte utviklingsprogrammer, særlig utviklingsprogrammet 

for industrien i Portugal m.v.). 

Transportpolitikken. 

Konkurransepolitikken. 

Aksjonsprogrammene vedrørende miljøvern. 

Tiltak til fremme av små og mellomstore bedrifter (kontor 

for bedriftssamarbeid, informasjonskontorer, næringsfremm

ende tiltak og informasjonssentra). 

Visse EF-forskningsprogrammer, f.eks. programmene for 

landbruksforskning, men også endel andre programmer. 

EF's långivningsinstrumenter og forslagene 

finansiell teknikk og risikovillig kapital. 

vedrørende 

Fellesskapets rår over en lang rekke muligheter for gjennom be

stemmelser eller finansielle midler å gripe inn for å støtte og 

fremme utviklingen i landdistriktene. Det er logisk og hensikts

messig å gjennomgå alle de bestående ordninger og tilpasse og 

supplere dem med henblikk på en styrket og sammenhengende og 

samlet aksjon. I den nye satsingen på regionalpolitikken er 

det derfor i første rekke et spørsmål om en koordinert utnyttelse 

av muligheter som allerede foreligger. Men det er også spørsmål 

om en reell Økt innsats, først og fremst i form av Økte 

budsjettmidler til disposisjon for regionalpolitiske formål. 

Den strategi som Kommisjonen har lagt opp til innebærer ikke bare 

at det treffes direkte og målrettede utviklingstiltak, men at det 

også i videst mulig forstand tas hensyn til forholdene i land

distriktene ved alle fellesskapets politikkområder og aksjoner 

(den "rurale dimensjon"). 
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Selv om Fellesskapet rår over en lang rekke muligheter for å 

gripe inn, kan det ikke - slår Kommisjonen fast - yte finansiell 

støtte til samtlige landdistrikter for å løse alle de utviklings 

problemer som oppstår. Innsatsen må nødvendigvis være selektiv, 

men den bør være merkbar og sammenhengende, og endelig være i 

samsvar med oppsatte mål, som alle representerer en fellesskaps 

interesse. EF' s innsats bør innebære en "merverdi" i forhold 

til de tiltak og aksjoner som de offentlige, nasjonale, regionale 

eller lokale myndigheter setter i verk. EF-støtten bør også nor 

malt være nært knyttet til de nasjonale og regionale programmer, 

slik at en får samordning og sammenheng. Det er således "suppler

ingsprinsippet" som bør være avgjørende for Fellesskapets valg 

når det gjelder hvilke regioner som det skal interveneres i, og 

med hensyn til tiltakenes og støttens art . Suppleringsprinsippet 

innebærer at det fortsatt ligger et hovedansvar på de nasjonale 

og regionale myndigheter i distriktspolitisk sammenheng. 

2.3.2 Tre grunnstrategier. 

Selve ideen om en spredning (differensiering) av landdistriktenes 

aktiviteter på grunnlag av eget potensiale, må innebære at lokale 

forhold danner utgangspunkt for programmer til utvikling av de 

respektive landdistrikter. Siden problemene i landdistriktene i 

Kommisjonens rapport er inndelt i tre kategorier (se avsnitt 

2. 2. 5) gir det en mulighet for å skille mellom tre grunnstrate 

gier til løsning av disse problemene. Det understrekes imidler

tid at en sondring mellom tre problemkategorier og grunnstrate

gier til løsning av disse problemene, har den fordel at det gir 

mulighet for en enkel analyse, men at dette også er skjematisk, 

og derfor ikke nøyaktig kan avspeile de uttallige forskjeller som 

det er innenfor EF's landdistrikter. I mange landdistrikter kan 

det konstateres at den ene eller andre problemkategori er domi 

nerende, men det kan være islett av de øvrige problemkategorier 

også. 

Første grunnstrategi: Miljøvern og fysisk planlegging. 

Den første strategien er rettet mot det press som den moderne 

utvikling øver på landdistriktene (første problemkategori) . 

Problemet er først og fremst å holde landdistriktene intakte 
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utfra et mil jømessig synspunkt. Det er dels spørsmål om å opp-

rettholde distriktenes funksjoner som "Økologiske støtputesoner" 

og som områder for "naturens reproduksjon": Dels er det spørsmål 

om å åpne for nye utviklingsperspektiver for disse områdene, som 

er bynære eller relativt lett tilgjengelige for bybefolkningen, 

som rekreasjon- og fritidsområder. 

Det overordnede mål er her ikke så mye å fremme den Økonomiske 

utviklingen, men mer å Øke vernet om landmiljøet, dels mot press 

fra konkurrerende interesser når det gjelder utnyttelse av jorden 

(jordvern), dels mot den Økende forurensningsbelastning. Det er 

også viktig med en god fysisk planlegging med sikte på at disse 

regionene får mulighet for å dekke bysentrenes sterkt Økende 

behov for grønne områder. For å oppnå dette og unngå at land

distriktenes landskapsforhold ytterligere forringes, er det nød

vendig med en integrert politikk for fysisk planlegging og om

rådeutnyttelse med det formål å verne miljøet. 

Den integrerte fysiske planleggingen er en oppgave som først og 

fremst påhviler nasjonalstatene og de respektive regionale myn

digheter. Fellesskapets rolle bør derfor være begrenset til å 

støtte medlemsstatenes anstrengelser. Dette kan skje på tre 

nivåer: 

Det gjennomføres supplerende undersøkelser og utformes hen

stillinger. I visse tilfelle kan det bli tale om finansiell 

og teknisk bistand. 

Det vedtas grenseverdier for belastningen av miljøet, som 

ikke må overskrides (horisontale (ensartede) bestemmelser). 

Innenfor landbruk og skogbruk bør dyrkningsformer som 

fremmer miljøvernet søkes gjennomført (også her kan det være 

tale om såkalte horisontale bestemmelser). 

Andre grunnstrategi: Økonomisk spredning og utvikling av stedlig 

potensiale. 

Denne strategien refererer seg til landdistrikter i tilbakegang. 

Problemets kjerne er det betydelige strukturelle etterslep som 

disse regionene har. Økonomien har en mye mindre næringsmessig 
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spredning enn andre steder, og den strukturelle utvikling i 

landbruket blir i stor grad blokkert i mangel på alternativer. 

Kommisjonen mener at disse landdistriktene bare kan tilføres ny 

vi tal i tet og komme i utvikling hvis det foruten en innsats ved

rørende selve landbruket, iverksettes en politikk for å etablere 

varige, alternative og Økonomisk bæredyktige sysselsettingsmulig

heter utenfor landbrukssektoren. Det er nødvendig å forsøke å 

bygge opp disse alternativer omkring lokale behov og inititativ, 

fordi en ikke lenger kan regne med investeringer fra bedrifter 

utenfra i særlig stor grad. 

Den materielle (finansielle) investeringsstøtte til nye bedrifter 

eller til moderniseringer, bør suppleres med en aksjon for å sti

mulere og utvide tilbudet av tjenesteytelser til små og mellom

store bedrifter. Slike tjenesteytelser bør være av en slik art 

at risikoen ved investeringer i landdistrikter minskes og at 

rentabiliteten Økes . Det er tale om markedsundersøkelser, drifts

veiledning, diverse felles tjenester for bedrifter, adgang til 

risikovillig kapital og spredning av inovasjon. 

Målet bør være å skape lokale nisjer, som både omfatter produk

sjonsgrener og serviceseksjoner. Når det gjelder landbruket, kan 

det f.eks. være tale om å bearbeide egne råstoffer innenfor regi

onen i større grad, samt om å individualisere produktene, bl.a. 

ved å skape en image som kjennertegner området. Akvakultur 

(fiskeoppdrett) kan være aktuelt på enkel te steder. Når det 

gjelder turistaktiviteter, kan slike settes iverk med utgangs

punkt i naturlige eller kulturelle severdigheter. I den sammen

heng gjelder å opprette og tilknytte en rekke servicefunksjoner 

(adgang til fritidsaktiviteter etc.). 

Med tanke på en bedre utnyttelse av stedlige potensialer i land

distriktene, bør sosiale og økonomiske tiltak fremmes. Det bØr 

tas sikte på en mer aktiv forvaltning av den offentlige støtte, 

og potensielle støttemottakere bør "oppsøkes", og forbindelsene 

mellom de næringsdrivende og de sosio-Økonomiske omgivelser bØr 

utbygges. En slik politikk for næringsmessig spredning kan både 

nødvendiggjøre og begrunne at det opprettes nye infrastrukturer, 

eller at de bestående forbedres, enten det er tale om grunn

leggende infrastrukturer (transport, telekommunikasjon) eller 

andre ting som opprettelse av industriområder, servicesentra 
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m.v. Et viktig område er forbedring av de unges utdannelses -

nivå. 

Styrking av de mellomstore sentra. 

Spredning/differensiering og styrkelse av Økonomien i land

distrikter som er i tilbakegang, vil i mange tilfelle forutsette 

en viss geografisk samling av de næringsmessige aktiviteter 

for å unngå at de isoleres. Erfaring har vist at en for stor 

geografisk spredning av økonomiske aktiviteter Øker sårbarheten 

betydelig, og minsker sjansene for et heldig utfall. 

Det er imidlertid viktig at tendensen til en slik samling av 

aktiviteter ikke fører til at de ulike virksomheter i for stor 

grad konsentreres omkring større byområder, men at det opprett 

holdes en rimelig geografisk fordeling av de næringsmessige 

aktivi tetene. Ideen er derfor å oppmuntre til at det på regio

nalt plan oppstår en rekke Økonomiske utviklingssentra. Det 

gjelder å styrke den funksjonen som de såkalte "intermediære" 

sentra, dvs. de mindre byer, har som arbeids- og servicested for 

personer. Samtidig vil en kunne forsøke å opprettholde de 

omliggende landdistrikter som bolig- og fritidsområder. En slik 

iøsning, som tar hensyn til de aktuelle fraflyttingstendenser, er 

basert på en antakelse av at en utvikling for "intermediære" 

sentra kan være bæredyktige, og at forbindelsene mellom by og 

land kan bli komplementære og gunstige for miljøet, når de re

spektive funksjoner ivaretas på dette plan. 

Tredje grunnstrategi: Løsninger av problemene i marginalområd-

ene. 

Visse fjellområder og øyer som fortsatt ligger fjernt fra de 

store turiststrømmene, og hvor det ellers er natur- og struktur

betingede ulemper krever spesielle ti 1 tak. Områdene er ungun 

stig stillet både geografisk, demografisk (stor avfolkning, stor 

fraflytting) og økonomisk, siden de har dårlig infrastruktur og 

et ensidig næringsliv. 

Det er lett å forstå at en utviklingsprosess for slike områder 

vil gå sent og kreve en vedvarende innsats. For ikke å Ødelegge 

utviklingsmulighetene på lengre sikt, er det viktig at: 
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Den nåværende landbruksbefolkning sikres ved at det d r as 

størst mulig fordel ut av et ekstensivt landbruk (innføring 

av et EF- kvalitetsmerke (fjellprodukt) er et forslag i den 

forbindelse) , og at de bønder som befinner seg i en vanske 

lig produksjonssituasjon får en Økt støtte (oppjustering av 

godtgjørelser, justering av visse mekanismer i den felles 

landbrukspolitikk) . 

Håndverket og eksisterende mindre industrier, samt skogbruk 

og treindustri bør utvikles såvidt mulig. 

Medlemslandenes og EF's intervensjoner bør koordineres i 

programmer som tar sikte på å yte den lokale befolkning 

nødvendig bistand (basis serviceytelser til personer, under

visning og fagutdannelse, nødvendig infrastruktur for å opp

rettholde næringsvirksomhet) . 

Det naturlige miljøet bør beskyttes, dels av hensyn til dets 

Økologiske regenerasjonsfunksjon, men også på grunn av den 

særlige betydning miljøet kan ha for en gradvis utvikling av 

turisme. Landbruket og skogbruket spiller her en hovedrolle. 

