
ARNULF KOLSTAD:

Jordbrukets avvikling — 
kapitalismens utvikling. 
Om EEC’s planmessige 
avfolking av bygdene 
og proletarisering 
av bøndene

ERFARINGER

23. masiA 1971, BKuAAZl: 75.000 rasende bønder fra Belgia, 
Nederland, Luxemburg, Frankrike, Tyskland og Italia mars
jerte gjennom gatene. Taktfast lød ropene: "Hitler - Mans- 
holt, Hitler - Mansholt." 1) Lastebiler ble veltet og 
trikker sto i flammer. Egg, poteter og høner fløy gjennom 
lufta. Telefonbokser og kiosker ble jevnet med jorda. 
Speilglassrutene singlet.
Fellesmarkedets bønder uttrykte standpunkt i EEC-hoved- 
staden. Om kvelden var én bonde drept, 150 såret. Ro og 
orden var gjenopprettet. "Forhandlingene" fortsatte, etter 
14 års "forhandlinger".
27. fa&btiiJLCUi 1971, Bonn: 60.000 tyske bønder omkranset 
regjeringsbygningen i Bonn og formulerte konsist sin hold
ning til jordbrukspolitikken i EEC: "Brandt og Schiller - 
bondemordere", "EEC trekker bøndene ned i søla", "Det er 
ikke 5 millioner bønder for mye, men en Fhnsholt."
2. novzmbe/i 1 9 70, Hamburg: Et 5 km. langt demonstrasjons
tog med bønder lammet trafikken i Hamburg sentrum. På 
plakatene sto det: "Bønder 1980? = utryddetI!", "Bøndene 
er holdt for narr - Ertl har løyet." 2)
- I Mainz demonstrerte 6000 bønder for høyere produksjons

priser .
- I Schleswig-Holstein blokkerte 5000 landbruksmaskiner 

den tysk-danske grenseovergangen: Protest mot import av 
jordbruksvarer.
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- I Bayern dro tusenvis av bønder til byene for å høste 
sympati blant forbrukerne for sin kamp.

- I Stuttgart gikk 20.000 bønder i stille tog med svarte 
faner for å markere likvideringen av bøndene i EEC.

Dette er eksempler på reaksjonen til de bøndene som har 
erfaring fra 14 års felles jordbrukspolitikk i EEC. En 
organisert motstand mot å bli utryddet har startet blant 
bøndene i Europa. Brussels byråkrati kommanderer ut poli
tiet - hovedmotstanderne trer tydeligere fram: Jordbruks
befolkningen er i kamp med EEC's profitører.
Det er ikke landbefolkningen i Europas utkanter som på 
denne måten motsetter seg tilintetgjørelsen, men det er 
bønder i sentral- Europa. Hvordan vil det så gå med land
bruket i distriktene, - for eksempel i Norge? Svaret fin
nes i EEC's faktiske politikk. Før vi omtaler jordbruks
politikken i EEC, skal vi se litt på norsk jorbruks ut
vikling og tilstand i dag.

HISTORISK UTVIKLING AV JORVBRUKET T NORGE
I den eldste norske historia var alle bønder frie og noen
lunde likestilte. Hver gård var i seg selv et samfunn.
Ætta drev gården i fellesskap, og ingen øvrighet hadde 
myndighet over ætta.
Da jernredskapene ble vanlige, førte det til en voldsom 
produktivitetsøkning, som gjorde det mulig å skape et 
overskudd - rmsipAo dukt. Det var forutsetningen for at det 
kunne oppstå arbeidsdeling og etter hvert spalting i for
skjellige klasser. Befolkningsøkningen førte til at noen 
måtte flytte ut fra ættegårdene og rydde nye gårder. Tid~ 
ligere hadde alle gårdene vært omtrent like gode, nå ble 
det større differensiering. Noen ble sittende med bedre 
gårder og bedre muligheter til å skaffe seg rikdommer enn 
andre. Det oppsto etter hvert en høvdingklasse som også 
beriket seg ved krigføring med andre ætter, handel og 
plyndring utenlands. Det foregikk en økende godsdannelse 
som førte til at flertallet av bøndene var blitt leilend- 
inger omkring år 1300.
Som resultat av aristokratiets felles herskerinteresser 
og innbyrdes kamp om herredømmet vokste statsmakta fram.
De voldsomme kampene mellom høvdingene og mellom statsmakt 
(etter hvert med kirka som alliert} og bondesamfunn aksel- 
lererte godsdannelsen. Mye jord ble konfiskert og fordelt 
mellom kongsmakt, kongens menn - lendmannsaristokratiet
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og kirka. Fra å være frie og selvstendige var bøndene 
degradert til en underklasse som måtte betale avgift av 
avlingen (landskyld) til sine jordherrer og skatt til en 
stadig voksende statsmakt. Det merproduktet bøndene pro
duserte var forutsetningen for at overklassen kunne opp
stå, og fortsatt og økende utbytting av bondebefolkning
en var nødvendig for at det verdslige og geistlige ari
stokrati, statsmakta og byene kunne vokse.
Den norske statsmaktas storhetstid på 1200-tallet var 
også et foreløpig høydepunkt i de byrdene bøndene ble 
pålagt. For dem må ’’Norges nedgang" i senmiddelalderen 
ha vært en lettelse, og sammenbruddet i statsmakta var 
sikkert en følge av at bøndene ikke maktet de store byr
dene .
Etter hvert gikk de norske godsene over til danske adels
menn. Den siste store norske godseier var kirka, men ved 
reformasjonen i 1536 ble kirkegodset inndratt av kronen, 
og kongen med sete i Danmark ble landets største jord
eier. Danske adelsmenn ble innsatt som lensherrer av kon
gen. Etter hvert ble lenene organisert som embetsdistrik
ter, og lensherrene fikk oppsynet med skatteinnkrevinga.
I løpet av 1500-tallet ble hele lenssystemet reformert. 
Hensikten var å få mer penger i statskassa. Lensherrene 
fikk prosenter av den skatten de krevde inn, og skatte- 
oppkrevinga ble selvfølgelig desto mer effektiv. Bøndene 
ble skadelidende. Utover 15- og 1600-tallet hører vi 
stadig om bondeopprør og protester mot de nye skattene 
og avgiftene og måten de ble oppkrevd på. 3)
Men selv om bøndene ble tynget ned av skatter og avgift
er, ble de aldri livegne slik som bøndene ellers i Euro
pa.

"Den norske bonde var aidsiL IZvzgzn, og det gir hele 
viklingen - som i Kastilien, en helt annen karakter. 
Den norske småborger er sønn av en fri bonde og er 
under disse omstendigheter en mann i motsetning til 
den forkomne tyske spissborger." 4)

På 15- og 1600-tallet forsøkte adelsherrene stadig å inn
føre arbeidsplikt for leilendingene og hoveriarbeid (ube
talt arbeid på adelens setegårder) også for selveiende 
bønder, slik de var vant til fra Danmark. Men naturfor
holdene i Norge var en hindring for utbredelsen av liv
egenskapen. Arbeidsplikt på herregårdene var bare mulig 
på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag, og selv der 
ble ikke bøndene livegne. Det skyldtes dels innbitt mot
stand mot økt utbytting fra bøndenes side, og dels inn
grep fra statsmaktas side - ved innføringen av enevelde 
i 1660 mistet adelen en rekke særrettigheter i Norge.
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Det merproduktet de norske bøndene ble tvunget til å gi 
fra seg, ble altså vesentlig ytt i form av psioduktfL&ntz, 
ikke CLSibe.£d4A£n£e. slik det var vanlig ellers i Europa.
Landskylda som bøndene betalte til godsherrene, gikk til 
å begynne med vesentlig til direkte konsum. Men ganske 
snart begynte godsherrene å drive handel. På 15- og 1600- 
tallet hadde det økonomiske livet stor framgang. Sagbruk, 
trelasthandel og bergverk var nye næringsveier, og fisket 
fikk økt betydning. Framveksten av handel og kapitalist^ 
isk produksjon førte til økt omsetning av landbrukspro
dukter. Vareproduksjonen ble trukket ut fra landsbygda 
og inn i byene, arbeidsdelingen tiltok og pengesirkula
sjonen økte. Etter hvert som pengeøkonomien vokste, fore
gikk det en overgang fra pKo duktfizntz til pzng entente.. 
Bøndene måtte betale en økende del av skatter og avgift
er i penger i stedet for i produkter. For å skaffe seg 
penger til det måtte bøndene reise til byen og selge pro
duktene sine. Fra å leve i et avstengt naturalhushold 
trådte bøndene inn i pengeøkonomien. Men ennå lenge fort
satte bøndene å leve i en selvforsyningsøkonomi; de solg
te for å skaffe penger til skatter og kjøpte lite hånd
verks- eller industrivarer i gjengjeld, selv om de etter 
hvert også kjøpte flere varer, særlig endel matvarer 
(vesentlig korn). Jordbruksproduksjon for et marked, og 
etter hvert avviklingen av naturalhusholdet skyldtes alt
så først og fremst kapitalismens utvikling utenfor lands
bygdene .
Utviklingen av de nye næringsveiene fikk betydning for 
bøndene også på en annen måte. Nordlandsbøndene hadde 
lenge vært fiskere ved siden av, nå begynte bøndene også 
andre steder å ta lønnsarbeid ved siden av gårdsarbeidet. 
Det var bønder som jobbet på sagbrukene, som kjørte plan
ker til trelastbyene på Østlandet og som kjørte ved for 
bergverkene. Bøndene ble i stigende grad katvptioZ£taJi£Ai.
Med bøndenes inntreden på vare-penge-markedet fulgte en 
ny form for utbytting av dem. Handelen ble mer og mer 
konsentrert i byene, og etter at by-privilegiene var inn
ført i 1662, ble det forbudt å drive handel utenfor byene 
hver by hadde sitt oppland der byens borgere hadde ene
rett på handelen. Bøndene kom stadig mer i borgernes makt 
Kokt skriver om de maktmidlene borgerne hadde overfor 
bøndene:

"Dei kunde sette varene hans i for låg pris, dei kunde 
gje han sine eigne handelsvarer i betaling i staden 
for pengar, dei kunde rekne seg sjølv for stor betaling 
for varene sine, og dei kunde la være å gje bonden full 
rekneskap for mellomhandelen. Og vi veit at kjøpmennene 
altfor mykje brukte alle desse magtrådene, så bønderne 
dermed kom i skuld og gjeld til dem for dryge summar.
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Bonden vart gjeldbunden og såleis rett for ålvor træl- 
bunden." 5)

