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Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU
Europa-Kommissionen foretager jævnligt undersøgelser af de europæiske
befolkningers holdninger til landbrug og den fælles landbrugspolitik i EU. I
det følgende præsenteres resultaterne fra den seneste af disse undersøgelser udgivet i marts 2014.
Highlights:
- Ca. 92 pct. af alle danskere og EU-borgere er enige i, ”at landbrug og
ydreområder er vigtigt for vores fremtid”.
- 51 pct. af de danske respondenter mener, at finansiel støtte gør det
muligt at sikre europæernes fødevareforsyning.
- 77 pct. i EU og 74 pct. i Danmark mener, at landbrugsstøtten er til fordel for alle og ikke kun landmænd.
- 26 pct. af EU-borgerne og 8 pct. af danskerne mener landbrugsstøtten
er for lav og 13 pct. i EU og 38 pct. af danskerne, at den er for høj.
- 76 pct. af de danske respondenter mener, at en bibeholdelse af landbruget gavner samfundet, gennem produktionen af sikre fødevarer
og standarder, som sikrer respekt for miljøet og dyrevelfærd.
- Halvdelen af danskerne mener, at EU bruger en betragtelig del af deres budget på landbrugspolitikken for at sikre fødevareforsyningen
og miljøet.

92 pct. i EU mener, at
landbrug er vigtigt for
fremtiden

Landbrug og udkantsområder vigtige for fremtiden
Nedenstående diagram viser andelen af respondenter, som har angivet, at
de mener, at landrug og udkantsområder enten er meget eller forholdsvist
vigtigt for ’vores fremtid’. I gennemsnit svarer 92 pct. af respondenterne i
hele EU, og i Danmark at, de mener at landbrug og udkantsområder er meget eller forholdsvist vigtigt for vores fremtid. Andelen er højest i Finland på
98 pct. og lavest i Holland hvor 87 pct. af respondenterne svarer meget eller
forholdsvist vigtigt.
Ser man kun på dem, som mener landbrug og udkantsområder er meget
vigtigt, er andelen respondenter i hele EU 53 pct. og 52 pct. i Danmark. Andelen er også her lavest i Holland på 41 pct. af respondenterne. Andelen
som mener, at det er meget vigtigt er lidt højere i de nye østeuropæiske
medlemslande1 (61 pct.) end i de gamle medlemslande2 (54 pct.).
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NMS13: BG, CZ, EE, CY, LT, LV, MT, HU, PL, RO, SL, HR
EU15: BE, IT, FR, DE, LU, NL, DK, UK, IE, PT, ES, GR, AT, FI

Andel som mener, at landbrug og ydreområder i EU er meget eller forholdsvist vigtigt for vores fremtid
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Kilde: Europa-Kommissionen (2014).

Over halvdelen af
danskerne mener, at EU
støtter landbruget for at
sikre fødevareforsyning

Hvorfor bruger EU en betydelig del af deres budget på landbrugspolitikken?
I undersøgelsen har Europa-Kommissionen også spurgt respondenterne
hvad de tror, er hovedårsagerne til, at EU bruger en betragtelig del af deres
budget på landbrugspolitikken. De to årsager, som flest respondenter nævner, i både Danmark og EU, er, at ”finansiel støtte gør det muligt at sikre
europæernes fødevareforsyning” samt, at ”finansiel støtte muliggør fødevareproduktion, mens miljøet beskyttes”. 51 pct. af de danske respondenter og
44 af alle respondenter i EU angiver det første udsagn, mens andelene for
det andet er 50 pct. i Danmark og 38 pct. i EU.
Hvad tror du hovedårsagerne til at EU bruger en betragtelig del af deres budget på landbrugspolitikken
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fødevareforsyning
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Fødevareproduktion i EU er
dyrere end i andre lande
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42 pct. af danskerne
mener at, EU støtter
landbruget pga.
strengere standarder