Kulturarven (den arkitektoniske, folkloriske osv . ) kan også 

utgjøre et hovedelement i en mulig utvikling av turismen, og 

bør således søkes bevart. 

3.0 EF- AKSJONEN FOR LANDDISTRIKTENE. HOVEDLINJER OG FORSLAG. 

3.1 Innledning. 

Den politikk som Kommisjonen har foreslått til støtte for land

distriktene, tar som omtalt i kap. 2 (avsnitt 2.2.5 og 2.3.2) 

utgangspunkt i tre problemkategorier med tilhørende tre basis

strategier. Denne inndelingen refererer seg til henholdsvis 

bynære (eller lett bytilgjengelige) områder under press av 

"moderne utvikling" , landdistrikter i økonomisk og befolknings 

messig tilbakegang og marginalområder med store ulemper. Det er 
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ikke bare tale om direkte og mål r ettede støttetiltak, men også en 

mer uttalt hensyntagen til landdistriktenes problemer innen de 

forskjellige politikkområder og aksjonsprogrammer som EF har, når 

disse har en innvirkning på landdistriktenes fremtid. 

Hovedlinjene og forslagene som tilsammen danner EF-aksjonen til 

fordel for landdistriktene, kan grupperes i ti saksområder: 

Den felles landbrukspoltikk. 

Fellesskapets skogbruksaksjon . 

Miljøvern i landdistriktene. 

Energi og landdistrikter. 

Tiltak for små og mellomstore bedrifter. 

Forskning og utvikling. 

Ny informasjons - og telekommunikasjonsteknologi. 

Undervisning, utdannelse og sosialpolitikk. 

Informasjons - og motivasjonsfremmende tiltak. 

I det følgende redegjøres kort for hvert av disse saksområdene. 

En del av momentene er allerede omtalt i kap. 2. 

3.2 Den felles landbrukspolitikk. 

3.2.1 Omlegging i distrikts- og strukturpolitisk retning. 

Den felles landbrukspolitikk er ikke lenger så ensartet som 

tidligere. Gjennom noen år har Kommisjonen bestrebet seg på å 

differensiere pris - og inntektsstøttetil takene, og gjøre dem mer 

målrettede. I den forbindelse kan nevnes: 
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Markedspolitikk . 

Direkte støtte til mindre produsenter (korn, olivenolje) . 

Graderte til tak til fordel for visse følsomme områder, 

f . eks. fritak for medansvarsavgift for melk i fjellom

rådene, nedsatte avgiftssatser for mindre produsenter i 

ugunstig stilte områder og tilleggsstøtte for hård hvete 

i områder som er særlig egnet for denne produksjonen. 

Strukturpolitikk: 

Tiltak til fordel for landbruket i fjellområder og i 

andre ugunstig stilte områder. 

Spesifikke aksjoner til fordel for visse områder med 

spesielle landbruksforhold . 

Mulighet for at medlemslandene kan tilby bønder på 55 år 

og oppover støtte til opphør med landbruksvirksomhet 

("førtidspensjon" med medfinansiering fra EF) . Dette 

forventes dels å lette den strukturelle tilpasning som 

er nødvendig i visse områder, og dels til å fremme 

omstillingen av visse landbruksarealer til andre formål 

(skogplanting, rekreasjonsformål m.v.). 

Mulighet for at medlemslandene med støtte fra Felles

skapet kan fremme driftsmetoder som skåner det naturlige 

miljø i Økologisk følsomme områder (ekstensivering) . 

Som ledd i reformene av den felles landbrukspol i tikken, skal en 

ellers søke å medvirke til at landbruksproduksjonen omlegges til 

produkter som det ikke er overskuddsproduksjon på, og videre til 

at produksjonen ekstensiveres og til at det nedlegges åkerare 

aler. Dette er tiltak som følger opp tilpasningen til de nye 

markedsforhold og som delvis skal oppveie negative virkninger for 

bøndenes inntekter. Vedtaket om direkte inntektsstøtte, som 

spesielt sikter mot mindre bønder med utpregede økonomiske vanske

ligheter, skal også ses i denne sammenhengen. 
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3.2.2 Forslag for fremtiden . 

Forslagene til tiltak med sikte på fremtidig satsning og frem

tidig utvikling gjelder først og fremst en kvalitetsorientert 

produktpolitikk (som akti vium for landdistriktene) , men også en 

Økt differensiering av generelle tiltak og en målrettet støtte 

til Økonomisk intregrasjon. 

Kvalitetsorientert produktpolitikk. 

Etterspørselen etter landbruksvarer innenfor EF- markedet Øker 

bare svakt, og det er allerede en overskuddsproduksjon av de 

fleste hovedprodukter. Det er derfor en logisk slutning at land 

brukets fremtid ikke lenger ligger i å Øke kvantum, bortsett fra 

enkelte produkter . A tenke i retning av Økt kvalitet er derimot 

nærliggende. At produkter med høy kval i tet fremmes, vil kunne 

bli et godt kort på hånden ikke minst for de ugunstigst stilte og 

mest avsidesliggende områder. Undersøkelser tyder på at forbruk 

ernes etterspørsel etter håndverksmessig fremstilte, regionale 

matvarer er stigende. 

En vilje til å beskytte landbruksprodukter eller matvarer som kan 

identifiseres med hensyn til hvor de kommer fra, fremstillings 

metoden og dets særlige kvalitet, har i flere av EF's medlemsland 

ført til at det er oppstått kvalitetsmerker eller kontrollerte 

opprinnelsesbetegnelser. Denne praksis synes å ha vært til for 

del både for produsenter og forbrukere. Produsentene oppnår høy

ere priser for en reell kvalitativ innsats, og forbrukerne får 

produkter av høy kvalitet med garanti for fremstillingsmetode og 

opprinnelse. 

EF-kommisjonen ønsker derfor på Fellesskaps-nivå å fremme en 

kvalitetsorientert produktpolitikk. Dette er kommet til uttrykk 

både i grønnboken "En fremtid for EF's landbruk", som kom i 1985, 

og i meddelelsen om gjennomføringen av det indre marked for 

matvarer. Siden det er en uensartet praksis på dette området, 

ønsker en å finne en felles innfallsvinkel for EF. Kommi 

sjonen ønsker at det fastsettes prosedyrer for godkjennelse og 

gjensidig anerkjennelse av slike kvalitetsmerkede produkter. 

Derved ønsker en å hindre at det utvikler seg en praksis som 

måtte være uforenlig med gjennomføringen av det indre marked i 
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1992. Kvalitetsmerker og opprinnelsesbetegnelse skal påvise 

bestemte produkters særlige egenskaper, og sikre forbrukerne mot 

uhederlige fremgangsmåter og etterligninger. Men slik merking må 

på ingen måte hindre den frie omsetningen av produkter. 

Kommisjonen vil derfor fremsette forslag om generelle regler for 

rett til å anvende kvalitetsmerker som gjør det mulig å gjen

kjenne produkter: 

Som er omfatter av spesielle kvalitetsnormer (ost, smør 

rn.v.). 

Som har opprinnelse i områder som er kjent for sin tradi

sjonelle produksjon (fjørfe, drikkevarer, kjøttraser). I en 

slik forbindelse bør et kvalitetsmerke f.eks. "europeisk 

fjellprodukt" fremheve de ekstensive produksjonsmetoder som 

ennå er rådende i disse områdene. 

Som garanterer matvareproduksjon etter spesielle metoder, 

f.eks. "gårdsprodukter", "biologisk landbruk" m.v. 

Den samme fremgangsmåte bør følges når det gjelder kontrollerte 

opprinnelsesbetegnelser. Mens kvalitetsmerker faller inn under 

varemerkelovgivningen, forutsetter opprinnelsesbetegnelser mer 

vidtgående lovgivning. Produktbetegnelsen bare må anvendes fra et 

bestemt område. Med tanke på EF-anerkjennelse, skal det ved 

godkjennelsesprosedyren være mulig klart å fastslå forbindelsen 

mellom produktets kvalitet og dets geografiske opprinnelse (jords 

monn, grasforhold, vinstokksort, spesiell produktkunnskap m.v.). 

Når det gjelder beskyttelse av geografiske angivelser, er det 

hittil bare fastsatt spesielle regler på vinområdet. 

Økt differensiering av generelle tiltak. 

Siden EF-landbrukets variasjon er blitt ennå mer uttalt etter at 

Hellas og deretter Spania og Portugal korn inn, er det problemer 

med å anvende den felles landbrukspolitikks mekanismer horison

talt, dvs. likt for alle, både med hensyn til markedsordninger og 

struktur. En ønsker derfor i større grad enn tidligere å ta 

hensyn til denne forskjelligartethet. På utviklingsområdet 

ligger en slik filosofi allerede til grunn, men det kan også være 
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grunn til å differensiere innenfor de felles markedsordninger. 

Dette er antakelig en vanskelig sak, siden Romatraktaten og 

praksis hele tiden har vært likhet her. Det skal imidlertid 

undersøkes om det på visse betingelser kan bli mulig å gradere de 

generelle virkemidler i regional eller strukturell sammenheng. 

En mulighet er å Øke en generell godtgjørelse, hvis mottakeren 

til gjengjeld forplikter seg til å utføre en viss miljøpleie 

eller til å benytte driftsmetoder som fremmer vernet av det 

naturlige miljø. 

Målrettet støtte til Økonomisk integrasjon. 

Det er tidigere fremmet tanker om å forbedre produsentenes etter

og videreutdannelse, Øke deres interesse for drift og markedsfør

ing, gjøre dem bedre istand til å forhandle med foredlings- og 

salgsbedrifter og forbedre landbrukets hjelpetjenester. Med Økte 

vanskeligheter på markedene, vil det være av avgjørende betydning 

for mange landdistrikter at slike tanker blir til realitet. Det 

vil derfor komme forslag fra Kommisjonen for å iverksette slike 

samarbeidsstrategier. 

3.3 Skogbruksaksjon. 

Skogbruket og treindustrien sammen med tilhørende deler av 

servicesektoren anses for å være en lovende "produksjonsnisje" 

for landdistriktenes utvikling. Kommisjonen har fremlagt forslag 

til et skogbruksprogram (desember 1988), med formål å bygge ut en 

EF-aksjon for dette området. Det skal nærmere fastslås hvilke 

områder som er best egnet til skogbruk og det bør skapes større 

forståelse for skogbruk hos befolkningen i landdistriktene. 

Områder hvor bl.a. miljø- og jordbunnsvern (erosjonsbekjempelse) 

spiller en viktig rolle, hvor fremme av skogsdrift kan forbedre 

områdets Økonomi og hvor skogens sosiale og rekreative verdi er 

særlig viktig, er spesielt aktuell. Det må finnes finansielle 

løsninger som avhjelper de problemer som er forbundet med å 

tilveiebringe de grunnleggende investeringer og avhjelpe den 

inntektsmangel som gjør seg gjeldende mens trærne vokser til. 



side 34 

I det følgende gjengis noen hovedpunkter fra Kommisjonens rapport 

til Rådet om strategi og aksjon innenfor EF's skogsektor. 

Basisdata. 

EF' s totale skogareal utgjør 430 millioner dekar. 

utgjør ca. 20 % av totalt landareal. 

Dette 

Skogbrukets betydning innenfor EF er meget varierende. Det 

samme gjelder eierforhold. Det er totalt 6 millioner 

private skogeiere i EF-landene. 

Skogbruket sysselsetter omlag 2 millioner mennesker. Det 

produseres ca. 150 millioner m3 masse årlig. 

EF produserer nå bare halvparten av sitt eget tømmerbehov. 

Behovet for tømmer er Økende. Samtidig Øker også EF's egen 

produksjon. 

Selvforsyningsgraden av tømmer ligger på 48 % i dag, men 

ventes å falle til 46 % i år 2000. 

Hovedmål i langsiktig strategi. 

Skogen skal beskyttes mot forsuring, branner og for sterk 

beskatning. 