Bøndene ble gjeldbundet til byborgerne mange steder i 
landet slik som Nordlandsfiskerne alt lenge hadde vært 
til Bergensborgerne. Mange steder kunne borgerne slå un
der seg forgjeldede bondegårder.
Utover 16- og 1700-tallet foregikk det en forandring i 
eiendomsforholdene til jorda. Etter 1660 ble staten på 
grunn av pengemangel nødt til å selge jord. Store eien
dommer ble i første omgang solgt til adelsmenn, embets
menn og særlig til rike byborgere - de siste ble kalt 
pfiopfLyLe.£$si£ti. Fra ca. 1680 og utover 1700-tallet ble mye 
av denne jorda solgt videre til leilendingene - i sammen
heng med prisnedgang på jordbruksvarer på slutten av 
1600-tallet som gjorde det ulønnsomt for borgerne å sit
te med jord. Adelen og borgerne ble sittende med skog- 
eiendommene som de kunne utnytte i den lønnsomme trelast- 
handelen, mens jorda ble bondeeiendom. Innen midten av 
det 18. hundreåret var den største delen av landets jord- 
areal på selveiende bønders hender. Omkring 1750 var det 
bortimot dobbelt så mange selveiere som leilendinger i 
landet.
Hvordan kunne så leilendingene skaffe seg penger til å 
kjøpe jorda? En del hadde nok lagt seg opp penger i sag- 
bruksdrift, trelasthandel eller fisket. Men de private 
godsherrene var verre til å suge ut bøndene enn kronen 
hadde vært, så det var neppe så mange som hadde klart å 
legge seg opp nok penger til at de kunne betale gården 
sin kontant. De fleste måtte ta cpp pantelån, og borgeren 
fikk gjeldsbrev på bruket. En stor del av avlingen gikk 
med til å betale renter og avdrag - det gamle leilendings- 
forholdet ble altså erstattet med et låneforhold. Den 
fiøydalz utbyttingen var erstattet med kapttal£6££i> k ut
bytting.
Fra det øyeblikk bøndene begynte å kjøpe opp jorda, ja 
fra det øyeblikk pengerenten ble innført, inntrådte en 
klassedeling blant bøndene. Leilendingene var en enhetlig 
klasse, men ved innløsing av brukene oppsto en gruppe 
storbønder som dels takket være skogeiendommer og følgen
de trelasthandel slo seg opp som et bygdeborgerskap. 
Storbøndenes velstand økte med nydyrking og mer jordkjøp, 
og de høyere kornprisene etter ca. 1730 framskyndet dif
ferensieringen på landsbygda.
Storgårdene kunne ikke drives bare med familiearbeids- 
kraften slik som leilendingsbrukene, og det oppsto et 
jordbruksproletariat som helt fram til dette hundreåret 
ble en stor og viktig gruppe - huAmenmm.
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Om kapitalismens utvikling i landbruket skrev Ma/ix:
"På det tidspunkt da naturalrenten forvandles til pen- 
gerente, ja til og med allerede før dette tidspunkt., må 
det nødvendigvis oppstå en klasse av eiendcmsløse dag- 
lønnsarbeidere, som tinger seg bort mot penger. Da den
ne nye klassen var i ferd med å oppstå og bare opptråd
te sporadisk, utviklet det seg derfor nødvendigvis hos 
de bedrestilte, rentepliktige bønder en skikk med å 
utbytte landarbeidere for egen regning, altså lønnsar
beidere i landbruket.... Slik oppstår blant de gamle 
selvarbeidende grunneiere selv en planteskole for kapi
talistiske forpaktere, hvis utvikling er betinget av 
den alminnelige utvikling i den kapitalistiske produk
sjon utenfor landbruksdistriktene." 6)

Det fantes husmenn allerede i dansketida, og den første 
oppgaven over antall husmenn, fra 1723, viser 11.800. I 
løpet av 100 år var imidlertid antallet 4-doblet, og hus
mennene var i flertall blant landbefolkningen på store 
deler av Østlandet. Mange bruk på Østlandet hadde opptil 
20 husmenn.
Ved overgangen fra det 18. til det 19. hundreåret var 
Norge fremdeles et jordbrukssamfunn. 80% (710.000) var 
sysselsatt i jordbruk og skogsdrift. I 1814 var det 
60.000 odelsbønder, 30.000 leilendinger og 45.000 husmenn. 
90% av befolkningen bodde på bygdene. Bare 77.600 mennes
ker bodde i de små byene i 1815.
Husmannsvesenet som utbyttingsforhold bygde på arbeids
plikt. Husmannen bodde med kone og barn på et jordstykke 
som tilhørte den storgården han måtte utføre pliktarbeid 
for. På husmannsplassen arbeidet han for seg selv, men 
kunne aldri livnære seg av "bruket sitt", han fikk en 
snau lønn - ofte utbetalt i naturalier - som vederlag 
for oppfylt arbeidsplikt. Husmannsplassen var aldri et 
selvstendig bruk? det var bare arbeiderbolig og nødvendig 
støtte for å hindre svelt ihjel. Husmannen var derfor mer 
ufri enn leilendingen, som betalte bygsel ved tiltredel
sen og landskyld hvert år. Leilendingens pliktarbeid var 
et påbudt (juridisk og fysisk tvang) føydalforhold, mens 
husmannens pliktarbeid bygde på et juridisk kontsiaktA ~ 
forhold, som kunne oppsies. Husmannscrdningen var en ov
ergangsform. til rent lønnsarbeid i jordbruket og nådde 
sitt høydepunkt nettopp da industrikapitalismen for alvor 
slo rot og penge-vare husholdningen ble den rådende i 
forhold til naturalhusholdningen.
Klassesammensetningen på landsbygda i første halvdel av 
det 19. århundre kan leses av tabell 1 på neste side.
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TABELL 1: Kta&6 <i£> ammen* dtnlvia en T joKdbKixkdt 1801 - 
1845. 7)

1801 1825 1835 1845
Gårdbrukere 83.000 90.000 103.000 105.000
Husmenn, tjenere
og dagleiere 203.000 212.000 225.000 247.000

Særlig i det siste 10-året skjedde det altså en sterk 
proletarisering i forhold til økningen av antall bønder. 
Tendensen gikk også mot flere "rene" proletarer - jord
løse lønnsarbeidere: tjenestefolkene økte sterkere i an
tall enn husmenn og dagleiere.
Husmennene og landbruksproletariatet ble grovt utnyttet 
og undertrykt. Et symptom på den brutale utbyttingen fra 
jordeiernes side finner vi i oppslutningen som Thrane- 
bevegelsen fikk fra husmennene.
Etter hvert kom imidlertid husmannsordningen i strid med 
produktivkreftenes utvikling, med nye teknikker og dyrk- 
ingsmåter, - det ble ikke lenger så profitabelt for stor- 
bøndene å ha en fast skare husmenn på gårdene. Med maski
nenes utbredelse ble det mindre bruk for arbeidskraft.
Men de proletarene storbøndene ikke trengte, ble nå godt 
mottatt av den ekspanderende industrikapitalismen i byene 
Ber førte tilstrømmingen fra landsbygda av tidligere hus
menn og barn av småbønder til lav pris på arbeidskraft. 
Den relative overbefolkningen på landsbygda ble avlastet 
ved søkning til byene - men selv i 1845 utgjorde bybefolk 
ningen ikke mer enn 12% av totalbefolkningen, i 1875 
18% og i 1900 28%. Det var altså i disse 50 årene at til
strømmingen til byene for alvor begynte. Av de ca. 14.000 
som bodde i byer i 1850, var ca. 12.000 fabrikkarbeidere. 
Fabrikkproletariatet ble nesten 12-doblet i løpet av de 
neste 60 årene - og mesteparten ble rekruttert fra lands
bygda. Tilstrømmingen fra bygdene oversteg det industrien 
klarte å utnytte, og utvandringen av husmenn og landpro- 
letarer til andre land, særlig USA, var spesielt stor fra 
midten av 1800-tallet. Det ble den eneste utvei fra nød 
og fattigdom - samtidig som det styrket den arbeiderklas
sen som ble igjen.
Industrikapitalismens utvikling i byene hadde virkning 
for bøndene både ved økt forbruk av matvarer blant indu
striarbeiderne, og ved at mange industribedrifter fored
let jorbruksprodukter. Samtidig ble fabrikkproduksjon en 
sterk konkurrent til tradisjonell håndverksproduksjon og 
husflid på landsbygda, og arbeidsdelingen tiltok også i 
jordbruket. Bygdene bie marked for industrivarer, forelø
pig i beskjeden målestokk. Langsomt ble norske jordbruke-
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re dratt inn i den kapitalistiske vareøkonomiens verdens
system. Avsetningsmuligheter og zk fikk avgjørende
betydning for leveforholdene på landsbygda i en grad som 
ville vært utenkelig 100 år tidligere. Mens bøndenes kår 
tidligere hadde vært avhengige av gode eller dårlige år, 
ble de nå i stigende grad avhengige av forholdene på masi- 
k&dzt. De kapitalistiske kriser og krakk fikk avgjørende 
betydning også for jordbruket - og verst gikk det ut ov
er de mindre brukene som hadde liten økonomisk motstands
evne .
Det framvoksende industriborgerskap ville ha billig ar
beidskraft. Med stor arbeidsløshet ble prisen på arbeids
kraft satt til eksistensminimum. Men reproduksjonskost- 
nadene av arbeidskraften kunne reduseres ved å senke pris
nivået på matvarer, og borgerskapet i byene presset på 
for å redusere matvareprisene. Blant annet ble korntollen 
nærmest avskaffet i perioden 1850 - 1870. Dette førte 
til prisfall på norsk korn, og storbrukene på østlandet 
la om driften fra korn til meieriprodukter. I neste om
gang fikk dette alvorlige følger for de melkeproduseren- 
de småbøndene som hverken hadde klimatiske eller geogra
fiske forutsetninger for kornproduksjon. Vi skal senere 
se at nøyaktig den samme utviklingen vil komme ved et ev
entuelt EEC-medlemskap - bare med langt alvorligere virk- 
ninger fordi småbøndene som har basert seg på fordyrking 
og husdyrbruk nå er trukket inn i den kapitalistiske øko
nomien for alvor.
Mekaniseringen kommer særlig de store bruk til gode, både 
fordi maskinene konstrueres for storproduksjon og fordi 
det var eierne av storgårdene som først og fremst hadde 
råd til å anskaffe maskiner. For småbøndene betydde ikke 
mekaniseringen noen vesentlig lettelse i det daglige slit.
Slåmaskiner, treskemaskiner, såmaskiner overtok husmenne
nes arbeid, og i stedet økte antallet av helt "frie" og 
eiendomsløse lønnsarbeidere - landbruksarbeidere som 
kunne utnyttes på hel dag den tida av året det var behov 
for dem. De rike bøndene og skogeierne sikret seg billig 
arbeidskraft ved å stimulere husmennene til å kjøpe små
bruk som ikke ga nødvendig avkastning til å leve av det 
(ofte utvidete husmannsplasser), men som krevde arbeid 
ved siden av. Dermed bindes arbeideren til stedet, men 
salg av arbeidskraft er nødvendig for småbrukerens livs- 
underhold.
Avviklingen av husmannsvesenet satte inn for alvor fra 
1870, og i 1930 var det ca 6.000 husmenn igjen. Industri
kapitalismens utvikling og den tekniske utvikling i jord
bruket har ført til at yrkesbefolkningen i jordbruket, 
og da i første rekke landproletariatet har minket. Sam
tidig har antall selvstendige gårdbrukere og småbrukere
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økt til bortimot midten av dette århundret.
TABELL 2: Antall A zlvAtzndlge, og afib zldzhe, l nofiAk jofid- 

bsiuk 1 875 - 1 950. 8)