74 pct. i DK mener, at
landbrugsstøtten er til
fordel for alle

Den årsag, som nævnes tredje hyppigst blandt de danske respondenter er,
at ”fødevareproduktionen i EU er dyrere end i andre lande på grund af
strengere standarder”, denne årsag nævnes af 42 pct. af de danske respondenter, mens den nævnes af 24 pct. af alle respondenter i EU. Andelen
blandt de danske respondenter er med de 42 pct. den højeste af alle EUbefolkningerne.
Landbrugsstøtten er til fordel for alle
Flertallet af de adspurgte EU-borgere er enige i, at landbrugsstøtten er til
fordel for alle og ikke kun landmændene. 77 pct. af respondenterne i hele
EU svarer således, at de er enten fuldkomment enige (30 pct.) eller forholdsvist enige (47 pct.) i, at landbrugsstøtten er til fordel for alle. Andelen af
enige blandt de danske respondenter er på 74 pct. lidt lavere. Af de 74 pct.
svarer 28 pct., at de er fuldkomment enige, mens 46 pct. svarer, at de er
forholdsvist enige.
Der er forskel på andelen af enige respondenter i de nye og de gamle medlemslande. Blandt de 15 EU-lande, som udgjorde EU før udvidelserne fra
2004 og frem, er andelen af enige respondenter ca. 74 pct., mens den for de
nye medlemslande er ca. 84 pct.
Andel fuldkomment eller forholdsvist enige I, ”at landbrugsstøtten er til
fordel for alle og ikke kun landmænd”
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Kilde: Europa-Kommissionen (2014)

Landbrugsstøtten udgør ca. 40 pct. af EU’s budget - er det for meget?
Et centralt punkt i Europa-Kommissionens undersøgelse af borgernes holdning til den fælles landbrugspolitik angår, hvorvidt respondenterne mener,
støttens omfang er for lavt, for højt eller omtrent passende. I diagrammet
nedenfor er andele af respondenter, som angav de forskellige svar præsenteret for henholdsvis Danmark, hele EU, de 15 gamle medlemslande (EU15)
og de 13 nyeste medlemslande (NMS13).
Ca. halvdelen mener, at
landbrugsstøttens
størrelse er passende

Som det fremgår af diagrammet, er den hyppigste holdning (45-47 pct.) i alle
fire tilfælde, at landbrugsstøttens omfang er passende. Ser man på andelen
af respondenter, som mener landbrugsstøtten er for lav, er denne højest i
blandt respondenterne fra de nye medlemsstater (ca. 30 pct.), og lavest
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blandt de danske respondenter, hvor ca. 8 pct. mener, at landbrugsstøtten
er for lav. Andelen blandt respondenterne i hele EU er 26 pct. og ca. 25 pct.
blandt respondenterne i de femten gamle EU lande.
Mener du landbrugsstøtten er for lav, høj eller tilpas?
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38 pct. af danskerne
mener, at
landbrugsstøtten er for
høj

Omvendt forholder det sig, hvis man ser på andelen af respondenterne, der
mener landbrugsstøtten er for høj. Her er andelen blandt de danske respondenter højest med 38 pct., hvilket også er den højeste andel for noget land.
Andelen er lavest i de nye medlemslande med i gennemsnit 5 pct. Den gennemsnitlige andel i hele EU er 13 pct. og 16 pct. i de 15 ældste medlemsstater.
Skal vi have landbrug i alle dele af EU?
Et spørgsmål i Europa-Kommissionens undersøgelse handler om hvilke
årsager, der er til at bibeholde landbrug i alle dele af EU. Her er prioriteringen af de forskellige årsager den samme i Danmark som i hele EU.
De vigtigste årsager til at bibeholde landbrug i alle dele af EU
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Det beskytter og forbedrer miljøet
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Bibeholdelse af landbrug
i hele EU sikrer
fødevareproduktion, miljø
og dyrevelfærd