Sikring av tilgang på tre og trevarer. 

Styrke skogbrukets betydning i distriktspolitisk sammenheng. 

Prioriterte områder i aksjonsplanen for 1989-92. 

Tilplanting av jordbruksarealer. 

Utvikling og utnyttelse av skog i tynt befolkede områder. 

Korkproduksjonsprogram. 

Beskyttelse av skogen. 
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Støttetiltak for å bruke effektiviteten av de forannevnte 

punkter. 

Aksjonsplanen for 1989 - 92 vil bli etterfulgt av et nytt 4- års 

program . 

Finansielle forhold. 

Fullt utslag av eksiserende og foreslåtte skogbruksplaner vil fra 

EF- siden beløpe seg til 75 millioner ECU (nesten 600 millioner 

NOK i 1989), Økende til nesten 200 millioner ECU (vel 1,5 

milliarder NOK i 1992) . 

3.4 Miljøvern i landdistriktene . 

Det er en nær forbindelse mellom jordbruk/skogbruk som dominerer 

jordanvendelsen i landdistriktene og spørsmålet om miljøvern. 

Det bør derfor fastsettes bestemmelser som både begrenser visse 

former for skadepraksis og som fremmer praksis som har postiv 

innvirkning på miljøet. I forbindelse med landdistriktenes ut 

vikling bør det understrekes at jordbruket og skogbruket har en 

konstruktiv betydning for miljøvernet i landdistriktene. Siden 

de to sektorer gir samfunnet nødvendige og verdsatte goder, er 

det rimelig at tiltak i miljøøyemed gis støtte som både kan til 

skynde slike tiltak og som kan kompensere for kostnader. Slike 

støtteformer kan også være permanente. Kommisjonen har fremmet 

meddelser og forslag vedrørende disse spørsmål. EF' s miljøpoli 

tikk er behandlet i notat 7/89 fra Landbrukets Utredningskontor. 

3.5 Energi og landdistrikter. 

Landdistriktene har behov for et ikke ubetydelig energiforbruk 

(15-20 % av Fellesskapets samlede forbruk). Samtidig produserer 

jordbruket og skogbruket råvarer som kan anvendes til energipro

duksjon. Det kan også være av spesiell interesse for visse land

distrikter å utnytte alternative energikilder (sol og vind). 

Fellesskapet yter finansiell støtte til utvikling av teknologier 

som er tilpasset de spesifikke vilkår i landdistriktene, og som 
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skal fremme en rasjonell energiutnyttelse eller utvikle anvend

elsen av fornybare energikilder. 

EF-kommisjonen ønsker å utbygge disse bestrebelsene, særlig i 

forbindelse med de kommende demonstrasjonsprogrammer som etter 

planen skal innledes i 1990 . Det vil dreie seg om en betydelig 

informasjon om teknologier som er best mulig tilpasset landdi

striktenes behov, og en Økning av prosjekter som angår landdi 

striktene direkte. Dette opplegget vil rette seg både mot land

bruket og mot små og melomstore bedrifter i landdistriktene . 

3.6 Regionalpolitikken. 

3.6.1 Utviklingen av mellomstore sentra . 

En politikk for å sette nytt liv i landdistriktene er også ledd i 

en regionalpolitikk, på samme måte som enhver regionalpolitikk 

har konsekvenser for landdistriktene. Skal en i regionalpoli -

tikken ta hensyn til målsettingen "utvikling av landdistriktene", 

må en i dag først og fremst søke å oppnå en Økonomisk utvikling 

som er bedre geografisk fordelt, heter det i EF- kommisjonens 

rapport. Mer konkret dreier dette seg om ikke å konsentrere 

alle utviklingsbestrebelser omkring få overordnede utviklings

sentra, men om å fremme utviklingen i et større antall mellom

store (" intermediære") sentra, som ligger hensiktsmessig fordelt 

i de respektive områder. Slike steder er mindre byer og større 

tettsentra. 

Kommisjonen vil søke å passe på at slike mellomstore sentras 

rolle som underordnede utviklingssentra respekteres og fremmes i 

de forskjellige regionale utviklingsprogrammer. Kommisjonen 

ønsker en dialog med nasjonalstatene og de berørte regioner å 

finne løsninger som er best egnet til å fremme en mer likelig geo

grafisk fordeling av den Økonomiske aktiviteten. 
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3.6.2 Utnyttelse av landdistriktenes eget potensiale. 

EF- rapporten fastslår altså at en ny vitalitet og utvikling i 

landdistriktene forutsetter en næringsmessig spredning i Økono

mien. Siden en ikke lenger i samme grad som før kan regne med 

investeringer f r a store foretak som ikke hører hjemme i de res 

pektive områdene, må utviklingspolitikken for landdistriktene 

avspeile lokale behov og initiativ, spesielt når det gjelder små 

og mellomstore bedrifter . Dette innebærer en optimal utnyttelse 

av de beste aktiva i det enkelte landdistrikt : Naturområder 

og vakkert landskap, spesielle kvalitetsprodukter fra jordbruk og 

skogbruk, kulturelle og håndverksmessige tradisjoner, arkitek

tonisk og kunstnerisk kulturarv, disponibel arbeidskraft og alle

rede eks i terende industrier og serviceorganer. Det gjelder å 

mobilisere de Økonomiske og menneskelige ressurser som finnes i 

området, og støtte opp med kapital eller organer som kan drive 

rådgivning og undersøkelser. 

Intern utvikling betyr ikke en total selvsentrert utvikling, og 

en skal ikke utelukke Økonomisk aktivitet som kommer utenfra. En 

skal heller ikke på forhånd utelukke bestemte sektorer. I visse 

områder kan sektorer i tilbakegang (tekstil- og lærindustri, kera

misk industri osv.) få en sjanse til å utvikle seg ved å utnytte 

spesielle kunnskaper og konsentrere produksjonen om ekspanderende 

målgrupper. Andre områder kan ha spesielle fordeler å tilby avan

sert industri innenfor elektronikk og bioteknologi, som i forbind

else med enkeltproduksjoner er på utsikt etter arealer i et lite 

forurenset miljø. Det finnes også naturlige miljøer i landdi

strikter som kan absorbere strategisk og "forurensende tungindu

stri", som andre steder ville skape store problemer. 

Når det gjelder investeringer bør disse fortrinnsvis gis til 

"produktive" investeringer som skjer med utgangspunkt i mar

kedsbehov . Men det må parallelt og eventuelt forut for slike 

investeringer også investeres i tekniske infrastrukturer (veier, 

telekommunikasjonsnett m.v.). Også disse investeringene bør 

foretas under hensyn til en viss Økonomisk rasjonalitet. 
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3.7 Tiltak for små og mellomstore bedrifter. 

3.7.1 Tilpasning av produksjonsmetoder. 

Små og mellomstore bedrifter har ofte en svak konkurranseevne som 

bl.a. kan skyldes foreldede produksjonsmetoder og liten kontakt 

utad. En tilpasning er ofte nødvendig, og en kan se for seg 

fire former for tiltak: 

Utbredelse av ny teknikk innenfor bearbeidingsindustri og 

håndverk støttes. 

Det gjøres en innsats for å fremme et konkurransedyktig til

bud av avansert teknisk utstyr. I den sammenheng er det nød

vendig med spesialiserte informasjons- og rådgivningsorganer. 

Det ytes spesiell hjelp til interne "basissektorer" (mat -

varer, byggevirksomhet og offentlige arbeider) 

bestrebelser på å beherske nye teknikker. 

i deres 

Den regionale 

anvendes til 

aktiviteter. 

sparing påvirkes slik at den høyere grad 

å finansiere en modernisering av produktive 

Av hensyn til investeringsvirksomheten for lokale bedrifter, er 

det nødvendig å styrke landdistriktenes finansielle infrastruk

tur. Dette kan innebære en Økt desentralisering av bankene, 

lettere adgang for andre sektorer enn landbrukssektoren (som ofte 

har prioritet i landdistriktene) til de finansielle ressurser, 

støtte til opprettelse av regionale investeringsselskaper m.v. 

3.7.2 

Tilbudet 

varieres. 

utvikling 

Bedre serviceytelser. 

av tjenesteytelser 

Det er ofte et 

i landdistriktene 

til bedrifter må 

nøkkelproblem for 

stimuleres og 

den Økonomiske 

at servicetjenester mangler. 

Innsatsen kan samles om fire hovedretningslinjer: 



3.7.3 

Etablering av tekniske 

(kommunikasjonssentre , 

matisering osv.). 
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infrastrukturer til serviceorganene 

adgang til databaser, kontorauto-

Utvikling av et system med fordelaktige administrative 

tiltak . Dette kan dreie seg om forhold som lavere 

offentlige takster for ytelser for å kompensere for av

standen til store bysamfunn, at visse offentlige tjeneste 

funksjoner opprettholdes til tross for mindre Økonomisk 

"rentabilitet", renovering av boligmassen og forbedring av 

de miljømessige omgivelser etc. 

Tiltak som tar sikte på å stimulere tilbudet av og etter

spørselen etter serviceytelser . Disse bør ta sikte på pro

duksjonssektorens behov, f.eks. at den offentlige sektor 

etterspør slike serviceytelser, at det gis insitament til 

mindre bedrifter for å utnytte spesialiserte serviceytelser 

og utvikling av servicefunksjoner i forbindelse med aktuell 

lokal produksjonsvirksomhet. 

Tiltak for å bedre utdannelsen til personer som skal an 

settes i servicesektoren. 

Turisme i landdistriktene. 

Blant de tjenester som skal utvikles i landdistriktene, inntar 

turismen en spesiell plass. Her synes utsiktene på forhånd å 

være gunstige. For å skape størst utbytte av innsatsen, bør en 

samle seg om tre hovedretningslinjer: 

En forbedring av tilbudene til turister gjennom en støtte 

som gir serviceyterne mulighet for å organisere seg (koopera

tiver, kvalitetsmerker), samt en støtte til markedsfør 

ingen. 

Fremme av mer gjennomarbeide tilbud til turister, dvs. pakke

tilbud som kan omfatte overnattingsmuligheter, fritidsaktivi 

teter og beslektede serviceytelser. 
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Integrering av turismen i landbruket som ledd i å oppnå e t 

større produktspekter i næringen. Erfaringer på områder 

viser at en suksess for slik turisme avhenger av om det i 

nærheten av de gårder det gjelder, finnes infrastrukturer 

(svømmebassenger, golf og tennisbaner) og serviceytelser 

(utleie av hester, guidede turer, restauranter) . Suksessen 

avhenger dessuten av at det sikres en systematisk informa

sjon til de potensielle kundegrupper og at det eksisterer en 

kontaktformidling (informasjons - og reservasjonssentra eller 

- byråer, transportmuligheter). 

3.8 Forskning og utvikling. 

Det fastslås at Fellesskapet ikke må tillate at landdistriktene 

gradvis utvikler seg til "en tredje verden" på det teknologiske 

området, og dermed sakker etter i utviklingen. EF har generelt 

lagt opp til en Økt satsning på forskning og utvikling, og det e r 

viktig at næringslivet også i landdistriktene, det vil ofte si 

mindre og mellomstore bedrifter, trekkes med i denne utvik-

lingen. Det er aktuelt å gjennomføre en rekke forsknings - og 

utviklingstiltak som er av spesiell interesse for landdistriktene . 

3.9 Ny informasjons- og telekommunikasjonsteknologi. 

Telekommunikasjon vil utgjøre en vesentlig forbindelse mellom 

landdistriktene og de store sentra for Økonomisk og kulturell 

virksomhet. I de mest utviklede områder innenfor EF, anvender 

mange bedrifter i landområdene, også bondegårder, med hell de nye 

informasjonsteknologier og tallrike tjenesteytel:ser som tilbys i 

den sammenheng. Disse utnyttes såvel med tanke på driften som 

med forbindelsen utad. Det er viktig å støtte opp under en slik 

utvikling, og søke å få den spredd til de mindre utviklede om

rådene. 
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3.10 Undervisning, utdannelse og sosialpolitikk. 