1875 1900 1920 1930 1946 1950
Selvsten
dige (i 
tusen) 114.2 124.0 143.0 146.6 159.2 151.0
Arbeidere 
(i tusen) 222.7 161.7 152.3 146.0 121.3 87.5

Samtidig foregikk det en økning i antall bruk, særlig i 
størrelsen 20 - 60 mål. Husmannsplasser ble forvandlet 
til småbruk. Ved krisa med arbeidsløshet og ved restrik
sjoner på innvandringen til USA i 1920-årene fikk bureis- 
ningen ny vind i seilene. Staten grep mer aktivt inn, og 
regulerte tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i byene 
bl.a. ved bureisningstilskudd og subsidiepolitikk.
Bøndene ble ytterligere oppløst som enhetlig klasse. Pen
ger ble forutsetning for makt også på landsbygda, bl.a. 
i forbindelse med mekaniseringen, og det dannet seg en 
liten gruppe av velstående bønder, og en stor gruppe av 
små, nærmest fattige bønder.
TABELL 3: Antall gd/idb og A mdbfnik&fio.. 9)

1920 1930 1946 1950
Gårdbrukere
(i tusen) 117.2 107.7 109.3 103.9
Småbrukere
(i tusen) 18.7 30.7 40.9 39.5

Motsetningen mellom store og små bønder kom til uttrykk 
i organisasjonsforholdene. NosiAk LandmandA fiosibund, som 
ble stiftet i 1896, ble en organisasjon for storbøndene, 
og småbrukerne stiftet i 1913 sin egen organisasjon, 
NoslaIz Smdbsiuko.sifioAband.

MORSK J0RVBRUK I VET 20. ÅRHUNVRE
Omdannings- og oppløsningsprosessen på bygdene i slutten 
av forrige hundreåret og i begynnelsen av dette må opp
fattes som en følge av industrikapitalismens utvikling. 
Det var byborgerskapet som hadde kontroll over staten - 
og sørget for å legge forholdene best til rette for sin
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egen makt og velstand. De relativt få storbøndene spilte 
nok en betydningsfull rolle på bygdene, men de måtte inn
rette seg etter det "moderne" byborgerskap. Småbøndene 
kommer på tverke i kapitalismens utvikling - som nettopp 
kjennetegnes ved at storproduksjon trenger vekk småpro- 
duksjon. At intensiteten av denne prosessen har vært be
tydelig svakere i jordbruket enn i industrien henger i 
Norge bl.a. sammen med de naturgitte forhold, men odels
retten har også virket som en bremse på forvandlingen av 
bondebrukene til kapitalistisk eiendom. Skogen derimot 
har vært gjenstand for kapitalistisk drift og har sikret 
skogeierne store profitter.
Det kan ikke herske tvil om at EEC’s landbrukspolitiske 
formål er å innføre en form for industrikapitalisme i 
jordbruket. Det skal senere dokumenteres hvilken entydig 
målsetting EEC har: masseproduksjon av jordbruksvarer - 
vekk med småbønder og andre levninger fra fortida.
Riktig nok finnes allerede representanter for kapitalist- 
klassen blant bøndene - men storbondens levemåte og inn
tekter kan ikke sammenliknes med f.eks. industrikapita- 
listens eller skipsrederens - og storbonden blir i sin 
tur presset av norsk og utenlandsk monopolkapital. Stor
bøndene finner vi hovedsakelig på bruk mellom 200 og 500 
mål. I 1969 var det 6.300 slike bruk i Norge. Bruk over 
500 mål er overveiende større kapitalistiske bruk med 
moderne maskiner, utstyr og metoder. I 1959 var det 400 
slike bruk - og disse brukseierne var samtidig store 
skogeiere og industrieiere, skipsredere osv. - dvs. den 
egentlige kapitalistklassen.
I det 20. århundre kan jordbruksbefolkningen deles i:

godseiere med bruk på over 500 mål, 
storbønder med bruk på 200-500 mål, 
små og mellomstore bønder med bruk under 200 må] 
småbrukere med annet yrke enn jordbruk som ho- 
vedyrke, og
arbeidere uten produksjonsmidler.

På en måte er den norske bonde i dag friere enn han var 
i føydaltida, han er nå formell eier av den jorda han 
dyrker. Men på en annen måte er bøndene mer ufrie. De er 
trukket inn i den kapitalistiske omsetning og opererer 
på et marked som styres av krefter de ikke har kontroll 
over. Bøndene er prisgitt markedsmekanismene, og vil un
der kapitalismen stå hjelpeløse i det øyeblikk borgerska
pet ikke lenger vil gi "almisser" i form av subsidier, 
d.v.s. fra det øyeblikk borgerskapet finner ut at småbøn
dene hverken er nødvendige for matvareproduksjonen eller 
lønnsomme for deres egen profittmaksimeringsmålsetting.
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Et slikt tidspunkt vil koitime under kapitalismen, og øye
blikket nærmer seg. EEC utfører i grunnen bare den lik
videringen av småbøndene som det nasjonale borgerskap og 
sosialdemokratiet kvier seg for, men som kapitalismen 
krever. EEC er ikke annet enn monopolkapitalens verktøy. 
EEC £aamAkynddA destrueringen av bondebefolkningen og 
deres livsform, men ^AambAlngdA1 den ikke. Vi skal i det 
følgende se hvordan kapitalismen i dette århundre har 
hatt den tendensielle utvikling og konsekvens for jord
bruket som EEC vil sluttføre.

BAukAAtøAAdl*en
Klasseanalysen av bøndene kan baseres på bruksstørrelsen. 
Bøndene produserer stort sett de samme produkter - det 
finnes ikke i samme grad som i industrien muligheter for 
småproduksjon av særlig ettertraktede og høyt foredlede 
varer med komplisert framstillingsteknikk; i jordbruket 
er bøndenes inntekt stort sett en funksjon av produsert 
kvantum.
TABELL 4: EndAlngen i antall bAuk dttdA ddAdA AtøAAdl* d,

iAa 1907 - 1969. 10)

År Total 5,1--20da 20,1--50da 50,1--200da
endring I tus- Prosent I tus Prosent I tus Pros.
i % en endring en endring en endr.

1907 64.0 58.0
1917 67.1 + 5,7 51.5 *11,2
1929 80.0 74.7 + 10,4 52.7 + 2,3
1939 * 2,8 66.5 *16,8 78.2 + 4,7 63.8 + 17,3
1949 * 0,5 70.0 + 5,3 80.1 + 2,5 58.1 * 8,9
1959 -r 7,0 60.3 *13,7 75.5 - 5,7 57.2 * 1,5
1969 *21,8 33.3 *44,6 55.2 *27,0 60.1 + 5,0
År 200 ,l-500da 500,1--1000da Over '1000da Over

I tus- Prosent Abso- Prosent Abso Prosent 5da i
en endring lutte endring lutte endring alt i

tall tall 1000
1907 7.5 561 53
1917 5.8 *22,6 364 *35,0 31 *41,5
1929 4.8 *17,7 292 *19,9 32 + 3,2 208.6
1939 5.4 + 12,5 351 + 20,2 41 + 28,0 214.4
1949 4.8 *11,2 342 * 2,5 37 * 9,8 213.4
1959 4.9 + 2,1 372 + 8,1 43 + 16,2 198.3
1969 5.8 + 18,4 439 + 18,0 57 + 24,6 155.0

147



Tabellen avslører tydelig utviklingen i jordbruket i det
te århundret. Tendensen går mot fanno, og btøKtui bruk. 
Særlig sterk har reduksjonen i antall bruk vært det siste 
10-året. 44,6% av brukene mellom 5 og 20 mål er blitt 
borte siden 1959. I begynnelsen av hundreåret ble antall 
storbruk redusert og småbrukene økte, fordi staten grep 
aktivt inn for å gjøre jordbruket til en levevei for å 
hindre massearbeidsløshet i byene. Men denne tendensen 
ble snudd fra slutten av 30-årene. Særlig de siste 20 år 
har tendensen til avfolking av småbrukene vært sterk, og 
det forsvant 14 bruk under 50 mål pr. dag i tidsrommet 
1959 til 1969. Samtidig ser en at antall bruk over ca.
100 mål øker. Særlig sterk har økningen i antall bruk 
over 1000 dekar vært de siste 20 år - hele 54%. Paralelt 
foregår det en reduksjon av jordbruksarealat ved de mind
re bruk, mens arealet øker ved de større bruk. Eiendom*- 
ko n* entfia* j o n er altså et kjennetegn ved jordbruket i 
Norge i senkapitalismen. Det er denne kapitall*tl6fee kon- 
*entsia*jon som gjerne kalles *tnaktunna* j o nalléefilng . En 
slik strukturendring i jordbruket har mange konsekvenser:
- Mange småbrukere og småbønder med eiendomsrett til jord 

har oppgitt gårdsdriften og reist til byene og industri 
sentra der de har blitt industriproletarer.

- Mange storbønder har leid tidligere småbønder og små
brukere som arbeidskraft.

- Eiendomsretten til jorda er igjen i ferd med å sentra
liseres .

- Storbrukenes geografiske plassering og konsentrasjon 
på Østlands-, Trøndelags- og Jærenområdet medfører og
så avfolking av smågårdsbygdene.

- Befolkningen konsentreres både som en følge av industri 
proletariseringen og som en følge av storgårdsutvikling 
en.

- På kapitalismens prismarked vil storprodusentens pro
dukter utkonkurrere småprodusentenes. Storprodusentene 
vil ligge nærmere markedene, vil spare transportomkost
ninger, vil drive "rasjonelt" og ha lavere utgifter pr. 
produktenhet.

Om antall bruk over 200 mål er relativt lite i forhold 
til antall mellom 5 og 200 mål, så har de større bruk en 
forholdsvis stor prosent av jorda, og andelen har økt 
særlig sterkt den siste tiårsperioden. (Se tabell 5 nes
te side.) I 1959 hadde brukene under 50 mål, som utgjor
de 2/3 av alle bruk over 5 dekar, bare 1/3 av arealet, 
mens bruk på over 200 mål som utgjorde bare 2,7% av bru
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kene, hadde vel 16,7% av jordbruksarealet. I 1969 var 
forholdet at 4% av brukene hadde 20% av all jorda.
TABELL 5: J o sidbAukA asizalot ^ofidzlt ztto.fi b fiukt* tøfifiolA z 

i 1959 og 1969. 11)
19 5 9

Bruksstørreise Antall bruk i 
absolutte tall 
(avrundet)

% av 
alle 
bruk

Jordbruks
arealet i 
tusen da.