Den årsag, som nævnes hyppigst er, at ”det gavner samfundet, gennem
produktionen af sikre fødevarer og standarder, som sikrer respekt for miljøet
og dyrevelfærd”. Denne årsag nævnes af 76 pct. af de danske respondenter, mens den gennemsnitlige andel blandt alle respondenterne i EU er 59
pct. At bibeholdelsen af landbrug i alle dele af EU ”bidrager til økonomien i
ydreområder” er den næst hyppigst nævnte årsag. 51 pct. af de danske respondenter og 53 pct. af respondenterne i hele EU nævner denne som hovedårsag til at bibeholde landbruget i alle dele af EU.
Den tredje hyppigst nævnte årsag er, at ”Det beskytter og forbedrer miljøet”.
Denne årsag nævnes af 26 pct. i Danmark, og 29 pct. pct. i EU. 20 pct. af de
danske respondenter og 18 pct. i hele EU peger på årsagen ”Det er en del
af vores historie” som den vigtigste til at bibeholde landbrug i alle dele af EU.
Den mindst hyppige årsag i både Danmark og EU er, at ”Det bidrager til
landskabets skønhed”, denne nævnes af 8 pct. af de danske respondenter
og i gennemsnit af 12 pct. af respondenterne i hele EU.

Danskerne mener, at
landbrugets hovedansvar
er at beskytte miljøet

38 pct. i EU mener at,
landbrugets hovedansvar
er at udbyde
kvalitetsprodukter

Landmænds to hovedansvar i samfundet
De to hovedansvar, som flest af de danske respondenter mener, at landmænd burde have er, at beskytte miljøet (55 pct. af respondenterne) og sikre dyrevelfærd (48 pct. af respondenterne). Andelen blandt de danske respondenter, som mener, det er landbrugets hovedansvar at beskytte miljøet
er således den højeste i EU, mens andelen, der mener, det er at sikre dyrevelfærd, er næsthøjest. Til sammenligning er andelen af respondenter i hele
EU, som angiver de samme to hovedansvar henholdsvis 32 og 27 pct.
Det hovedansvar, som i gennemsnit i EU nævnes hyppigst (38 pct.) er ”at
udbyde en diversitet af kvalitetsprodukter”, dette nævnes af 27 pct. af de
danske respondenter. Der er ligeledes forskel på hvor stor en andel, der
mener, det er landmænds hovedsamfundsansvar at fremme livet i udkantsområder, dette ansvar angives i gennemsnit af 21 pct. af respondenterne i
hele EU, og 8 pct. af de danske respondenter.
Hvad mener du er de to hovedansvar for landmænd i vores sumfund
Andel af respondenter i DK

EU gennemsnit

At Beskytte miljøet
At sikre dyrevelfærd
Økonomisk aktivitet og
beskæftigelse i udkantsområder
At udbude en diversitet af
kvalitetsprodukter
At sikre fødevareselvforsyning
At fremme livet i udkantsområder
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Data og landekoder
Ovenstående bygger på data indsamlet af Europa-Kommissionen i november og december 2013 og udgivet i Special Eurobarometer 410 i marts
2014: ”Europeans, agriculture and the common agricultural policy (CAP).”
Gennemsnit for EU, EU15 og NSM12 er beregnet som et vægtet gennemsnit ud fra landenes respektive populationsstørrelser.
Respondenterne er blevet spurgt, om de synes at spørgsmålet er ”very important”, ”fairly important”, ”not very important”, ”not at all important” og
”don’t know”. De to første er i denne oversat til ”meget vigtig” og ”forholdsvist
vigtigt.”
Landekoder og forkortelser:
BE: Belgien
CZ: Tjekkiet
BG: Bulgarien
DK: Danmark
DE: Tyskland
EE: Estland
GR: Grækenland
ES: Spanien
FR: Frankrig
BE: Belgien

IE: Irland
IT: Italien
CY: Cypern
LT: Litauen
LV: Letland
LU: Luxemburg
HU: Ungarn
MT: Malta
NL: Holland
IE: Irland

AT: Østrig
PL: Polen
PT: Portugal
RO: Rumænien
SI: Slovenien
SK: Slovakiet
FI: Finland
SE: Sverige
UK: Storbritannien
AT: Østrig

EU15: BE, IT, FR, DE, LU, NL, DK, UK, IE, PT, ES, GR, AT, FI
NMS12: BG,CZ,EE,CY,LT,LV,MT,HU,PL,RO,SL
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