Undervisning og fagutdannelse er en viktig forutsetning for og et 

bidrag til utviklingen av landdistriktene. Det er imidlertid 

ofte vanskeligheter i denne sammenhengen i mange landdistrikter. 

Tilbud for undervisning og utdannelse mangler eller er i ferd med 

å forsvinne, og eksiserende utdannelsesopplegg sikter i høyere 

grad enn før på befolkningen i by- og industriområdene. Derfor 

er det viktig at medlemslandene og regionene stimuleres til å 

opprettholde et utdannelsesnett i landdistriktene. 

3.11 Informasjons- og motivasjonsfremmende tiltak. 

Kommisjonen ønsker å utbygge målrettede tiltak som sikte på 

informasjon og motivasjon: Tilrettelegge motivasjonsfremmende 

seminarer, utgi informasjonsbrosjyrer om EF-tiltak for land

distriktene, fremme informasjonsutveksling og erfaringsformidling 

mellom landdistriktene m.v. 
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4.0 MALENE FOR REGIONALPOLITIKKEN. REFORM AV STRUKTURFONDENE. 

4.1 Innledning. 

Som det fremgår av de to foregående kapitler, har Fellesskapet en 

lang rekke muligheter for tiltak når det gjelder å møte problem

ene i landdistriktene. Kommisjonen har pekt på at det er en 

utbredt oppfatning at alt avhenger av de beløp som kan avsettes 

på EF- budsjettet til distriktsformål, og at det er en direkte 

forbindelse mellom til takene fra EF' s strukturfond og til takene 

til støtte for landdistriktene. Det er ikke ·gitt, sier Kommi 

sjonen, at dette er den beste måte å løse problemene på. Et godt 

kvalitetsmerke og god informasjon kan i visse tilfelle gi langt 

større resultater enn en ubegrenset støtte fra EF. Dessuten vil 

politikken på de øvrige områder innenfor EF også kunne bidra til 

utviklingen i landdistriktene, selv om det i visse tilfeller 

kreves omlegginger. Derfor har en lagt frem de synspunkter som 

det er redegjort for i kap. 3 foran. 

Imidlertid er det innlysende at når landdistriktene er stilt 

overfor et virkelig utviklingsprogram som omstilling av land-

Økonomien, da er struktur- og 

element i strategien for land-

bruket eller differensiering av 

regionalpolitikken det bærende 

distriktene, noe som igjen 

strukturfondene. 

innebærer finansielt bidrag fra 

Både på Fellesskapsplan og på nasjonalt plan har det manglet en 

virkelig utviklingsstrategi for landdistriktene. Kommisjonen har 

innrømmet at Fellesskapet har støttet utviklingen i landdistrikt

ene på spredt vis ved en rekke foranstaltninger. Disse kunne nok 

påvirke utviklingen, men forfulgte i de fleste tilfelle ikke et 

mål systematisk og spesifikt. 

Siden begynnelsen av 1980-årene er det imidlertid gjort forsøk på 

å sette iverk en integrert utviklingspolitikk i visse land

distrikter. Det har siden 1981 vært tilfelle med de integrerte 
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utviklingsprogr ammer som er finansiert av utviklingsseksjonen 

innenfor Landbruksfondet (FEOGA) • Det er iverksatt programmer 

for bl.a. de vestlige Øyer i Skottland og for områder i Middel 

havslandene (de integrerte Middelhavsprogrammer fra 1985) • Disse 

programmene representerer i større eller mindre grad en utvik

lingsstrategi for landdistriktene ved såkalte "konsentr asjonsom

råder" . Disse konsentrasjonsområdene er landdistrikter i tilbake 

gang. 

De tiltak som settes i verk der, bidrar både til en tilpasning i 

landbruket og til en spredning av Økonomien i området. De inte 

grerte Middelhavsprogrammer inneholder underprogrammer for "indre 

områder". I disse fjellområdene og ugunstig stilte områder 

ellers gjennomføres det tiltak både innenfor og utenfor land

bruket, med henblikk på å opprettholde bosettingen i distrikt

ene. Erfaringene fra disse programmene vil være et referanse

grunnlag når EF utvikler generelle retningslinjer for finansielle 

tiltak i landdistriktene. 

4.2 Reformer av strukturfondene. 

4.2.l Strukturfondene . 

Det er tre fond som går under betegnelsen EF's strukturfond: 

Det europeiske fond for regionalutvikling (Regionalfondet) . 

Det europeiske sosialfond (Sosialfondet) . 

Det europeiske utviklings - og garantifond for landbruket -

utviklingsseksjonen (Landbruksfondet) . 

Regionalfondet ble opprettet i 1975 med det formål å yte støtte 

til utviklingsprosjekter i distriktene i EF- landene. Støtten 

går først og fremst til fattige områder, som har bruk for å endre 

landbruks- eller industristrukturen. 

Sosialfondet har til formål å bidra til Økning av levestandarden 

samt til å fremme sysselsettingsmulighetene. Fondet yter hjelp 
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til flere områder, bl . a. støtte til distriktsutvikling, til unge 

under 25 år, til handicappede, gjestearbeidere m.v . Dessuten har 

en forsøkt å motvirke de alvorlige sosiale problemer som krisen 

innenfor spesielle sektorer som tekstilindustrien har skapt. 

Endelig yter fondet støtte til omskolering av arbeidere og 

funksjonærer. 

Landbruksfondet er opprettet for å finansiere utgiftene i for 

bindelse med Ef's felles landbrukspolitikk og fiskeripolitikk. 

Fondet er oppdelt i to seksjoner, Garantiseksjonen og Utvik

lingsseksjonen. Garantiseksjonen betaler utgifter til den felles 

pris- og markedspolitikk, som sikrer bøndene en minstepris for 

deres produkter (støttekjøp/intervensjon, eksportrestitusjoner). 

Utviklingssektoren yter støtte til strukturendringer i landenes 

landbruk slik at produksjonen kan forbedres. 

I forbindelse med struktur- og regionalpolitikken kan det også 

være grunn til å nevne Den europeiske investeringsbank som er 

et selvstendig organ innenfor EF' s rammer. Bankens oppgave er 

gjennom lån å bidra til en balansert Økonomisk utvikling innenfor 

EF. Den yter lån og garantier til prosjekter i mindre utviklede 

områder i medlemslandene, og til prosjekter som er av felles 

interesse. Banken yter også lån til assosierte land (Tyrkia) og 

til forskjellige u- land. Hovedsetet ligger i Luxemburg, og ledes 

av et representantskap som består av medlemslandenes finansmin

istere. 

4.2.2 Utviklingen av landdistriktene som mål for reformen av 

strukturfondene. 

Det Europeiske råd har vedtatt en sterk opptrapping av struktur

fondenes midler og Ministerrådet har vedtatt endringer i fondenes 

oppbygging og funksjon, jevnfør kap. 1. Denne reformen innebærer 

både en metodeendring, en bedre koordinering og en mer geografisk 

og målrettet konsentrasjon av de disponible budsjettmidler, og 

altså en betydelig forhøyelse (en fordobling) av disse. 

I Ministerrådets vedtak er det satt opp 5 hovedmål for regio

nalpolitikken. Virkemidlene er angitt i parentes: 
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1. A f r emme utviklingen og strukturtilpasningen i tilbakestå

ende regioner (Regionalfondet, Sosialfondet og Landbruks

fondets utviklingsseksjon) . 

2. A sørge for en omstilling i regioner som er alvorlig rammet 

av sysselsettingsnedgang i tradisjonelle industrier (Regio

nalfondet, Sosialfonde t ) . 

3. A bekjempe langtidsledighet (Sosialfondet). 

4. A fremme ungdommens integrering i arbeidsmarkedet (Sosial 

fondet) . 

5. Innen landbrukspolitikken: 

a. A påskynde strukture l l tilpasning i landbruket (Land

bruksfondets utvik lings s eksjon) . 

b. A fremme utviklingen i landdistriktene (Landbruksfondets 

utviklingsseksjon, Sosialfondet, Regionalfondet). 

De forskjellige målene skal således søkes gjennomført ved hjelp 

av et, to eller tre strukturfond. Hovedtanken er å skape en 

bedre koordinering mellom de tre strukturfondene. Det skal like

ens foretas en bedre samordning av EF' s innsats og motsvarende 

innsats fra de enkel te medlemsland innenfor dette området. Ut

vikling av landdistriktene er bare nevnt i forbindelse med mål 

5b. Men de fleste av de tilbakestående områder (som er dekket i 

mål 1), er områder som i høy grad har landbrukskarakter. Det er 

derfor klart at utviklingen av landdistriktene også er av de 

priori terte oppgaver i disse områdene. Landbruket og landdi 

striktene er således en integrert del av regionalutviklingen og 

strukturtilpasningen i de vanskeligstilte regionene. EF kan også 

intervenere på en mer indirekte og mindre systematisk måte i 

forhold til landdistriktene i henhold til mål 3, 4 og spesielt Sa. 

4.2.3 De enkel te strukturfonds oppgaver i forbindelse med de 

regionalpolitiske mål. 
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De tre strukturfondene har ulike hovedoppgaver i forbindelse med 

de 5 hovedmålene i regionalpolitikken. Regionalfondet har som 

hovedoppgave å støtte mål 1 og 2, og delvis tiltak innenfor mål 

5b. Regionalfondets oppgaver er i første rekke: 

Produksjonsfremmende investeringer. 

Etablering eller modernisering av infrastrukturer (offentlig 

og privat støttevirksomhet til næringsvirksomhet) . 

Tiltak til utvikling av det potensiale som finnes i de 

berørte regioner. 

Sosialfondets viktigste oppgave er å støtte mål 3 og 4. Utover 

dette skal det delvis medvirke til at målene 1, 2 og 5b blir 

oppfyll t . Sosialfondet er først og fremst konsentrert om lang

tidsledige og unge som er arbeidsløse etter endt skolegang. 

Fondet skal medvirke til yrkesutdannelse, støtte til arbeidsmar

kedstiltak og for oppstarting av selvstendig virksomhet. 

Landbruksfondet, utviklingsdelen, skal støtte målene 1, 5a og 

5b. I motsetning til de to andre fondene er det ikke angitt en 

prioritering av innsatsen mellom disse tre målene. Landbruks

fondet kan delta i finansieringen av tiltak vedrørende: 

Primærlandbrukets strukturendring. 

Forbedring av strukturene for bearbeiding og avsetning av 

landbruks - , skogbruks - og fiskeriprodukter. 

Omstilling av landbruksproduksjon. 

Miljøvern. 

Utjevning av naturgitte forskjeller når det gjelder land

brukets vilkår. 

Sikring av en rimelig levestandard for bøndene. 
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4.2.4 Kriteriene for å oppnå støtte fra regionalfondene. 

For de tre hovedmålene 1, 2 og 5 er det fastsatt bestemte 

kriterier for å oppnå støtte. 

Mål 1 (tilbakestående regioner) . 

Mål 1 er på forhånd avgrenset til bare å gjelde Spania (10 regi

one r) , Frankrike (oversjøiske departementer og Korsika) , Hel la s 

Irland, Italia (8 regioner) , Portugal og Nord-Irland. For at e n 

region i disse områder skal kunne komme i betraktning, må brutt o 

na s jonaprodukt pr. innbygger i de siste 3 år ligge under 75 % av 

EF- gjennomsnittet. 

Må l 2 (industrielle omstillingsregioner). 

For at et område skal komme i betraktning under dette målet, skal 

for de siste 3 år: 

industrisysselsettingens andel av den samlede sysselsetting 

for hvert år siden 1975 ha vært like stor som EF' s gjennom

snitt, eller større, og 

det skal være konstatert en 

sysselsettingen sammenlignet 

(etter 1975). 

betydelig nedgang i industri

med det valgte referanseår 

Utover dette kan følgende områder komme i betraktning: 

Bysamfunn med en arbeidsløshet som ligger minst 50 % over 

EF-gjennomsnittet og hvor det er notert en betydelig nedgang 

i industrisysselsettingen. 