% av 
hele 
arealet

5,1-50 dekar 135,800 68,5 3.337,1 33,3
50,1-200 " 57.175 28,8 5.123,9 50,1

200,1-500 " 4.870 2,5 1.373,5 13,7
500,1-1000" 372 0,19 237,1 2,1
Over 1000" 43 0,022 59,2 0,6

5,1-50 "
19 6

88.500
9
57,0 2.554,6 25,9

50,1-200 " 60 c100 38,9 5.329,5 54,0
200,1-500 " 5.800 3,7 1.628,2 16,5
500,1-1000"
Over 1000"

439
57

0,28
0,037 350,1 3,6

Mål* otting og vtfikzltghzt

Målsettingen for norsk jordbruk er slått fast i Stortings
melding nr. 60 av 1950, og gjentatt i nr. 64 av 1963/64. 
Hovedoppgaven for norsk jordbruk "er å skaffe til veie 
de husdyrprodukter samt så stor del som mulig av de plan
teprodukter som vårt folk trenger til sitt daglige behov." 
Dette programmet står mildt sagt i strid med den praksis 
som føres.
Som tidligere nevnt legges det ned pr. dag gjennomsnitt
lig 14 norske gårdsbruk med et areal på mellom 5 og 50 
dekar. Samtidig som prognosene viser at forbruket av for
edlede matvarer vil øke i hvert fall fram til år 2000, 
er den åfiligz nettonedgang i jordbruksarealet på ca.
62.000 dekar. Av det totale jordbruksarealet på ca. 10 
mill. mål (ca. 3% av landets samlede areal) er det en 
bruttoavgang på ca. 100.000 mål pr. år. I hvert av årene 
1965 og 1966 gikk, i følge oppgaver fra Landbruksdeparte
mentet, ca. 25.000 mål til veier og vel 20.000 mål til 
boliger, industri, skoletomter o.l. Ca. 4.000 mål ble 
plantet med skog - resten ble lagt brakk.
De områder som går til veier, boliger, industri osv. er 
den aller beste og mest lettdrevne jorda. Ved at de øko
nomisk dårligst stilte bøndene i utkantområdene på små
brukene tvinges inn til byområdene eser byene utover de
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beste dyrkingsarealene. Matjorda legges under asfalt el
ler betong, den tidligere småbrukeren flytter inn i bo
ligblokken og får arbeid i industrien. Den jorda han 
kunne, ha drevet er for alltid ødelagt. Med den reduksjon 
som er prognostisert, vil Norge få et jordbruksareal på 
ca. 1,6 mål pr. innbygger mot 2,7 mål nå. Sverige har ca.
5 mål, Danmark 6 mål. Norge vil få noe av det laveste 
jordbruksareal pr. innbygger i verden.
En slik asfaltering av dyrkingsjorda ville være i overens
stemmelse med målsettingen for jordbruket dersom Norge 
hadde overproduksjon av matvarer, eller i det minste var 
selvforsynt. Det er vi ikke. Til og med melkeproduksjonen 
er for tiden i enkelte områder av landet i knappeste lag
et for å dekke komsummelkbehovet til alle tider av året.
12) Bare halvparten av matvarene vi bruker, er produsert 
innenlands - 39% er jordbruksvarer, 12% kommer fra fiske. 
Kornvarene, som skaffer ca. 1/4 av energien i maten, er 
i dag så å si utelukkende produsert utenfor landets gren
ser.

Når det gjelder husdyrprodukter, som nå utgjør ca. 30% 
av matvareforbruket målt i kalorier, er dekningsgraden 
langt høyere. Men husdyrproduksjonen baseres i stigende 
grad på importerte forstoffer. I begynnelsen av 50-årene 
utgjorde de importerte forstoffene 10-12% av foret til 
husdyrene, nå utgjør det ca. 25% av totalforet. Det vil 
si en fordobling av forstoffimporten på 15 år. Importen 
av proteinrikt for foregår delvis fra områder der befolk
ningen har utstrakt proteinmangel.

"Norsk sauekjøtt, produsert på norsk timotei og fjell
beite, klarer ikke å konkurrere med "norsk" flesk, pro
dusert bl.a. på jordnøtter fra Vest-Afrika, eller "nor
ske" broilere, produsert av forretningsfolk i Oslos 
forsteder, på grunnlag av proteinkraftfor som ville ha 
virket som medisin på afrikanske unger med kwasiorkhor."
13)

Dette er ikke bare protein-imperialisme, det har også som 
resultat at høyverdig norsk grovfor som det ikke finnes 
alternativ utnyttelse for, blir stående urørt.

Hvem e.i.e.n. josida / Nosige?
Vi har sett at eiendomsretten til jorda har skiftet sterkt 
i løpet av historien, og at det i løpet av det 17. og 18. 
hundreåret stort sett ble selveiende bønder i Norge. Det 
vil si at bonden har stått som formell eier av den jorda 
han dyrker. Men utviklingen er snudd. I 1959 var vel 13% 
av brukene leide bruk, i 1969 var hele 21,4% av brukene 
leid. Fortsatt er altså flertallet av bøndene selveiere.
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Men den formelle eiendomsretten må ikke tas for mer enn 
den er. Vi har tidligere vist hvordan kapitaleiere satt 
med gjeldsbrev på gård og grunn og sikret seg stabil inn
tekt i form av renter og avdrag. Dette gjeldsforholdet 
tildekker den reelle atskillelsen mellom eiendom og bruk* 
kreditor - kjøpmannskapitalist eller finansinstitusjon - 
blir den faktiske eier av jorda når bruket pantsettes.
Bøndenes behov for lånekapital har i hele den nyere his
toria vært sterkt. Helt fra leilendingene tok opp lån 
for å dekke skatteinnbetalingene til jordeierne, og til 
dagens bonde opptar lån for investeringer i bygninger og 
maskiner, har bonden blitt bundet i gjeldsforhold. Vi 
skal senere vise hvordan EEC tar sikte på å gjøre flest 
mulig av bøndene gjeldsavhengige, slik at de sentralt 
kontrollerte finans- og låneinstitusjonene kan regulere 
næringen.

"I hele kapitalismens historie i jordbruket har hypo- 
teksystemet (dvs. pant i fast eiendom), spilt og spil
ler en viktig rolle når det gjelder å drive bønder og 
småbrukere fra gård og grunn. I de fem åra fra 1886-90 
kom den tvangssolgte jord opp i 15,5 mill kr. Fra 1865 
til 1885 økte pantegjelden i jordbruket slik: 1865 - 
180 mill.kr., 1875 - 238 mill.kr. og i 1885 - 300 mill. 
kr. I tidsrommet 1915-26 økte pantegjelden på brukene 
fra 635 til 1296 mill. kr. Det var nesten 2000 tvangs
auksjoner over fast eiendom på bygdene i 1925 mot vel 
700 i 1914. I 1929 var tallet oppe i nesten 4000, og i 
1927 var det 15.600 utleggsforretninger på bygdene, 
verst gikk det ut over småbønder og småbrukere." 14)

Magnus Jensen 15) nevner at gjeldsprosenten (dvs. for
holdet mellom lånegjeld og bruttoformue) blant bøndene 
i 1923 var 45,29, og at halvparten av småbrukerne i øst
landsfylkene i begynnelsen av 1930-årene hadde en gjelds- 
prosent på over 75 - fjerdeparten var insolvente. Kapita- 
listklassen trenger ingen formell eiendomsrett over små- 
bondens viktigste produksjonsmidler - jord, dyr og maski
ner sålenge staten så velvillig med hele sitt juridiske 
apparat sørger for å legitimere gjeldsforholdet og krimi
nalisere dem som bryter låneavtalen og stopper renteinn- 
betalingene. Kapitalisten trenger bare bondens merarbeid 
- for ham er det likegyldig om han er eier av produksjons
midlene eller kreditor. Klasseanalysen av jordbruket i 
seinkapitalismen må ikke baseres utelukkende på hvem som 
eier jord, men også studere gjeldsforholdene sålenge stats
apparatet har valgt å regulere utbyttingen i stor grad 
gjennom ytelse av merarbeid i form av rentebetaling.
Gjeldsprosenten for norske bønder var i 1932 - 45,2, i 
1940 - 40,3 og i 1946 - 20,2. Dvs. at en god del av gjel
da ble nedbetalt under krigen. Men etter krigen har gjel
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da igjen økt sterkt og uopphørlig, slik at gjeldsprosent- 
en i 1968 var 31,0.
TABELL 6: Kjente utlån ttl jondbnuk og 6kogbnuk t milli

onen knonen. 16)

1953 1957 1962 1966 1967 1968 1969
I alt 14 26 1686 2455 3148 3347 3593 3862
Fra for-
retnings-
og spare 1738 1824 1975 2128
banker (52%) (55%) (55%) (55%)

Omkring halvparten av utlånene i 1962 kom fra private 
aksjebanker og sparebanker. I 1965 stammet hele 72% av 
lånekapitalen fra andre kilder enn statsbanker og offen
tlige fonds. Bare rentebesparelsen for de 28% av lånene 
som i 1965 ennå stammet fra statsbanker og offentlige 
fonds, utgjorde 14,8 mill. kr. 17)
TABELL 7: Bnukene6 b enegnede nenteknav pn. dekan og an

tatt nente av egen og lånt kapital. 18)

1915 1920 1925 1930 1935 1940
Rentekrav 
pr. dekar 11,25 20,85 29,51 LOLO00 r—1 16,60 16,25

1945 1950 1955 1960 1965 1968
Rentekrav 
pr. dekar 15,04 15,09 21,42 27,76 34,34 43,0
Renter av 
egen og 
lånt kapi
tal i mill. 
kr. * 96 111,1 183,8 352,6 450,4 559,7
* Renter på lånt kapital utgjorde i 1964 ca. 17% av totalt 
rentebeløp, og steg i 1968 til ca. 21%.

Mens rentekravene sank i perioden 1920 fram til annen 
verdenskrig, og særlig sterkt fra slutten av 20-årene 
og i 30-årene takket være Nygaardsvolds bondesubsidiering, 
steg de meget sterkt i perioden fra 1950 til 1965, og 
stiger fortsatt. Renten av egen og lånt kapital viser 
samme tendensielle utvikling.
Gjeldsbyrde er ikke noe som er særeget for bøndene i sen- 
kapitalismen, men det er viktig å understreke den økende 
forgjeldingen blant en næringsgruppe som har formell eien-

152



domsrett til produksjonsmidlene.
Oppgaver over gjeldsfordelingen viser at gjelden er jevnt 
fordelt på alle bruksstørrelser (se tabell 9 lenger fram), 
og vi kan gå ut fra at den vil virke særlig tyngende på 
mindre bruk der det er lite å betale renter og avdrag med. 
Vi skal nå se hvordan inntektene er for bønder med ulike 
bruksstørrelser.

