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Gallup undersøgelse  

af landbrugets forhold 



Tankerne bag 

• Danskerne fremstår ofte som: 
– negative over for landbruget  

– havende lav viden om dets forhold 

– værende uden interesse for landbrugets kår 

 

• Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge 
danskernes viden om og holdning til landbruget. 

 

• Undersøgelsen er foretaget af Gallup for JKL-Group 
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Metodisk platform 

• Indsamlet 6.-12. juli 2011 

• Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 
18 eller derover 

• Metode: GallupForum (webinterviews) 

• Stikprøvestørrelse: 1.046 personer 

• Stikprøven er vejet på køn, alder, region, uddannelse og 
partivalg ved FV07 
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GallupForum – endelige resultater 

Konklusioner: 

– Danskerne bakker op om dansk landbrug 

– Danskerne har sympati for landbruget som erhverv 

– Danskerne ved, at landbruget er et presset erhverv 

– Danskerne har tiltro til dansk landbrugs miljøtiltag 

– Danskerne er enige i, at dansk landbrug har flere miljøkrav 
end vores nabolande 

– Danskerne ved, at  landbrugets miljøbelastning er faldet de 
sidste årtier 

– Danskerne mener, at Danmark er foregangsland inden for 
landbruget 
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1) Danskerne ønsker et  
stærkere landbrug 
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2) Landbrugserhvervet  
kan ikke erstattes 

 

 

  Mere end 7 ud af 10 danskerne mener ikke at landbruget kan 
erstattes 
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16% 

71% 

13% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Arbejdspladserne i 
landbruget og fødevareindustrien kan erstattes af arbejdspladser i 

andre erhverv 

Enig eller overvejende enig 

Uenig eller overvejende uenig 

Ved ikke 



3) Landbruget kan skabe jobs 

7 

90% 

4% 

6% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: 
Beskæftigelse i landbruget og i fødevareindustrien 
er særlig vigtig for udkantsområderne i Danmark 

Enig eller overvejende enig 

Uenig eller overvejende 
uenig 

Ved ikke 

86% 

7% 
7% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Et 
konkurrencedygtigt landbrug kan skabe 

vækst i Danmark 

Enig eller overvejende 
enig 

Uenig eller 
overvejende uenig 

Ved ikke 



4) Grænse for politisk indblanding 
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76% 

16% 

8% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Der er en grænse for, hvor langt de danske 
politikerne kan gå i forhold til at lægge særregler og afgifter over på dansk landbrug 

Enig eller overvejende enig 

Uenig eller overvejende uenig 

Ved ikke 

Der er en grænse for, hvor langt man kan gå i at lægge afgifter 
på landbruget 



5) Danmark bør ikke skærpe EU-
reglerne mere end nødvendigt 
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60% 

31% 

9% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Danmark skal som medlemsland i EU 
overholde EU’s miljøkrav til landbruget og ikke skærpe reglerne unødigt 

Enig eller overvejende enig 

Uenig eller overvejende uenig 

Ved ikke  

60 pct. af danskerne mener ikke, at vi skal skærpe miljøreglerne mere 
end nødvendigt 



6) Generel overvejelse  
om afgifter på landbruget 

Venstrefløjen  Borgerlige 

10 

66% 

24% 

10% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: 
Der er en grænse for, hvor langt de danske 

politikerne kan gå i forhold til at lægge 
særregler og afgifter over på dansk 

landbrug (rød) 

Enig eller overvejende 
enig 

Uenig eller 
Overvejende uenig  

Ved ikke 

89% 

7% 4% 

Er du enig eller uenig i følgende udsagn: 
Der er en grænse for, hvor langt de danske 

politikerne kan gå i forhold til at lægge 
særregler og afgifter over på dansk 

landbrug (Blå) 

Enig eller overvejende 
enig 

Uenig eller 
Overvejende uenig  

Ved ikke 

Særligt borgerlige vælgere mener, at der er grænser for særregler og afgifter på 
landbruget 



Idealsituation/virkeligheden 

• Idealsituation: Befolkningen ønsker en stor dansk 
fødevareproduktion 

• Virkeligheden:  
– 28 % af svineproducenterne risikerer at gå konkurs 

inden for næste år. 

– Unge dygtige fødevareproducenter lukker 

– Jorden bliver fortsat dyrket, men staldene står tomme 

– Landområderne affolkes, skolerne lukkes  

– Endnu længere til alting  

– Spøgelsesbyer, med narkomaner og særlinge 

 

 

 



Den tabte generation 

• Arbejdspladserne flytter til udlandet 

• De dygtigste fødevareproducenter flytter  

• De tager viden og initiativ med sig 

• Viden går tabt og nytænkning stoppes 



Men lige her og nu! 

• Skal vi ikke være enige om, at vi skal have lige 
konkurrencevilkår i forhold til vore konkurrenter? 

• Danmark er et landbrugsland – det er vi gode til 

• Befolkningen vil have beskæftigelse og sunde 
fødevarer 

• Er det ikke vigtigere end afgifter og 
begrænsninger, der yderligere belaster 
konkurrenceevnen? 

 

 