Andre områder hvor det har skjedd et betydelig tap av 

industriarbeidsplasser i løpet av de siste 3 årene, eller 

som opplever eller er truet av slike tap innenfor indu

strisektorer som er avgjørende for deres Økonomiske ut

vikling. 
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Berlin skal være støtteberettiget. 

Den gruppe av regioner som det her er tale om (bysamfunn m. v . ) 

skal velges for en periode på tre år . Maskimum 15 % av EF' s 

befolkning (48 millioner) kan inkluderes i ordningen. 

Mål 3 og 4 (arbeidsledighet, ungdom). 

Det er ikke fastsatt direkte kriterier for hvilke områder som kan 

komme i betraktning når det gjelder disse to mål. Planer for 

oppfylling av målene skal forelegges Kommisjonen til godkjenn

else. Kommisjonen har gitt retningslinjer .for den opplærings- og 

sysselsettingspolitikk som skal drives i basis i Sosialfondet. 

Mål 5a (strukturendringer i landbruket). 

Dette målet skal oppfylles bare gjennom støtte fra utviklings 

delen i Landbruksfondet. Det skal her ikke fastsettes noen 

geografisk avgrensning. De tiltak som støttes skal i prinsippet 

være i samsvar med reformen av landbrukspolitikken (markedspoli 

tikken) , og må ikke føre til Økt produksjon av produkter som det 

allerede er overskuddsproduksjon av . 

Mål 5b (fremme utviklingen i landdistriktene). 

Dette mål skal altså kunne få støtte gjennom alle tre fondene. 

De områder som er aktuelle, fastsettes av Kommisjonen. Forut 

skal en komite med representanter fra hvert av medlemslandene 

velge ut disse områdene . Kriteriene vil være følgende : 

HØy avhengighet av landbruket, uttrykt ved høy andel av den 

samlede sysselsetting i landbruket. 

Landbrukets inntektsnivå og den landbruksfaglige utvikling 

(relativt lavt nivå) . 

Vurdering av hvor geografisk perifere områdene er, og hvor 

følsomme de er overfor endringer i landbrukssektoren, spesi 

elt i forbindelse med reformer i EF's landbrukspolitikk. 
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Når det gjelder målene 1- 4 og Sb er hovedtanken med reformen av 

strukturfondene en bedre koordinering av de tiltak som skal 

gjennomføres innenfor et område. I denne sammenheng skal det for 

et område som ønsker å motta støtte, lages en samlet plan for 

området (et regionalprogram) hvor det skal inngå en beskrivelse 

av områdets karakter og problemer, og hvilke tiltak en ønsker 

gjennomført og angivelse av hvilke mål som ønskes oppfylt, samt 

hvilke tiltak som det søkes tilskudd til under hvert enkelt 

fond. Slike samlede planer skal utarbeides av de enkel te med

lemslands nasjonale eller regionale myndigheter. For mål Sa 

(landbrukspolitikken) er det ikke angitt noen nye prosedyrer med 

hensyn til planer. 

4.2.S Nærmere om Landbruksfondets medvirkning. 

Landbruksfondets utviklingsdel kommer inn i forbindelse med mål

ene 1, Sa og Sb. En betydelig del av midlene vil gå til mål 1 og 

Sb. Når det gjelder mål Sa, den tradisjonelle landbrukspoli

tikken, legges det opp til en høy grad av prioritering av områder 

som knytter seg til mål 1 og Sb. Av til tak som det kan gis 

støtte til under mål Sa, har Kommisjonen foreslått følgende: 

Tiltak for å redusere produksjonspotensialet og omstilling 

av produksjon. I denne forbindelse kan spesielt nevnes sats

ing på kvalitetsprodukter, omsetning av produkter direkte 

fra gården (kvalitetsmerking, jevnfør pkt. 3.2.2.). 

Tilplanting av skog på jordbruksareal. 

Oppmuntring til opphør med landbruksproduksjon, spesielt med 

tanke på å redusere jordbruksarealet ("førtidspensjon"). 

Inntektsstøtte for å kompensere for ulemper jordbruket har i 

fjellområder og i andre mindre gunstige områder for jord

bruksdrift. 

Miljøtiltak og naturvern. 

Oppmuntring til unge som vil etablere seg i landbruket. 



side 50 

Investeringer som kan bedre landbruksstrukturen. 

Tiltak for å bedre avsetning og bearbeiding av landbruks-, 

skogbruks- og fiskeprodukter. 

Innenfor mål 1 vil Landbruksfondet i korte trekk kunne yte 

støtte til: 

Tiltak for å oppmuntre unge til å etablere seg i landbruket, 

og til restrukturering og opphør med landbruksvirksomhet. 

Omstilling, spesialisering og reduksjon av produksjon. 

Prosjekter (som ikke støttes av Regionalfondet) vedrørende: 

Infrastruktur. 

Alternativ inntekt og sysselsetting. 

Sammenslåing av bruk. 

Jordforbedring. 

Vanning. 

Turisme. 

Miljø- og naturvern. 

Utbedring av skader etter naturkatastrofer. 

Skogplanting og skogforbedring. 

Landbruksutdannelse. 

For mål 5b (fremme av utviklingen i landdistriktene) er det 

ikke angitt hva en kan støtte fra Landbruksfondet. 

4.2.6 Finansiell , ramme. 

På toppmøtet i februar 1988 vedtok Det europeiske råd (stats

sjefer, statsministerne, utenriksministerne) å fordoble (uttrykt 

i faste priser) strukturfondenes midler. Det vil si en Økning 

fra 7,1 milliarder ECU i 1987 til ca. 14,2 milliarder ECU i 1993 

(uttrykt i 1988-priser). Dette betyr en Økning fra vel 50 milli

arder n.kr. til ca. 107 milliarder n.kr. Fordelingen mellom 

fondene er i 1988: 
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Milliarder ECU: Milliarder N.kr: 

Regionalfondet 3,7 28,0 

Sosialfondet 3,0 23,0 

Landbruksfondet 1, 1 9,0 

s u m 7,8 60,0 

Det er ikke angitt om fordelingen mellom fondene skal være uen

dret i perioden frem til 1993. Det er derimot sagt at budsjett

midlene i videst mulig forstand skal konsentreres om de tilbake

stående områder som er omfattet av mål 1, dvs. de sørlige land og 

Irland oa Nord-Irland. Fondens bevilgninger til disse regioner 

skal være fordoblet allerede i 1992 mot 1993 som det generelle 

prinsipp. 

Av Regionalfondets midler kan opptil 80 % benyttes til mål 1 

(fremme av tilbakestående områder). Fondenes andel av de samlede 

offentlige midler, som inkludert nasjonale og regionale midler, 

involvert i et prosjekt, vil generelt være: 

4.2.7 

65 % for prosjekter som kommer inn under mål 1. 

50 % i områdene som kommer inn under mål 2. 

40 % i alle andre tilfeller. 

Medlemslandenes regionalpolitikk. 

Med reformene av strukturfondene og den sterke Økningen av 

fondenes midler tar EF sikte på å 

regionalpolitiske innsats i forhold 

styrke og konsentrere sin 

til tidligere. Tiltakene 

kommer i tillegg til medlemslandenes egeninnsats ved at de styres 

i effektive samarbeidsprosjekter mellom lokale, regionale og 

nasjonale myndigheter der Kommisjonen også skal være represen

tert. Kommisjonen vil også styrke kontrollen med kvaliteten på 

de tiltak som mottar støtte fra strukturfondene. 

EF' s innflytelse på medlemslandenes regionalpolitiske støtteord

ninger er underlagt Romatraktatens regler om kontroll av stats

støt te (art. 9 2-94) . Artikkel 92. 3 C fastsetter at støtte til 
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utvikling av visse Økonomiske regioner kan betraktes som forenlig 

med Fellesmarkedets prinsipper, når støtten ikke endrer samhan

delsvilkårene eller strider mot de felles interesser. 

Kommisjonen baserer seg her på en metode som gir mulighet for å 

undersøke den sosioøkonomiske situasjonen i en region, både i 

nasjonal sammenheng og i Fellesskaps- sammenheng for å se om det 

eksisterer alvorlige nasjonale skjevheter. Dersom en kan påvise 

slike skjevheter, kan Kommisjonen gi den aktuelle medlemsstat 

tillatelse til å føre en nasjonal regionalpolitikk, uansett 

statens Økonomiske . utviklingsnivå. Kommisjonens beslutninger er 

basert på følgende prinsipper: 

Regionene vurderes på grunnlag av geografiske enheter på 

fylkesnivå. I begrunnede tilfelle kan en bruke mindre 

enheter. 

I første faste vurderes den sosioøkonomiske situasjonen i en 

region på grunnlag av enten bruttonasjonalprodukt pr. inn 

bygger, eller strukturell arbeidsledighet. 

Andre relevante indikatorer vil bli behandlet i 2. fase. 

Kommisjonen har på ·dette grunnlag gjennomgått alle medlemsstat

enes regionalpolitikk. 

4.2.8 Regionalpolitikken og konkurransepolitikken. 

Det er nødvendig for EF å avklare forholdet mellom regionalpoli 

tikken og konkurransepolitikken. Fri konkurranse når det gjelder 

markedsføring og salg og fri bevegelse av produksjonsfaktorene, 

er et av de grunnleggende prinsipper som EF og det indre markedet 

bygger på. Bedrifter og næringsliv skal ikke beskyttes av noen 

form for proteksjonisme. Derfor gjelder det klare grenser for 

bruk av offentlig støtte, og intensjonen har vært å redusere slik 

støtte til næringsvirksomhet. Også innenfor regionalpolitikken 

har en hatt en manglende tro på at offentlige støttetiltak kan 

løse de store balanseproblemer som finnes, uten samtidig å forår 

sake alvorlige forstyrrelser av konkurranseforutsetningene 

(uakseptable konkurranseforvridninger). 
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På den annen side vil nettopp liberaliseringen og utviklingen på 

det indre markedet kunne føre til Økt bruk av støtte for å be

skytte nasjonale bedrifter eller gi den konkurransefordeler. 

Kommisjonen har derfor varslet strengere kriterier for stats

støtte, og vil legge stor vekt på innsyn i gjeldende ordninger 

i medlemsland. Det foreligger en rapport om ulike former for 

statstøtte til næringslivet, inkludert regionalpolitisk støtte. 

Omfanget av statsstøtten i EF viser seg å være betydelig (3 % av 

samlet BNP, varierende fra 1,3 % i Danmark til 5,7 % i Italia). 

Visse former for statsstøtte regnes imidlertid ikke som protek

sjonistiske, men som hjelp til å få markedet til å fungere 

bedre. Dette gjelder visse former for støtte til små og mellom

store bedrifter. Støtte kan videre brukes til restrukturering, 

til fremme av forskning og teknologiutvikling og til regional

politiske formål, etter nærmere godkjennelse av Kommisjonen. 

På regionalpolitikkens område skjelner EF's konkurranseregler 

mellom støtte til områder der levestandarden er usedvanlig lav 

eller arbeidsledigheten stor, og støtte til regioner eller visse 

næringer i land med en velutviklet økonomi. Kommisjonen foretar 

sammen med medlemslandene en løpende undersøkelse av 

støtteordningene. I flere tilfeller har slike gjennomgåelser 

res ul tert i en reduksjon av de støtteberettigede områdene. I 

Danmark er det gitt en grense for hvor del av landets befolkning 

som kan bo innenfor slike områder. Videre kan en slik 

gjennomgang ha medført at maksimumsgrensene for regionalpolitisk 

støtte pr. nyinvestering er blitt redusert. Begrensning av 

støtte til visse sektorer eller prosjekttyper er også blitt 

gjort. 