Inntekt* fiotikoldune, t jofidbfLuket

TABELL 8: Samtet asibetd*tnntekt t jotidbKuket (tkke de- 
ilateJit) . 19)

1938/39 1948/49
Total ar
beidsinn
tekt i
mill.kr. 267,6 906,9
Endring <-- x ^s
i prosent 234,0
Arbeids
kraft på 
brukene i
tusen 589,2 514,0
Inntekt 
pr.arbeids
kraft i kr.455,- 1760,-
Endring
i prosent + 287

1954/55

1245,2 
*8,4

428,0

2920,- 
+ 66

1958/59 1964 1969

1083,8 1202,0 1775,0
____J \_________ r________ 7

63'0

384,5 330,0

2825,- 3660,-
? 3,5 + 29,5

Av tabellen ser en at den vesentligste inntektsøkningen 
skjedde i årene fra 1938/39 til 1948/49, og at inntekten 
har steget svært beskjedent i tida etter 1955. Det var 
til og med en nedgang fra 1954/55 til 1958/59. Gjennom
snittlig hadde hver arbeidskraft i jordbruket en inntekt 
på 3660 kroner i 1964, men dette gjennomsnittstallet 
skjuler store ulikheter i inntekt, bl.a. at nettoinntek
ten stiger med økende bruksstørrelse. (Se tabell 9 neste 
side. )
Tabell 9 (neste side) viser at gjennomsnittsgjelda for 
småbrukere med 5,1-20 måls bruk er 19.000 kr., det skal 
betales med årlig inntekt på 8.300 kr. Gjennomsnittsinn
tekt for selveiende småbruker med biyrke er 2.800 kroner 
- han har en gjeld på 8.000 kroner.
Tabell 10 (neste side) viser den stigende lønnsomhet med 
stigende bruksstørrelse.
At de største enhetene er best stilt under kapitalismen
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er ingen overraskelse, heller ikke er det grunn til å und
re seg over at av de 50.000 nordmenn som var antatt i 
jordbruk, skogbruk og fiske i 1962, tjente 32% mindre enn 
4000 kroner om året, og 27% tjente mellom 4 og 8000 kr.
20) Av den gruppe her i landet som har de aller vanske
ligste økonomiske kår, husstander hvor forsørgeren tjener 
under 4000 kroner, utgjør de "selvstendige" i jordbruk 
og skogbruk halvparten av samtlige. 20a)
TABELL 9: Gje.ldtpsiote.nt, lnnte.kt og gje.ld pfi. btiu.ke.fi fioti 

ulike. btiuktttøtitie.lt e.ti t 1 9 6 8. 2 1)

Bruks- 
størrelse 
i dekar

Gjelds-
prosent

Nærings
inntekt 
i 1000 kr.

Gjeld 
i 1000 
kroner

Alle bru 
brukere 31 10,0 21
Selveiere
med bruket 5,1-20 33 8,3 19
som eneste 20,1-50 24 8,7 13
eller vik- 50,1-100 30 14,0 24
tigste le- 100,1-200 34 23,3 49
vevei Over 200 45 35,3 129
Selveiere 5,1-20 23 2,8 8
med bruket 20,1-50 27 4,4 11
som ikke 50,1-100 30 8,1 23
viktigste 100,1-200 32 15,8 57
levevei Over 200 30 18,6 219
Ikke selv- 5,1-20 34 9,8 11
eiere med 20,1-50 20 9,2 7
bruket som 50,1-100 24 15,4 10
eneste 100,1-200 28 23,0 17
el. vik- Over 200 33 31,3 37
tigste
levevei

TABELL 10: Lønntomke.t l fiotikold tit b tiuktt tø titie.lt e. 1 956- 
5 8 (l ktione.fi) . 22)

Bruksstørrelse Driftsoverskudd Famile- 
arb.fortj.

Lønnsevne 
pr. time

Under 50 mål 5.950 4.715 2,09
50 -100 mål 8.500 6.590 2,46
100-200 " 11.420 8.320 2,92
200-300 " 13.920 9.290 3,48
300-500 " 17.070 12.970 4,13
Over 500 " 26.680 15.100 4,40
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PtioZetaK4.é esiZngen av bøndene

Kjennskap til slik statistikk fjerner de fleste mystifi- 
seringer omkring årsakene til "flukten fra landsbygda". 
Det er simpelthen ikke mulig å forsørge en familie med 
en inntekt på 330 kroner måneden. Avfolkingen av lands
bygdene skjer i hovedsak som svar på ren eller relativ 
økonomisk nød.
Avfolkingen av landsbygdene under kapitalismen kan til 
en viss grad hemmes ved "kunstige" inntektsoverføringer 
til jordbruket i form av subsidier. En slik subsidiepoli- 
tikk vil under kapitalismen bare være utstrakt så lenge 
det ikke er mangel på arbeidskraft til industrien. Staten 
som borgerskapets redskap vil sørge for regulering av 
folkeflyttingen til industristedene ved å gjøre jordbruk
et mer eller mindre attraktivt. Kapitaleierne vil stadig 
presse på for å skape en viss arbeidsløshet og dermed 
senking av prisen på arbeidskraft, mens industriarbeider
ne under kapitalismen vil ha fordeler av subsidier til 
jordbruket dersom det hindrer tilgangen på arbeidskraft 
i byene.
Nedenfor er foretatt en sammenstilling av arbeidsløshet
en og subsidiene til jordbruket fram til 1940. 23)

Arbeidsløsheten har i tida etter 1945 variert svært lite 
og vært relativt lav, slik at eventuell sammenheng mellom 
arbeidsløshet og subsidier er vanskelig å tolke. For peri
oden før 1940 ser en imidlertid tre tydelige "topper"
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for arbeidsløshetskurven, i 1921, i 1927 og i 1933. 
Faseforskjøvet 2-3 år senere finner vi tilsvarende tre 
topper på "subsidie"-kurven, i 1923, i 1929 og i 1936.
I perioder med stor arbeidsløshet har staten gitt økt til 
skudd til jord- og skogbruk for å hindre massearbeidsløs
het i byene. Tiltakene har virket et par år senere, og 
arbeidsløsheten er redusert. Kritikken mot subsidiepoli- 
tikken har tiltatt blant industriborgerskapet som ønsker 
lavere pris og større tilbud på arbeidskraft i byene, 
tilskuddene til bygdene er igjen redusert med ny fraflyt
ting og tiltagende arbeidsløshet som resultat. Særlig 
viktig har nok dette forholdet vært midt i 30-årene, da 
Nygaardsvold-regjeringen foretok en drastisk økning av 
støtten til bondebefolkningen, bl.a. med opprettelse av 
såkalte "Nygaardsvold-bruk". At denne inntektsoverføring
en under kapitalismen også er til industriarbeidernes 
fordel ved at prisen på arbeidskraft øker med redusert 
tilbud har vi vært inne på tidligere.
Men subsidiepolitikken har på ingen måte klart å hindre 
avfolkingen av bygdene.
TABELL 11: Folkemengden l joAdbAuk og 6kogbA.uk.

Absolutte tall% av folkemengden
1930 838.200 29,8 
1946 784.000 24,8 
1950 712.700 21,7 
1960 546.800 15,2

TABELL 12: Paogno6tl6 eAt utvikling faoA yAke6befiolknlngen 
l JoAdbAuk og deAe6 andel av 6amlet yAke6be- 
fiolknlng (de ab6olutte tall l 1 000) 24)

1950 1960 1975 1985 2000
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
tall tall tall tall tall
250,5 18,5 188,4 13,4 122,5 7,6 92,6 5,3 61,2 3,1

Dersom prognosen slår til, vil bosetting i bygdene bli 
umulig.
Yrkesbefolkningen i jordbruket, som i Norge omkring 1800 
utgjorde ca. 80% av yrkesbefolkningen i hele landet, er 
allerede redusert til ca. 13%, særlig sterk har nedgang
en vært de siste 20 årene. Samtidig har gjennomsnittsalde 
ren i jordbruket steget. I 1939 var den 39 år, i 1950 var 
den 43 år, og nå ligger den rundt 55 år. Det vil si at 
det er ungdommen som først og fremst har forlatt lands
bygda .
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Familieforetaket har en dominerende stilling i norsk jord
bruk - det er lite lønnsarbeid. Det blir mer og mer sjel
den med fast gårdsarbeider på gårdene, men det er ulikt 
fordelt på de forskjellige bruksstørrelser. Brukene under 
100 mål, som utgjør hele 90% av alle bruk over 5 mål, had
de i 1960 4% av lønnsarbeiderne, mens brukene over 200 
mål, som utgjør bare 2% av brukene, hadde 36,5% av lønns
arbeiderne. Den kapitalistiske jordbruksdrift finner vi 
først på bruk over 500 mål, og disse bruk (bare 0,2% av 
samtlige) hadde 10% av lønnsarbeiderne.
En bør merke seg at jordbrukspolitikken i EEC går ut på 
å "legge forholdene til rette" for kapitalistisk fabrikk
drift i jordbruket, slik at en kan vente økende antall 
lønnsarbeidere i jordbruket. Disse vil bli rekruttert 
fra nåværende småbønder og småbrukere, som vil få "valg
et" mellom å bli industriproletarer eller jordbrukspro- 
letarer. Under kapitalismen

"ligger forskjellen mellom utbyttingen av bøndene og 
utbyttingen av det industrielle proletariat bare i 
formen. Utbytteren er den samme: kapitalen. De enkelte 
kapitalister utbytter de enkelte bønder ved pantelån 
og åger, kapitalistklassen utbytter bondeklassen ved 
statsskattene." 25)

Fra 1948 til 1966 har ca. 95.000 familiemedlemmer forlatt 
jordbruket, i samme tidsrom ble antallet av fremmed ar
beidshjelp redusert med ca. 41.000 arbeidere. Den over
veiende del av familiemedlemmene er absorbert av industri, 
anleggsdrift og serviceyrker osv. som lønnsarbeidere. De 
er blitt proletarisert, mens det avtrappende landbruks- 
proletariat bare har gått ovzn. til en annen del av arbei
derklassen, f.eks. industriproletariatet.
Alt i alt har det foregått en tiltagende og omfattende 
proletarisering av norske bønder og småbrukere etter kri
gen. De problemer det har ført med seg med hensyn til 
boligmangel, pendling osv. skal ikke tas opp her.
De småbøndene og småbrukerne som velger å bli i jordbruk
et, har heller ikke unngått proletariseringen. Stadig 
flere av jordbrukerne blir lønnsarbeidere ved siden av. 
Mange brukere går over til heldagsarbeid i industribedrif
ter eller byggeplasser og arbeider på bruket om kveldene 
og i helgene. Over halvparten av brukene (54%) under 50 
mål ble drevet som biyrke i 1969. Småbrukerne er halvpro- 
letarer som sokner mer til arbeiderklassen enn til bønde
ne. Bare 25% av bøndene på bruk under 50 mål hadde bruket 
som hovedyrke i 1959, og selv for større bruk var tenden
sen stigende når det gjaldt å ha jordbruk som biyrke.
Denne utviklingen røper først og fremst bøndenes vanske
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lige økonomiske situasjon. De tvinges over i lønnsarbei
dernes rekker uansett om de forlater bruket eller ikke.