Ved Kommisjonens gjennomgang av de danske regionene, var det 

klart at ingen av regionene der ville kvalifisere til støtte ved 

bruk av de to utgangskri teriene, BNP pr. innbygger og arbeids

ledighet i forhold til lands - og EF- gjennomsnittet. Etter en 

diskusjon om bruk av mer differensierte kriterier, kom en frem 

til de begrensninger i de geografiske støtteområder som gjelder i 

Danmark i dag. 

Slike forhandlinger mellom de enkelte medlemsland og EF-kommi

sjonen kan farges av de regionalpolitiske ambisjonene til med-
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lemslandenes myndigheter. Det synes klart at både de danske og 

britiske myndigheter har priori tert regionalpolitikken re la ti vt 

lavt . I Vest- Tyskland er situasjonen annerledes på grunn av de 

spesielle politiske forholdene som knytter seg til regionene mot 

grensen til Øst- Tyskland. 

4.2.9 Den nye regionalpolitikken og medlemslandene. 

Reformene i regionalpolitikken i EF har fått store konsekvenser 

for medlemslandenes regionalpolitikk, spesielt i de mer rike 

landene . Tidligere fikk f.eks. både Skottland og Danmark rela

tivt store beløp fra EF i form av programbevilgninger som en 

påskjØtning på landenes egne regionalpolitiske bevilgninger. 

Denne muligheten er nå så og si falt bort. I Danmark har en 

derfor foretatt en reell omprioritering fra de regionalpolitiske 

ordninger til nasjonale ordninger for forskning, utvikling av ny 

teknologi og produktutvikling. Bl . a. har en søkt å utvikle 

teknologiske sentra i hvert fylke (amt) . Denne politikken er 

regionalt blitt støttet gjennom bruk av regionalpolitiske pro

grambevilgninger fra EF . 

Hvilke regioner som fortsatt vil være berettighet til regional

politisk støtte fra EF blant de mer velutviklede Økonomiske 

landene, vil relativt raskt bli avklart. Det er tale om regioner 

under mål 5b (utviklingen av landdistriktene) og under mål 2 

(omstilling i industrielle regioner) . For Danmarks del er det 

bare ventet at enkel te mindre Øyer vil falle innenfor 5b, for 

Skottlands del vil områder i høylandet og på øyene komme innen

for . Når det gjelder mål 2, ønsker Danmark å få med 3 områder 

knyttet til nedlagte skipsverft. 

Det skal fastsettes maksimumsgrenser for EF' s støtte uttrykt i 

prosent av en nyinvestering eller som et beløp pr. nyopprettet 

arbeidsplass. Disse maksimumsgrensene varierer etter de regio

nale problemenes art og styrke. Maksimumsgrensen er 75 % i de 

mest tilbakeliggende områdene . Øvrige maksimumsgrenser er 30, 25 

og 20 % • Etter kri tikk fra Storbritannia over at denne metoden 

oppmuntrer til kapitalintensive investeringer, er maksimums

grensene for arbeidsintensive investeringer hevet med 5 . pro

sentpoeng, til h.h.v. 80, 35, 30 og 25 %. 
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For Danmark er maksimumsgr ensene 30, 25 og 20 % for kapital 

intensive investeringer, og 35, 30 og 25 % for arbeidskraftin

tensive investeringer . I Skottland, når det gjelder høylandet og 

øyene, differensieres støtten etter bedriftsstørrelse. Grensene 

sier at så og si bare små og mellomstore bedrifter får støtte. 

Bedrifter med under 10 ansatte kan få inntil 75 % støtte når det 

gjelder fast realkapital, eller inntil 10. 000 ECU (ca. 75. 000 

kr.) pr. arbeidsplass. Bedrifter med over 10 ansatte, kan få 

inntil 50 % av investeringene i støtte, eller inntil 5. 500 ECU 

(vel 40.000 kr.) pr. arbeidsplass. Her er det fastsatt en maksi-

mumsgrense for investeringens totalstørrelse, slik at storinve

steringer (store bedrifter) faller utenfor. 

Det er viktig å understreke at maksimumsgrensene og avgrensningen 

av støtteberettigede regioner er et forhandlingsspørsmål mellom 

vedkommende medlemsland og EF. Skottland oppnådde relativt høye 

maksimumsgrenser, fordi de satset på små og mellomstore be

drifter. I sørlige deler av Belgia har en også fått høye maksi 

mumsgrenser fordi det her er kull og stålområder med store om

stillingsbehov . 

5.0 REGIONALPOLITIKKEN I NORGE OG EF 

5.1 Struktur- og regionalpolitikk i tilknytning til landbruks-i 

politikken. 

5 .1.1 Forskjellig utgangspunkt for distriktspolitikken i land-

brukspolitikken. 

Landbruket spiller en stor rolle både for bosetting og syssel-

setting i landdistriktene. Det gjelder såvel for Norge som i 

store deler av EF. Derfor er de struktur- og regionalpolitiske 

elementene i landbrukspolitikken av stor betydning for landdi

striktene. 

EF og Norge har et forskjellig utgangspunkt for landbruket i 

distriktspolitikken. I EF kommer struktur- og regionalpolitikken 

inn som et supplement til pris - og markedspolitikken, til den 
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felles landbrukspolitikken. Karakteren av str ukturpolitikk, 

d. v. s. støtte til omstillinger og forbedringer, var lenge frem

herskende . Mange av til takene har også hatt sterk karakter av 

sosialpolitikk . Etter hvert har støtteordningene til drift i 

vanskeligstil te områder kommet mer inn i bildet. I Norge er de 

distrikts - og strukturpolitiske elementer selve hjørnesteinen i 

landbrukspol i tikken. Til takene er i stor grad knyttet til selve 

produksjonen, slik at vi ikke har en ensartet pris - og markeds 

pol i tikk som i EF. 

Forskjellene mellom Norge og EF i denne sammenheng kommer klar t 

til uttrykk når en ser på sammensetningen av overføringene fra 

det offentlige til landbruket . I EF har utbetalingene fra Land

bruksfondets utviklingsseksjon bare utgjort ca. 4 % av de totale 

utbetalinger i de senere årene. Det er således støtten til 

pris- og markedspolitikken som klart dominerer i EF. I Norge kan 

en betydelig del av overføringene settes i sammenheng med en 

struktur- og distriktspolitisk differensiering. Det kan anslås 

at noe over 60 % av de statlige bevilgninger i henhold til Jord

bruksavtalen kan knyttes til en slik differensiering. 

I det følgende skal det kort redegjøres for forskjellene mellom 

EF og Norge når det gjelder landbrukspolitikken. Det henvises 

for øvrig til notat 2/89 fra Landbrukets Utredningskontor som 

omhandler EF's landbrukspolitikk. 

5 .1. 2 Landbrukspolitiske forskjeller mellom Norge og EF 

Hjørnesteinen i EF' s landbrukspol i tikk er pris - og markedspoli 

tikken. Denne innebærer felles priser for alle EF's bønder, og 

den innebærer intervensjonskjøp og lagerhold fra EF' s side når 

markedsprisene faller under intervensjonsprisene. Systemet med 

importavgifter og eksportsubsidier utjevner forskjellene mellom 

de høyere EF - priser og de lavere verdensmarkedspriser . Dette har 

gitt EF - bøndene en indre og ytre sikkerhet når det gjelder pris

nivå og avsetning . Landbruksbefolkningen skal sikres en rimelig 

levestandard gjennom å Øke produktiviteten i landbruket. 

Markedspolitikken og den meget sterke produktivitetsveksten, som 

blant annet følger av inntektsmålet, har ført til en sterk Økning 
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i landbruksproduksjonen i EF. På de viktigste produktområdene 

har EF endret seg fra å være netto importområde til å bli en 

betydelig eksportør av landbruksvarer. 

Overskuddsproduksjonen og pressede markeder har resultert i store 

landbruksutgifter for EF, og i en etter hvert svak inntektsut-

vikling for bøndene. De reformer EF nå gjør innenfor sin land-

brukspolitikk, dreier seg først og fremst om innstramninger. 

Det føres en restriktiv prispolitikk, og det er lagt vekt på 

Økt medansvar for produsentene for overskuddsproduksjonen. 

Spesielt gjelder dette innenfor kornsektoren. I melkeproduk

sjonen er det innført kvoteordning. En budsjettstabilisering 

innebærer at landbruksutgiftene i årene som kommer vil stige 

svakere enn brutto nasjonalproduktet, slik at disse utgiftene vil 

gå ned fra 2/3 av det totale EF-budsjettet til ca. halvparten om 

4-5 år. 

Den norske landbrukspol,itikken er preget av klare og relativt 

presise målsettinger. Sentralt står inntektsmålet (samme inntekt 

for bønder som for industriarbeidere) , som er vesentlig mer for

pliktende enn det EF har. Produksjonsmålet gjelder selvforsyn

ing, og skal ses i nær sammenheng med de mål en har for land

bruket i distriktspolitisk sammenheng. Gjennom produksjons- og 

markedsregulering søker en å unngå overskuddseksport. De årlige 

jordbruksavtaler og det norske omsetningssystemet sikrer en god 

gjennomføring av landbrukspolitikken. 

Sammenlignet med EF-land har en i Norge: 

større inntektssikkerhet for bøndene. 

En bedre inntektsfordeling. 

En mer presis produksjonsmålsetting, inkl. mål for land

bruket i distriktene. 

En bedre produksjonsstyring i forhold til markedsbehovet. 

Et større ansvar for jordbruket selv for markedsbalansen. 
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Her kan det være grunn til å understreke to forhold: 

Det ene er inntektsmålet som i Norge søkes oppnådd i forhand

linger om priser og produksjonstillegg. I EF tenker en mer på 

markedet og mindre på bøndenes inntekter når prisene fastsettes. 

Dette trekker i retning av større bruk og gode jordbruksområder, 

og det trekker i retning av stadig større produksjon. Dermed 

Øker behovet for spesielle støttetiltak for bruk og områder som 

blir hengende etter. 

Det andre gjelder produksjonsmålet. I Norge er det et mål ikke 

bare å tilpasse produksjonen til det innenlandske markedsbehovet, 

men også å fordele produksjonen på distrikter og bruk av ulik 

størrelse. En ønsker at jordbruksressursene i hele landet skal 

være i bruk. Hensynet til sysselsettingen og bosettingen er 

viktig her. For å oppnå dette, brukes produksjonstillegg eller 

prisstøtte dekket over statsbudsjettet. 

Denne hjørnesteinen bak norsk landbrukspolitikk, som gir mulighet 

for produksjonsstyring, produksjonsfordeling og inntektsutjev

ning, er ikke forenelig med Romatraktatens prinsipper. Produsent

ene i EF skal uavhengig av størrelse og beliggenhet stå overfor 

de samme priser. 

Et sentralt ledd i norsk landbrukspolitikk er kanaliseringspoli

tikken d.v.s. stimulering av kornproduksjonen i de beste om

råder slik at husdyrproduksjonen i stor grad kan finne sted i de 

øvrige distrikter. Et slikt opplegg er utenkelig innenfor EF. 

EF's kornpriser er ca. halvparten av de norske, og kornprodusent

ene kan, i tilfelle norsk tilpasning til EF's landbrukspolitikk, 

tvinges til å gå tilbake til husdyrproduksjon, og da basert på 

vesentlig større besetninger enn vanlig i dag. I en slik prosess 

kan også bønder i gode jordbruksområder falle ut. Men det er 

selvsagt presset på distriktsjordbruket i Norge som da vil bli 

særlig sterkt. 

En sentral forskjell: EF har altså hatt en sterk produksjons

vekst slik at området er blitt selvforsynt med de viktigste land

bruksproduktene, og har også fått en betydelig eksport. EF ønsker 

ved hjelp av eksportsubsidier å opprettholde markedsandeler på 

verdensmarkedet. I Norge er selvforsyningsgraden bare vel 50% 
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(kaloribasis) . Vi har en betydelig import, og bortsett fra mindre 

"nisjer" (Jarlsbergost) tas det ikke sikte på eksport av 

jordbruksprodukter. 

5 .1. 3 Momenter for vurdering av distrikt- og strukturpolitikken 

Som det fremgår av 

fremtid, jfr. kap . 

endringer og avgang 

EF- kommisjonens 

2 og 3, er det 

av bønder/bruk. 

rapport om landdistriktenes 

fortsatt behov for struktur

Det kan hevdes at det er for 

mange ressurser i EF's landbruk, for mange bønder. Men både av 

hensyn til sysselsettingen og bosettingen er det ikke ønskelig 

med en fortsatt stor avgang fra landbruksnæringen. Dette har 

aktualisert større satsing på de sosio- strukturelle tiltak og 

regionalpolitikken. Det skal i fremtiden legges vesentlig større 

vekt på å 

og en er 

bevare "den sosiale infrastruktur" i landdistriktene, 

også blitt mer opptatt av landbrukets betydning for 

bevaring av landskapsbildet og det landlige miljø. 

Det er positivt at EF har beveget seg i retning av å sette land

bruket inn i en bredere samfunnspol i tisk sammenheng, med vekt 

på flere målsetninger, slik vi lenge har gjort det i Norge. Også 

EF vil bli nødt til å legge stadig større vekt på miljømessige 

forhold - mindre forurensninger og mindre og mer kontrollert bruk 

av plantevernmidler og medisiner. I utgangspunktet er også EF 

opptatt av familiejordbruk, selv om dette begrepet kan være 

ganske tøyelig . 

Til tross for at utviklingstrekkene er positive, er tolkningen 

av EF' s mål og i særlig grad virkemidlene for å gjennomføre de 

landbrukspolitiske og distriktspolitiske mål annerledes enn i 

Norge . 

For det første er all regionalpolitikk, også regionalpolitikken 

innenfor landbruket, rettet mot svake områder, områder som etter 

klare definisjoner ligger godt under gjennomsnittet i EF når det 

gjelder inntekter og utvikling. Det er antakelig få om noen 

områder som kan kvalifisere for regionalstøtte i Norge etter EF's 

kriterier. 
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For det andre setter EF klare vilkår for å tillat e en nasjo 

nal støtte til landbruk og distrikter. Slik støtte skal ikke ha 

konkurranseforvridende effekter, og ikke oppmuntre til produksjon 

av tradisjonelle landbruksvarer som det er overskudd på . I Norge 

er det som nevnt et sentralt poeng å fordele produksjonen på 

distrikter. 

I norsk distriktspolitikk innenfor landbruket er det viktig at 

det skal gis et insitament til å opprettholde et visst effektivi 

tetsnivå også for mindre bruk i distriktene, og at disse b r ukene . 

skal være en reell del av produksjonssystemet . Produksjon og 

verdiskapning er viktig for norske bønder uansett bruksstørrelse 

og beliggenhet. Med dette som basis vil landbruket bidra til 

andre samfunnsmessige verdier. Dette er bakgrunnen for at en i 

Norge bruker støtteformer knyttet direkte til jordbrukspro

duksjonen. De samfunnsmessige mål i landbruket, d . v.s. bo 

setting, miljø - og ressursutnytting og bevaring av kulturland

skapet, kan ikke oppnås uten at yrkesutøverne i næringen har 

inntekter og sosiale forhold som andre grupper i samfunnet, og at 

de har et yrke som oppfattes som meningsfylt av bøndene selv og 

av samfunnet. Det betyr at de må ha næringsmessige utfordringer, 

først og fremst produsere varer og tjenester til kostnader som 

anses akseptable, alle forhold tatt i betraktning . 

De regionalpolitiske sider ved EF's landbrukspolitikk har nærmest 

det motsatte utgangspunkt . Produksjonen er så høy innenfor EF, 

og det stilles så store effektivitetskrav, at en ikke har behov 

for de marginale bruk og marginale områder i produksjonssys 

temet. Men som nevnt vektlegges nå de andre verdier - de sam

funnsmessige mål . Derfor tenker en seg direkte, p r oduksjonsuav

hengig støtte til små bruk og bruk i utsatte områder. 

Det er stor skepsis blant bønder i EF til direkte inntekts 

støtte. En føler at dette er sosialstøtte, og ønsker heller å få 

tilstrekkelig betaling for produktene. De direkte støtteformer 

er i betydelig grad rettet mot den nåværende generasjonen i 

landbruket, d . v.s. å ta vare på den store andel av bøndene som er 

over 50 - 55 år. Det er usikkert om det ligger noe klart mål i å 

opprettholde sysselsettingen innenfor landbruket i de respektive 

områdene på nåværende nivå. Det er snarere en omstrukturering en 

tenker på, og bosettingen vil da bli søkt opprettholdt gjennom å 
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utvikle det øvrige næringsliv . En del støtteformer, knyttet til 

kostnadsdekning for bruk i vanskelige områder, d.v.s. støtte som 

gis pr. dyr el ler pr . arealenhet, finn es . I rapporten om land

distriktenes fremtid antydes det at EF vil gå lenger i retning av 

å differensiere den felles landbrukspolitikken. Imidlertid vil 

kriteriene for å motta slik spesiell støtte, indirekte rettet mot 

produksjonen, antakelig bli relativt strenge. 

Norge er et rikt land, og inntektsfordelingen er relativt jevn. 

Dette betyr at vi ikke har distrikter som ligger langt under 

landsgjennomsnittet. Hvis ikke bosettingsmål og støtte til 

mindre bruk oppgraderes innenfor EF' s system, vil regionalpoli 

tikken i EF overført på norske forhold få liten virkning. 

I Norge driver vi jordbruk basert på et stort antall bruk rela

tivt jevnt spredt over landet, og i mange tilfelle opp mot dyrk

ingsgrensene . Dertil kommer et høyt norsk kostnadsnivå. De rela

tivt høye produksjonskostnader som følger av dette, gjør at 

norske jordbruksprodusentpriser både gjennomsnittlig og spesielt 

for vanskelige områder, må ligge høyere enn i mange andre land. 

Med den felles prispolitikk som EF's landbrukspolitikk forut

setter, skal det meget store inntektsoverføringer til uavhengig 

av produksjonen, for å gi levevei for bøndene i distrikts-Norge 

hvis norsk jordbruk skulle bli tilpasset EF- systemet. 

I tilknytning til en slik problemstilling er det et viktig moment 

at jordbruksproduksjon som er godt tilpasset markedsbehovet i 

Norge. 

preget 

Som eventuelt EF-medlem vil Norge komme inn i et område 

av overskuddsproduksjon . D.v.s. at Norge blir delaktig i 

problemer og konsekvenser av disse som norsk landbruk ikke har 

noe ansvar for. Hvis det ikke blir tillagt spesielle beredskaps

messige momenter ved å ha en jordbruksproduksjon i Norge, er det 

ingenting i selve utgangssituasjonen for EF som tilsier oppmun

tring til å opprettholde norsk jordbruksproduksjon på det nåvær 

ende nivå. Ved EF-medlemskap må Norge derfor regne med en sterk 

nedbygging av antall bruk og bønder, og en betydelig omstilling 

og sterk effektivisering. 
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5.2 Regionalpolitikken for øvrig. 

5.2.1 Bakgrunnen for den nye regionalpolitiske satsning i EF 

Såvel generelt som innenfor landbrukssektoren vil altså EF frem

over satse mer på regionalpolitikken. Den såkalte sosiale 

dimensjonen ved det indre marked og forsåvidt ved landbruks

politikken, er en nødvendighet for å bøte på de vanskeligheter 

flere områder og mange yrkesutøvere kommer i som følge av Økt 

vekt på stordrift, spesialisering og konkurranse i EF. 

Et overordnet mål for arbeidet med å utvikle utkantområdene i EF, 

er å skape en bedre sosial og Økonomisk balanse innenfor EF i 

forbindelse med gjennomføringen av det indre marked, og også sett 

i sammenheng med reformene i landbrukspolitikken. Det var en 

avgjørende forutsetning for deltakelse i EF fra land som Irland, 

Portugal, Hellas og delvis også Spania og Italia at bestemmelsene 

om liberaliseringen på det indre marked skulle følges av tiltak 

for å utvikle Økonomisk svake områder. Det vil også først og 

fremst bli disse landene som nyter godt av den Økte innsatsen på 

dette feltet. 

Det indre marked, som dreier seg om å skape fri bevegelse av 

varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene, har som 

formål å skape større Økonomisk vekst og utvikling i EF. Det 

dreier seg om å høste fordeler av stordrift og spesialisering. 

Ett stikkord er Økt konkurranse på alle plan, slik at de kompara

tive fortrinn som land og områder har, utnyttes bedre. Omstill

ing rig nyskapning er også momenter å trekke frem. 

Det indre marked løser ikke det enkel te lands egen konkurranse

evne. Konkurranseevnen blir først og fremst et spørsmål om det 

enkelte lands egne forutsetninger, dyktighet, Økonomiske politikk 

m. v. Det indre marked løser heller ' ikke distriktsproblemer eller 

strukturproblemer, det snarere skaper slike. 

inn med regionale og sosiale tiltak. 

Derfor må en komme 
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5. 2 . 2 Kjennetegn ved EF' s regionalpolitikk. Likheter og for -

skjeller i forhold til norsk distriktspolitikk. 

Mot denne bakgrunnen er det ikke overraskende at regionalpoli 

tikken i EF følgende har 3 kjennetegn: 

For det første skal regionalpolitiske tiltak settes sammen som 

pakkeløsninger, d.v.s. være et program for utvikling av hele 

områder. Slike program kan ha både en generell næringspolitisk 

del, en sosial del og en landbruksdel. Finansieringen skal bestå 

av en nasjonal del som kan variere fra 75 % i rike land til 15 % 

i fattige land. I gjennomsnitt vil det være en 50 - 50 % fordeling 

mellom nasjonal finansiering og finansiering fra EF's felles 

regionalfond. EF' s regionalpolitikk og EF' s pol i tikk for små og 

mellomstore bedrifter skal ses i sammenheng. 

Det andre kjennetegnet ved de regionalpolitiske tiltakene i EF 

er at de tar sikte på omstilling og forbedringer . Programmet 

skal som regel gå over 3- 5 år. D.v.s. at støtten skal være 

prosjektorientert og tidsbegrenset. Hovedprinsippet er støtte 

til investeringer, men ikke til drift. 

Det tredje kjennetegnet er at de som er berettiget til støtte, 

det være seg områder eller personer får et "fattigdomsstempel" på 

seg. Det må godtgjøres at inntektene ligger klart under såvel 

nasjonalt gjennomsnitt som EF - gjennomsnittet . 

Filosofien bak EF's regionalpolitikk ligner mye på den tenkemåte 

som også gjør seg gjeldende for norsk distriktspolitikk. Dette 

gjelder i første rekke erkjennelsen av behovet for å satse mer på 

såkalte "myke'' samfunnsinvesteringer, og ikke ensidig på invester

ingsstøtte til bedrifter m.v. Også i Norge Ønsker en å se ulike 

former for innsats i sammenheng for å oppnå ønskede virkninger, 

d.v.s. forskjellige tiltak rettet mot hele næringer, bransjer, 

regioner etc., og ikke bare mot enkelttiltak isolert sett. Det 

erkjennes også i Norge at knoppskyting fra store bedrifter uten

for regionene kan være vanskelig. Veksten må derfor i vesentlig 

grad baseres på de respektive regioners egne krefter og på egne 

eksisterende og mulige komparative fortrinn . Også i Norge ønskes 

en sterkere prioritering i retning av regioner/områder som har de 

største behovene (områder med permanent store strukturelle 
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problemer, og områder eller steder med store omstillingspro

blemer, særlig ensidige industristeder). 

En viktig forskjell er det imidlertid. EF baserer seg på en 

relativt konsentrert beslutningsmodell. Det er et byråkratisk 

og hierarkisk oppbygget beslutningssystem for å få sjøsatt et 

regionalpolitisk program. Såvel lokale som regionale og nasjo 

nale myndigheter, samt EF - kommisjonen trekkes inn i bildet. 