MzkansLAesLZng, konkuA/ianAZ og " t>th.uktux£vidKlng tr

Produktivkreftenes utvikling har medført at avkastningen 
pr. dekar i jordbruket har steget sterkt i årene etter 
krigen. Ikke bare har innføring av maskineri ført til at 
samme produktraengde i dag fåes med mindre manuell arbeids
kraft på kortere tid enn for 25 år siden, men utvikling
en av nye husdyrraser og plantesorter og den stadig stør
re bruken av kunstgjødsel, sprøytemidler osv., har gjort 
avlingene rikere og større. I perioden 1952-1968 steg 
produksjonsvolumet i jordbruket med vel 50% til tross 
for at arbeidsstyrken ble redusert med ca. 40% i samme 
periode.
Etterspørselen etter de fleste jordbruksprodukter er re
lativt uelastisk, dvs. at omtrent samme kvantum vil bli 
solgt uansett pris. Dette har i Norge medført regional 
"overproduksjon" av enkelte jordbruksprodukter, særlig 
melkeprodukter 26) til tross for at antall bruk og kyr 
er redusert sterkt de siste årene. Tallet på kyr viste 
en nedgang på 23% fra 1949 til 1959. De siste årene har 
antall melkekyr gått ned med ca. 15.000 pr. år. Gjennom- 
snittsytelsen pr. ku er imidlertid mer enn fordoblet i 
etterkrigstiden. Denne biologiske rovdriften skal vi kom-^ 
me tilbake til.
Innføring av ny teknologi har i det hele økt produktivi
teten - og den fabrikkmessige jordbruksproduksjon viser 
seg mest "lønnsom" under kapitalismen. Den konkurrerer 
ut de mindre familiebrukene, presser prisene ned og etter
later mye jord som må forlates. Samtidig fører mekanise- 
ringen under kapitalismen til betydelig utvikling av sam
funnsmessig (Vib ZsLdA dullng ♦
Konkurransen i jordbruket foregår imidlertid ikke bare 
mellom produsentene innenlands. Norske bønder konkurrerer 
også med utenlandske bønder, og fabrikkdrift i utlandet 
presser ned prisene og gjør norske produkter ulønnsomme 
selv på det norske markedet. Knapt noen annen produksjon 
er så avhengig av klimatiske, geografiske og arronderings- 
messige forhold som jordbruket. Her vil norske bønder 
stille med stort handicap i forhold til bøndene ellers i 
Europa. "Ikke i noe land i Vest-Europa er de naturgitte 
forhold årsak til så begrensede produksjonsvalg i jord
bruket som i Norge." 27) Den maksimale avkastning pr. 
mål i jordbruket i EEC-landene er fra naturens side be
tydelig større enn i Norge, samtidig som driftsforholde
ne er enklere. For å beskytte norsk jordbruk har staten 
innført importbegrensninger og toll, men det er nettopp
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oppfatningen av det "irrasjonelle" i slike forbud som er 
en av drivkreftene bak EEC's frihandelspolitikk.
Vi har tidligere kalt s tfiuktuKfias j o nails zsilng en med dens 
rette navn: kapitalistisk konszntKas j on. Når godseier 
Treschow bygger fabrikkfjøs med plass til 400 kyr og med 
produksjon av to millioner liter melk i året, og med uten
landsk produsert kraftfor som den vesentligste foringen, 
da kalles dette rasjonell drift, og ses på som et nyttig 
bidrag til den nødvendige strukturrasjonaliseringen. Men 
langt viktigere enn å betegne driften som "rasjonell", 
er det å se at dette utslaget av kapitalkonsentrasjon i 
jordbruket undergraver næringsgrunnlaget for småbrukerne 
og legger bygdene øde. Det er bakstreversk å gå imot en
hver teknologisk utvikling i jordbruksproduksjonen, men 
det er ikke reaksjonært å gå imot kapitalistisk spekula
sjon i jordbruksnæringen. Det er ikke maskineriet selv 
som må bekjempes, men den kapitalistiske utnyttelse av 
det. Det EEC bevisst legger opp til, er gårdsdrift av 
den typen Treschow og enkelte andre kapitalister danner 
unntak med i Norge. Det vil bli regelen i EEC.

Vko dus <ints amvl^kzm

Omsetningsloven for jordbruksprodukter som ble vedtatt i 
1930 hadde som formål å "fremja omsetnaden av norske land
bruksvarer gjennom samyrke". Samvirkeorganisasjonene har 
vært av stor betydning for jordbruk og samfunn i de mer 
markedsfjerne strøk, og det er sannsynlig at store områd
er allerede ville ha vært fraflyttet dersom det ikke had
de vært for landbruksorganisasjonenes virksomhet. Produ- 
sentsamvirket har hatt både en økonomisk og en sosial 
funksjon. Samvirkene har hatt som oppgave å forhindre 
forskjell mellom små og store, nære og fjerne bruk, og 
har utvilsomt hatt en regulerende funksjon. Organisasjon
ene har foretatt sesongmessig og geografisk utjamning, 
prisutjamning og gjennomført andre markedsregulerende 
tiltak. Gjennom desentralisert oppbygging og god medlems- 
kontakt har samvirket delvis oppnådd at produsentene har 
betraktet organisasjonene som en del av deres egne be- 
drifter.
Men i det siste 10-året har organisasjonene merket til
stramningen i kapitalismen på landsbygda. Samvirkene har 
følt seg tvunget til etter hvert å prioritere mer og mer 
den økonomiske sida på bekostning av den sosiale. Samvir
kene har lagt større vekt på rene økonomiske resultater. 
Følgen har bl.a. vært svekket oppslutning fra de av med
lemmene som mest har trengt organisasjonene, og samvirke
ne er mer eller mindre overtatt av dem som vil prioritere 
spesialiseringen, "rasjonaliseringen" og konkurransen.
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"En kan like det eller ikke, men meget tyder på at pro
dusentorganisasjonene i fremtidens konkurransesamfunn 
må basere sitt opplegg på mer ren-økonomiske betrakt
ninger." 28)

Dette er en nøktern iakttakelse. Dermed står de "små og 
markedsfjerne produsenter" uten noen organisasjon som vil 
ivareta deres interesser.
Med svekket oppslutning blant en raskt minkende bondebe
folkning vil også bondeorganisasjonenes innflytelse i 
samfunnet reduseres. Som et symptom på bøndenes relativt 
dårligere økonomiske og sosiale situasjon kan tas forhol
det mellom produsentprisen og konsumentprosen på jordbruks 
varer. I diagrammet nedenfor er vist forholdet for melk, 
som uten sammenlikning er det viktigste produktet i norsk 
jordbruk, særlig for de mindre og avsidesliggende brukene. 
29)

Vridningen i forholdet mellom produsent- og konsument- 
priser på melk skriver seg først og fremst fra nedtrap
pingen av melkesubsidiene og i noen grad fra at mellomled
dene (meierier og omsetningsledd) legger beslag på en 
stadig større del av den prisen konsumentene betaler for 
melka. Fra 1960 til 1970 økte produsentprisen på melk med 
bare 26%, mens konsumentprisen i samme tidsrommet økte 
med hele 103%. Denne prisforskyvningen rammer to befolk-
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ningsgrupper: på den ene siden flertallet av de norske 
bøndene og samtlige småbrukere som har melkeproduksjon 
som viktigste levevei, og på den andre siden alle norske 
arbeiderfamilier som har melk som en av de viktigste er- 
næringskilder.

Bøndenes levestandard kan også uttrykkes ved primærpro- 
duktenes pris i forhold til industrivarer. Særlig illus
trerende er det å sammenlikne hvor store mengder jord
bruksprodukter som er nødvendig for å kjøpe landbruks- 
maskiner. En slik sammenlikning kan foretas ved hjelp av 
prisindekstall for ulike varer.
TABELL 13: PnT6 utvTklsCng zn fion noe.n jOA.dbn.uk6 vanzA og

Tndu^tnTvamn fina. 1 965 ( = ba6T.6dn) tTl 1 969 . 30}

1966 1967 1968 1969
Melk 103 104 109 112
Kjøtt 103 108 109 110
Bygninger 
Maskiner og

106 110 117 122
redskaper 105 114 119 124

Tallene avslører at bøndene i 1969 måtte produsere i ov
erkant av 10% mer melk og kjøtt for å kjøpe samme mengde 
landbruksmaskiner og redskap som i 1965. Det trengs lit
en fantasi for å forestille seg hvordan de norske bønde
nes situasjon vil være i 1980 hvis denne trenden ikke ba
re varer ved, men forsterkes - noe som må skje dersom 
Norge blir medlem av EEC.
Bøndene i Norge er prisgitt det sosialdemokratiske stats
apparatet som på vegne av kapitalen satser på en "løsning 
av jordbruksproblemene" gjennom medlemskap i EEC. Før vi 
ser på jordbrukspolitikken i Fellesmarkedet skal vi bare 
minne om at det dreier seg ikke bare om eksistensen til 
de "små og markedsfjerne", men om livsmiljøet og livsgrunn
laget til de ca. 40% av den norske befolkning, dvs. 1,5 
millioner mennesker, som bor i spredtbygde strøk.

LANVBRUKSPO L1T1KKEN I EEC 
Pomatnaktate.n6 mål6 dttlng

Gjennomføring av felles landbrukspolitikk har vært en av 
de viktigste oppgavene for EEC. Et eget avsnitt i Roma
traktaten, som ble undertegnet 25.3. 1957, handler om 
landbruket. Viktigst er artiklene 38 og 39. I art. 38 
slås fast at det skal være felles marked og handel for
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landbruksvarer og fisk, og det må "utformes en felles 
landbrukspolitikk for medlemsstatene". Virkemidlene og 
målsettingen for den felles landbrukspolitikken er summert 
i art. 39. Den lyder:

1. Den felles landbrukspolitikk har til formål:
a) å øke produktiviteten i landbruket ved å fremme tek

nisk fremskritt, ved å sikre både en rasjonell ut
vikling av landbruksproduksjonen og ved en optimal 
utnyttelse av produksjonsfaktorene, særlig arbeids
kraften,

b) å sikre på denne måte landbruksbefolkningen en rime
lig levestandard, særlig ved økning av den individu
elle inntekt til de personer som er sysselsatt i 
landbruket,

c) å stabilisere markedene,
d) å garantere sikre tilførsler,
e) å sikre rimelige priser ved leveranser til forbruk

erne.
2. Ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og 

de spesielle fremgangsmåter som denne kan innebære, 
skal det tas hensyn til:

a) landbruksnæringens særlige karakter som følger av 
landbrukets sosiale struktur og den strukturelle og 
naturgitte forskjell mellom de forskjellige land
bruksområder ,

b) nødvendigheten av å gjennomføre den ønskelige til
passing gradvis,

c) den kjennsgjerning at landbruket i medlemsstatene 
utgjør en sektor som er nær knyttet til økonomien 
som helhet.

Artikkel 39 er av professor i landbruksøkonomi N.L.H., 
Sigmund Borgan, treffende karakterisert som "en samling 
ønsker som ikke på noe vis er forenlig med hverandre."31)
Målsettingen for jordbrukspolitikken gir skinn av å være 
fri-konkurranse, liberalistisk kapitalisme. I realiteten 
tar en sikte på organisert monopolkapitalisme der jord
bruket skal drives som industri eller fabrikkdrift. Hoved
vekten er lagt på det som kalles "mer effektiv produksjon 
med rasjonell utnyttelse av ressurser" og "Strukturrasjo
nalisering betraktes som det viktigste middel til å frem
me effektiviteten i produksjonen". 32)
Selv om det bærende prinsipp i EEC's jordbrukspolitikk 
var, som det norske Markedsutvalget mener, "at produksjon 
og omsetning tilpasser seg på grunnlag av fri konkurranse 
innen Fellesskapet", så hadde ikke fremtiden vært lysere 
for den norske bonde. Forutsetningen for fri-konkurranse 
er at det "ikke nyttes tiltak som hindrer den naturlige 
tilpasning av produksjonen eller som virker forstyrrende
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på konkurransen." 32)
Med et slikt utgangspunkt, som er akseptert av de som 
forhandler, er konsekvensen av eventuelt norsk medlemskap 
enkel å forutsi. En trenger ikke være jordbruksfagmann 
for å innse at det forsprang Nordsjøkysten og Frankrike 
- noen av verdens beste jordbruksområder - har fra natur
ens side, aldri kan innhentes av norske jordbrukere.
Forsøkene på å oppnå evigvarende særordninger må oppfat
tes som ønske om å få dispensasjon fra kapitalismens ut
vikling. En slik overenskomst med kapitalismen er ikke 
bare umulig, den er også uforenlig med medlemskap på 
Roma-traktatens premisser. Der heter det i art. 92:

1. Bortsett fra de unntak som er fastsatt i denne Trak
tat, er statsstøtte eller støtte gitt av statsmidler i 
hvilken som helst form, som forrykker eller truer med 
å forrykke konkurransen ved å begunstige visse foretak 
eller produksjonen av visse varer, uforenlig med det 
felles marked i den utstrekning den påvirker samhande
len mellom medlemsstatene.

Ingen av de unntak som nevnes i traktaten gir muligheter 
for annet enn tidsbegrenset støtte til norsk jordbruk, og 
slike særvilkår kan bare innvilges ut fra sosiale vurde
ringer ("hvor levestandarden er usedvalig lav eller hvor 
det er alvorlig underbeskjeftigelse", art.92) I og med 
forhandlinger med sikte på fullt medlemskap har den nors
ke regjering akseptert Romatraktaten, og i Markedsutvalg- 
ets 2. rapport sies det at "det må regnes med at offent
lige tilskott blir utelukket som er knyttet til produkt
er og produksjonsmidler eller som på annen måte har en 
slik karakter at de kan forvri konkurranseforholdene".32) 
Eller, for å si det med den norske ambassaderåd i Brussel 
"...all direkte prisstøtte er forbudt idag. Konkurransen 
skal være fri og uhindret ..." 33) Dvs. storbøndene i de 
rike jordbruksstrøk skal utkonkurrere bøndene i utkant
strøkene "fritt og uhindret". Men om statsstøtte og sub
sidier ikke kan gis, så skal kreditten utbygges. Finans
institusjonene presser på for å få renteinntekter av lån 
til bønder med fast eiendom, og private lån er et av de 
virkemidler som vil stå åpne for støtte til utvikling av 
jordbruket. I realiteten betyr dette ikke annet enn at 
bøndene vil bli mer forgjeldet og avhengig av banker og 
lånebyråer. Staten sikrer seg dessuten et enkelt middel 
til kontroll over bøndene, ved å avgjøre hvem som skal 
få garanti og gis lån. Vi skal senere beregne hva forbud
et mot statsstøtte betyr økonomisk, foreløpig kan vi re
ferere Knut Eldjarns konklusjon:

"En samordning av Norges jordbrukspolitikk med EEC-lan- 
dene på Romatraktatens grunn vil umiddelbart føre til
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at 90% av de bruk som eksisterer i dag må nedlegges." 
34)

Romatraktatens jordbruksmålsetting ble i 1960 supplert 
med 10 grunnprinsipper for den felles landbrukspolitikk:

1. Landbruksnæringen må utvikle seg i takt med de and
re næringer.

2. En felles landbrukspolitikk skal innebære fri omset
ning av landbruksvarer innen Fellesskapet på samme 
vilkår som i et nasjonalt marked.

3. Den felles landbrukspolitikk skal utvikles gradvis, 
og det skal tas hensyn til Fellesskapets generelle 
økonomiske og sosiale utvikling.

4. Den felles landbrukspolitikk skal føre til oppfyllel 
se av målsettingen i traktatens artikkel 39, og det 
skal være nøye forbindelse mellom politikken for 
strukturforbedring, markedsføring og handel.

5. Den felles landbrukspolitikk skal sikre landbruks- 
produsentene samme garanti for sysselsetting og le
vestandard som den de har hatt ved den nasjonale 
politikk.

6. Fellesskapets politikk for handel mellom medlems
landene skal sikre fordelene ved det større marked 
og beskytte mot konkurranse fra tredje land, samti
dig med at de nødvendige handelsforbindelser med 
tredje land opprettholdes.

7. Det skal skapes et felles prisnivå for landbruksva
rer.

8. En felles politikk for samhandel innen EEC skal ska
pe likevekt méllom tilbud og etterspørsel, innbefat
tet eksport og import, og sikre en rimelig inntekt 
for yrkesbefolkningen i landbruket.

9. De ulike konkurransevilkår som er et resultat av for 
skjellig landbrukspolitikk, må utjevnes i fellesskap

10. Strukturforbedringstiltak bør koordineres.
Punktene skal ikke gjennomgås i detalj, men på bakgrunn 
av det som foran er skrevet om den norske bondens utvik
ling, er det en mager trøst å få garantert i pkt.5 at 
bøndene skal sikres samme levestandard som de har hatt 
ved den nasjonale politikk. Typisk for den norske små
bonden og småbrukeren er jo hans økonomisk dårlige og 
stadig dårligere stilling. Forskjellen mellom jordbruks
politikken i EEC og i Norge er først og fremst kvantita
tiv ikke kvalitativ. Kapitalismens ubønnhørlige krav om 
profitt og konsentrasjon er begge steder den grunnleggen
de drivfjær, og anden. kapitalismen vil Norge på lengre 
sikt ende med alle småbøndene i byene selv om vi står 
utenfor EEC. Dette er selvsagt ikke noe argument fion. til
slutning til EEC - men det utpeker bøndenes og arbeider
nes felles og virkelige motstander - kapitalen.
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Inntektsmålsettingen går som en rød tråd både gjennom 
norsk og felles-europeisk jordbrukspolitikk. Stortingets 
landbrukskomité formulerte målsettingen slik: "Nettoinn
tekten pr. årsverk .., bør ligge på et nivå som minst 
svarer til den årslønn voksne menn i gjennomsnitt oppnår 
i rasjonelt drevet industri." Målsettingen er den samme 
som finnes i traktatens art. 39.1.b, og uttrykker det som 
står i Libertas* Julehefte og Markedsutvalgets rapport 
nr.II: "Målet er maksimal velferd for hele befolkningen." 
Presiseringen av ✓cttntefc£6målsettingen røper imidlertid 
også industrikapitalismens behov for konsumenter. Bøndene 
skal få økt kjøpekraft for å forbruke det som deres tid
ligere yrkesbrødre etterhvert kommer til å produsere som 
industriproletarer. For å fremme inntektsmålsettingen 
bruker EEC som middel "økning av landbrukets produktivi
tet", 32) dvs. å avskaffe halvparten av bøndene.

Man* holt-plan nti. 1

Sicco Mansholt 1), medlem av Kommisjonen og ansvarlig 
for landbrukspolitikken, la i 1960 fram et endelig for
slag til felles landbrukspolitikk, Mansholtplan 1. Der 
foreslås en felles omsetnings-, struktur-, handels- og 
sosialpolitikk, og det gis detaljerte regler for hvordan 
samhandelen og det felles marked skal organiseres og ad
ministreres. Det var stort sett byråkratiske innlednings- 
manøvre som hadde liten virkning på kort sikt. Utover i 
begynnelsen av 60-årene vedtok Rådet etter hvert resolu
sjoner som konkretiserer målsettingen og setter Mansholt- 
planen ut i livet. 20.des. 1960 ble det vedtatt et import- 
avgiftssystem som skulle verne EEC mot "billige" varer på 
verdensmarkedet. Avgiftene skulle brukes til finansiering 
av den felles landbrukspolitikken. Den variable importav
giften ble satt lik differansen mellom terskelpris (den 
pris importvaren må ha for ikke å true den pris en har 
som mål å få (målprisen) innenfor EEC), og den pris varen 
hadde i eksportlandet. (Terskelpris t cif-pris). Bak av- 
giftsvernet opprettes det gradvis felles markedsordning
er, der den frie prismekanismen til slutt skal få virke 
etter en overgangsperiode med felles prisnivå. De ulike 
prisene i de forskjellige land skulle nærme seg hverandre, 
og det ble etablert et komplisert system med avgifter, 
slusepriser, intervensjonspriser, målpriser, terskelpri
ser, orienteringspriser, referansepriser osv.
Som eksempel på hvordan prissystemet var tenkt, skal 
skjematisk gjengis systemet for korn (Alle priser uttryk
kes i Fellesskapets felles regneenhet (r.e.) hvis verdi 
karakteristisk nok uttrykkes ved 1 USA-dollar).
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EEC’S A. Skjematisk fremstilling av prissystemet for korn i det
grense

• endelige felles marked.

terskelpris

Importavgift

cif-pris
(verdensmarked)

Basis
målsettingspris

t
hovedforbruks- markedsfjernere områder
marked

Basis målsettingspris på illustrasjo
nen, er den ønskelige leveringspris til engroshan
delen i det marked som har det største under
skudd på korn. For det nåværende EEC er valgt 
Duisburg i Tyskland. Etter hvert som produsen
tene befinner seg fjernere fra Duisburg, oppnår 
de gradvis lavere pris på grunn av fraktkostna- 
dene inn til Duisburg. Det er derfor fastsatt se
kundære markeder med avledede målset- 
tingspriser som er lavere enn basis mål
settingspris. For å forenkle systemet, er de sekun
dære markeder ikke bare en bestemt markeds
plass, men større regioner hvori leveranseprisene 
fra produsent er ens.

Hvis markedsprisene skulle synke så meget at 
de kommer ned påintervensjonsprisene, 
skal offentlig utpekte organer foreta støtteopp- 
kjøp for å trekke varer ut av omsetningen. Det 
er fastsatt intervensjonspriser både for basis mål-

settingspriser og for de avledede målsettingsp 

ser.
Det er fastsatt en felles terskelpris. I 

gangspunktet er at den skal være høy nok til 
beskytte basis målsettingspris i Duisburg, og b 
m.a.o. basis målsettingspris minus fraktkostnad 
fra nærmeste havn, dvs. Rotterdam.