Viktig er det at EF - kommisjonen har den endelige godkjennelses 

myndighet, og utøver en kontrollfunksjon i forbindelse med 

gjennomføringen av programmene. I Norge satser en fortsatt mer 

på desentraliserte beslutninger og ansvar til lavere forvalt 

ningsorganer. Dette har den fordel at det er nærhet mellom 

program og prosjektsted og forvaltningsmyndighet, og det er også 

demokratisk. På den annen side begrenser en her mulighetene for 

helhetlige løsninger på tvers av forvaltningsenhetenes geogra 

fiske ansvarsområder, hvis en ikke får til et interregionalt 

samarbeid . 

Siden en i en viss utstrekning kan snakke om samme slags "filo

sof i" vi også de fleste virkemidler i prinsipp ligne hverandre 

i EF og i Norge . Dette gjelder den generelle regionalpolitikken, 

mens det altså, som redegjort for foran, er klare forskjeller 

både i filosofi og virkemidler når det gjelder regionalpolitiske 

elementer i landbrukspol i tikken. Generelt vil derfor det di 

striktspol i tiske virkemiddelsett i Norge kunne oppfattes som 

"EF- tilpasset". 

virkemidler. 

Men unntak kan finnes når det gjelder enkelte 

5.2.3 En sammenligning av den generelle regionalpolitikken i 

Norge og EF 

I det følgende foretas en nærmere sammenligning mellom regional 

politikken i Norge og regionalpolitikken i EF, basert på et notat 

fra Kommunaldepartementet (se kildehenvisning bak i notatet) . 

Hensikten med en slik sammenligning kan være å vurdere hvilke 

problemer som måtte oppstå for Norge i sammenheng med en even

tuell tilpasning av norsk regiona.lpoli tikk til EF' s, eventuelt 

ved et EF - medlemskap for Norge. 

[ 
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De begrensninger eller rammer som EF- kommisjonen 

medlemslands regionalpolitikk vil være et resultat 

legger på et 

av forhand -

linger . Til grunn for slike forhandlinger ligger en metodikk 

som Kommisjonen har publisert . Fra et medlemslands side vil både 

regionalpolitiske og nær ingspolitiske holdninger spille inn. I 

Norge vil eksempelvis forsvarspolitiske synspunkter spille en 

rolle, og den alminnelige politiske situasjonen i landet tilsier 

at regionalpolitiske synspunkter vil kunne fremmes med større 

tyngde fra norsk side enn fra de fleste land innenfor EF. 

Fra næringslivets side er poenget at norske bedrifter må ha de 

samme konkurransevilkår som konkurrenter i EF, d. v. s . at evt. 

statsstøtteordninger er akseptable for EF for å unngå markeds 

messige problemer . Som nevnt (avsnitt 4.2.8) ligger statsstøtten 

i EF- landene på et ganske hØyt nivå, og det kan gå lang tid før 

EF har brakt orden i sitt eget hus . 

Spørsmålet om "uberettiget" statsstøtte 

vil fra en EF- bedrifts side kunne tas 

gitt 

opp 

til 

for 

en konkurrent 

EF- domstolen. 

Antakelig er det få norske bedrifter som vil bli sett på som så 

alvorlige konkurrenter at en slik mulighet vil bli benyttet. 

Imidlertid har det vært reist antidumping anklager mot bedrifter 

innenfor metallindustrien. Omvendt kan det være grunnlag for å 

spørre om det finnes bedrifter i EF- land som er berettiget til så 

mye statsstøtte at det virker konkurranseforvridende overfor 

norske bedrifter. Det kan tenkes å bli en aktuell problemstill

ing innenfor fiskeindustrien (hØy tillatt regionalpolitisk støtte 

i Portugal, Irland og Spania). 

For avgrensning av geografiske virkeområder bruker EF i utgangs

punktet BNP pr, innbygger som ikke må overskride 7 5% av lands 

gjennomsnittet. Begge disse faktorer skal også ses i forhold til 

tilsvarende EF- gjennomsnitt (jfr. 4.2.4). Dersom vedkommende 

lands totalgjennomsnitt ligger godt an i forhold til EF- gjennom

snittet, må ubalansen innen landet være desto større. Brutto 

nasjonalprodukt (BNP) ligger i Norge 60% over gjennomsnittet for 

EF- landene . I ngen områder i Norge vil derfor være berettiget til 

nasjonal regionalpolitisk støtte etter slike kriterier. Det 

samme er tilfelle i Danmark. 
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Det er betydelige forskjeller i levestandard innenfor det store 

fellesskapet. Før Spanias og Portugals inntreden, lå de sterk

este regioner på 54 % over gjennomsnittet, mens de svakeste lå 

hele 70 % under. Etter at Spania og Portugal kom inn i EF, har 

denne forskjellen ytterligere Økt. Også innenfor enkelte EF-land 

er forskjellene store. I Storbritannia har eksempelvis de sterk

este regionene en levestandard som er tre ganger høyere enn de 

fattigste. 

Et annet kriteriegrunnlag som EF- kommisjonen også bruker ved av

grensning av støtteberettigede regioner listes det opp en rekke 

indikatorer uten at disse kvantifiseres. Disse er: trend og 

struktur 

flytting, 

i arbeidsledigheten, sysselsettingsutvikling, nettout

befolkningspress, befolkningstetthet, yrkesdeltakelse, 

produktivitet, næringsstruktur, investeringer, geografisk beligg

enhet, topograf i og infrastruktur. Det gis også anledning til å 

bruke flere indikatorer. I en slik sammenheng vil det være mulig 

å drøfte regionalprogrammer også utenfor de svakeste regionene. 

Kommunaldepartementet er av den oppfatning at det ikke har noen 

mening å 

regler. 

linger. 

tilpasse norske geografiske støtteområder til EF's 

Slike grenser kan bare fastsettes gjennom forhand

I forbindelse med eventuelle medlemskapsforhandlinger 

for Norge med EF vil en imidlertid sannsynligvis måtte være 

forberedt på en innskrenkning når det gjelder regioninndeling med 

tanke på statsstøtte. Dette spørsmålet henger også sammen med 

maksimumsgrensene pr. nyinvestering. Disse er (jfr. avsnitt 

4.2.9) for rike land (Danmark) satt til henholdsvis 30, 25 og 20 

% for kapitalintensive investeringer og til 35, 30 og 25 % for 

arbeidskraftintensive investeringer. De tilsvarende norske 

grenser ligger jevnt over noe høyere enn EF's, men forskjellene 

trenger i praksis ikke å være særlig store. Sjansene for å kunne 

opprettholde relativt høye grenser i Finnmark og Nord-Troms kan i 

utgangspunktet vurderes som gode. Det er også mulig å gjøre 

støtten mer spesifikt rettet mot små og mellomstore bedrifter, 

for da å rette seg mot EF's politikk for slike bedrifter. 

Driftstøtteordninger aksepteres ifølge EF' s bestemmelser bare i 

de mest tilbakestående områdene i Syd-Europa og Irland. Det heter 

imidlertid at "visse former for driftstøtte kan under bestemte 

omstendigheter være til stor fordel for de dårligst stilte om-



råder i Fellesskapet", og videre 

muligheter som det indre marked 

rekkevidde. For det annet kan 

al varlige strukturelle handicap, 
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at "uten slik støtte vil de 

byr på, fortsatt være utenfor 

visse regioner lide under så 

f.eks. på grunn av sin fjerne 

beliggenhet at det nesten er umulig å overvinne dem". 

Transportstøtte er nevnt som en type støtte som kan bidra til å 

skape en bedre forbindelse mellom de minst utviklede regioner og 

de sentrale regioner, og dermed fremme den generelle Økonomiske 

integrasjonen i Fellesskapet. På denne bakgrunn kan en ikke se 

bort fra at den norske transportstøtten kan opprettholdes, even

tuelt med visse innskrenkninger i sør-Norge. Når det gjelder den 

graderte arbeidsgiveravgiften og distriktskatteloven, må 

dette utredes nærmere i forhold til EF-reglene, i tilfelle en 

regionalpolitisk tilpasning skulle bli nødvendig. 

EF's regionalpolitikk har i første rekke interesse for Norge i en 

tenkt meldlemskapssituasjon. Imidlertid vil nærmere studier av 

EF' s metoder i regionalpolitikken kunne gi · impulser for utvik

lingsarbeidet innenfor norsk regionalpolitikk. Eksempler på 

slike felter er hvordan regionalpolitikken og støtten til små og 

mellomstore bedrifter kombineres i praksis, hvordan omstillings

arbeidet i gamle industriområder legges opp og hvordan større 

regionale utviklingsprogrammer utformes i områder som kan være 

sammenlignbare med norske distrikter (bortsett fra at inntekts

og sysselsettingssituasjonen er bedre i slike områder i Norge enn 

i EF) . 

Målene i EF's regionalpolitikk er mangesidige, jfr. de 5 hovedmål 

redegjort for i avsnitt 4.2.2. Regionalpoltikken skal ivareta 

både mer kortsiktige arbeidsmarkedstiltak i regioner i ubalanse 

og en mer langsiktig næringspolitikk for disse regionene. I 

første rekke er det Europas fattigdomsproblemer i tilbakestående 

regioner som står i fokus, og dernest omstruktureringsproblemer i 

tradisjonelle industriområder. Det er også i høy grad behov for 

å gjøre landdistriktene mer Økonomisk differensierte. 

Relativt lite ressurser brukes til de typer regioner som fra et 

norsk synspunkt er berettiget til regionalpolitisk støtte. Dette 

er først og fremst regioner under mål 5 b (fremme av utviklingen 

i landdistriktene), samt enkelte områder under mål 2 (regioner 
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med industriell tilbakegang) . Områdeavgrensningene i EF skjer 

for 5 år av gangen. På sikt, når f.eks . omstruktureringen innen

for gamle industriområder i Europa er kommet lenger, kan en tenke 

seg at en noe større del av ressursene ville gå til den type 

regioner som det er nærliggende for Norge å prioritere. 

På ett område synes det å være en vesentlig forskjell mellom 

Norges og EF' 's regionalpolitiske målsettinger. Mens det er et 

overordnet mål i Norge å bevare hovedtrekkene i bosetting:en, er 

siktemålet innen EF . bidra til Økt levestandard i snarere a 

Fellesskapets fattigste distrikter, selv om bosettingselementet 

etter hvert kan komme sterkere inn i bildet også i EF. EF- land

enes samordning av utenrikspolitikken, som er blitt et traktat 

festet samarbeidsområde, kan tenkes å få som en følge at bosett

ing og næringsliv ønskes styrket i strategisk "utsatte områder" . 

Men noen spesielle signaler om dette vil bli en EF- linje i frem

tiden foreligger ikke. 

EF' s regionalpolitiske nyorientering og øke satsning er betyde 

lig. Et tidligere noe tilfeldig, påskjØtet og defensivt preg er 

blitt erstattet av en målrettet og offensiv holdning . Satsningen 

gjelder imidlertid i vesentlig grad tilbakestående områder i de 

sydlige EF- land. De øvrige land må i første rekke ta seg av di

striktspolitikken nasjonalt, og da i harmoni med EF' s regler og 

prinsipper. 

For Norg:e er det viktig at en fortsetter med den offensive og 

positive vinkling som norsk distriktspolitikk i hele etterkrigs

tiden har hatt, og at en ikke blir drevet over på en defensiv 

forsvarspolitikk for distriktene . Distriktspolitikk skal ikke 

først og fremst være "uproduktive'' kostnader, men gi som resultat 

levende bygder og regionale tettsteder/byer med et godt nærings 

liv, som bidrar positivt til landets utvikling . En spredt bo

setting som følger av en god regionalpolitikk, vil redusere stor

bypress, og gi et bedre totalresultat for samfunnet, både når det 

gjelder økonomi og livskvalitet. 
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