Importkornet leveres til EEC-havnene til c 
priser, og blir pålagt importavgifter sc 
til enhver tid skal bringe importkornets pris o 
til terskelpris.

Den importavgift som fastsettes for Rotterda 
gjelder samme dag for alle EEC’s importhavr 
og grensetollsteder. Importavgiften er beregr 
for gjennomsnittlige kornkvaliteter. Den er deri 
prosentvis lempeligere for de bedre enn for 
lavere kvaliteter. Dette for å beskytte EE( 
egen produksjon som er av lavere og midle 
kvalitet.

Intervensjonsprisen - det vil si den prisen som var ga
rantert produsentene og som ville bli sikret ved at offent 
lige organer kjøpte varene til denne prisen, lå ca.7% un
der målprisen. Intervensjonsprisene skulle komme til å 
spille en betydelig rolle i tiden som fulgte.
Samtidig med fastsettelsen av markedsordningene, ble det 
vedtatt å opprette et Landbruk*fiond.35) Fondet skulle 
finansiere markedsordningene og eventuelle strukturtiltak 
av mer sosial karakter. Medlemslandene skulle bidra til 
fondet etter en bestemt fordelingsnøkkel og med en økende 
andel av importavgiftene. Resultatet har hittil vært at 
jordbruksfondet har slukt enormt med penger, og det ser 
ikke ut til at noe tak er nådd. Det aller meste har gått
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med til oppkjøp av overskuddsvarer til intervensjonspris. 
Svært lite har gått til utviklings- eller strukturtiltak, 
noe tabellen nedenfor antyder.
TABELL 14: Samlet ovzAAikt ov&A bzvZlgnTngza fiAa Land- 

b/iukA fiondet {mZ£Z. A. e. ) .
Bevilgning 
til markeds
regulering

Bevilgning 
til utvik
lingstil
tak

Bevilgning 
til spesi
elle kom
pensasjoner

Sum

1962/63 28,7(a) 9,1(a) - 37,8
1963/64 50,7(a) 17,1(a) - 67,8
1964/65 159,9(a) 54,6(b) - 214,5
1965/66 238,6 (a) 80,0(b) - 318,6
1966/67 370,4(b) 123,5(b) - 493,9
1967/68 1.039,1(b) 285,0(c) 208,3 1.532,4
1968/69
2.halvår

1.642,6 (b) 285,0(c) 140,3 2.067,9
1969 1.631,6(b) 142,5(c) 69,3 1.844,4
1970 2.369,8(c) 285,0(c) - 2.654,8
1971 2.346,5(c) 285,0(c) - 2.631,5
1972 2.470,0 (c) 285,0 (c) - 2.755,0
(a) Endelige tall.
(b) Midlertidige tall.
(c) Budsjettall som påregnes endret som følge av Råds

vedtak av 25.mars 1971.

I 1967-68 finansierte importavgiftene bare ca.40% av Fon
dets utgifter, og andelen synker. De direkte bidragene 
fra medlemslandene til Fondet er sterkt stigende, og sær
lig Vest-Tyskland har stort netto tap på jordbrukspoli
tikken. Frankrike og Italia har hatt netto fortjeneste 
av Fondet, og i 1967 fikk Italia f.eks. 50 av de 80 mil
lionene som gikk til utviklingstiltak. Men 80 millioner 
er som en dråpe i havet.
Det var under hardt press fra vesttyskerne, og mot fransk 
ønske at korn- og melkeprisene i 1964-66 ble satt så høyt 
at de krevde meget store støttefinansieringer for å kunne 
holdes. Hovedgrunnen til de relativt høye prisene var den 
vest-tyske regjeringens redsel for å miste bøndenes stem
mer. "Uheldigvis" utgjorde småbøndene en stor del av be
folkningen i EEC-landene.36) De virket som en sterk 
pressgruppe og nektet å gå med på prisnedsettelser. Mål
prisen ble derfor satt i nærheten av maksimal pris innen
for EEC, - noe som medførte at bøndene særlig i Frankrike 
og Italia fikk bedre betalt for sine produkter enn tid
ligere, - og i tillegg var de garantert avsetning av alt 
de produserte til intervensjonspris.
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Følgen var at bøndene i alle EEC-land for alvor begynte 
å produsere melk og korn, - uten hensyn til om det ble 
konsumert. Staten hadde forpliktet seg til å kjøpe det 
som ikke ble konsumert. Resultatet ble gigantisk over
produksjon:

"Situasjonen var absurd. Store overskuddslagre av hvete 
økte p.g.a. de høye prisene som ingen kunne redusere, 
og det førte til kronisk underskudd av dyrefor, mais 
og bygg. Bonden, som vet han får mer for et kornslag 
det er alt for mye av enn ett det er behov for, fort
setter å bidra til overskuddet, og tjener penger på 
det." 37)

Men støtteoppkjøpene, som i realiteten har virket som pen
gebidrag til bøndene, har ikke som forutsatt redusert inn
tektsforskjellen mellom bonde og industriarbeider. Tvert 
imot har forskjellen blitt stadig større. I 1968 sank 
gjennomsnittsbondens kjøpekraft med nesten 4%.38) Videre 
var småbøndene av naturlige grunner svært misfornøyd med 
at subsidiene var lagt på produktet og ikke på produsent
ene. I stedet for å jevne ut den sosiale og økonomiske 
ulikheten blant bøndene, så økte avstanden - storbøndene 
fikk relativt mer av innkjøpsstøtten.
Bøndene hadde gjennomskuet Landbruksfondets logikk: økte 
prisene - økte bøndene produksjonen, sank prisene - pro
duserte bøndene mer for å kompensere for prisfallet. Slik 
virket byråkratenes påfunn. Den sentralistiske interven
sjon på et kvasi-liberalistisk kapitalistisk marked av
slørte ubønnhørlig sin utilstrekkelighet. Den politiske 
linje som seiret i Brussels byråkrati slo fullstendig 
feil i praksis.
Fra å være en av de viktigste oppgavene i EEG utviklet 
den felles jordbrukspolitikken seg til å bli det domine
rende problem, - både økonomisk og politisk. Omfanget av 
vanskelighetene illustreres ved at jordbruket i 1969 be
slagla 95% av EEC's totale utgifter. 39) Det er ingen 
overdrivelse å si at EEC's framtid avhenger av om land- 
bruksproblemene kan løses. De norske sjansene for "gunst
ige særvilkår" blir ikke større sålenge EEC har mer enn 
nok av jordbruksproblemer på forhånd, og i EEC forsøker 
en å løse problemene nettopp ved å avskaffe den type små- 
bruksdrift som er karakteristisk for norsk jordbruk, og 
som av mange ønskes opprettholdt.

Ovzsla kudd^lagsiene.

Overproduksjonen av landbruksprodukter som følge av den 
felles prispolitikken og markedsordningen i EEC illustre
res ved følgende tall 40):
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196 7:
Kom

Smø/i
Sukke/c:

F jz/ifie:
Svine
kjøtt :

Overskudd av EEC-dyrket hvete: 6 mill. tonn. 
Overskudd av EEC-dyrket bygg: 1,5 mill. tonn. 
Lageret av smør var på ca. 150.000 tonn. 
Overproduksjonen var på 1 mill. tonn. Produksjon
en var 14% større enn forbruket.
Produksjonen av broilere økte raskere enn avset
ningsmulighetene .
Produksjonen overstiger omtrent hvert annet år 
konsumet. Vanskelighetene som oppstår av den grunn 
er ikke en direkte følge av den felles landbruks
politikk, "men den friere handel har forsterket 
dem i de områder som står markedsorganisatorisk 
svakt".

7 96 8 :
Kom : Overskuddene av mais og vanlig hvete økte.
Melk : Lageret av skummet tørrmelk: 250.000 tonn.
Smø/t : I kjølelagrene ligger 300.000 tonn smør. Lagrings- 

kostnadene for smør pr. kilo var omtrent den sam
me som prisen for ett kilo ferskt smør på verdens
markedet. Råd fra tysk melkeindustri: "Bøndene i 
utkantstrøkene får statsstøtte til å installere 
rørsystem som fører kumelka direkte i kloakken.
Det vil være den billigste og ærligste løsningen 
på overflodsproblemene."

Sukke/i: Selvforsyningsgrad 117%. Lager på 1,2 mill.tonn. 
F/iukt
og g/iønn-
6 ake/1 : Preget av permanente overskudd for produkter som 

epler, pærer og ferskener, og mer eller mindre 
regelmessige sesongoverskudd for grønnsaker. Fra 
juni til desember var overproduksjonen 542.355 
tonn.

1 969 :
Kom : Ifølge Kommisjonen var det ved inngangen til mar- 

kedsåret 1969-70 lagret omkring 8 mill.tonn van
lig hvete. Det svarte til ca. 25% av den totale 
avlingen. I Tyskland ble lagersituasjonen så pre
kær at lagerplass for korn måtte leies utenfor 
landets grenser. Kornlageret i EEC ville fylle et 
jernbanetog som strakte seg fra Narvik til Nige
ria.

Melk : Overskuddslager av skummet melkepulver: 349.000 
tonn.

Smøsl : i oktober 19 6 9 var overskuddslageret av smør
400.000 tonn. (Omkring det dobbelte av vekten til 
hele den norske befolkning). Alle Europas kjøle- 
lager var overfylt. Det var et smørberg i Europa.
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Lagerprognosene for årene fremover var: 1970: 
500.000 tonn, 1971-72: 750.000 tonn. Mansholt: 
"Hvis noe ikke gjøres flyter smøret ut på gatene"

Jordbrukspolitikkens "far" innså selv fallitten. Etter 
10 års aktiv markedspolitikk sier Mansholt: "Hvis noe 
ikke gjøres..." Krisen var åpenbar også for dem som hadde 
skapt den. Hva blir gjort med de enorme lagrene av over- 
skuddsmatvarer? EEC valgte to metoder: Dumping på verdens 
markedet og destruksjon.

Vamping

Store deler av Landbruksfondets midler er blitt brukt til 
eksportsubsidier: i 1962/63 - 77,3%, i 1963/64 - 81,8% og 
i 1964/65 - 79%. Konsumprisene på landbruksprodukter in
nenfor EEC er omtrent dobbelt så høye som verdensmarkeds- 
prisene. De jordbruksproduktene som importeres til EEC/ 
pålegges importavgifter, mens de som skal selges på verd
ensmarkedet gis eksportsubsidier for å kunne utkonkurrere 
andre lands produkter og selges til priser under verdens
markedets. Varene er blitt solgt til dumping-priser på 
verdensmarkedet, og særlig har dette gått ut over de så
kalte "fattige" land som er avhengige av eksport av jord
bruksprodukter. New Zealand protesterte mot dumping-pris- 
ene, særlig på smør som EEC frambød for 15 cents pr. 
pund i Sør-Øst-Asia og Peru, mens prisen i Nederland og 
Frankrike var 70-80 cents. Korn ble solgt for 50-55$ pr. 
tonn, mens målprisen innenfor EEC var 106,25$. Felles
markedets sukkerproduksjon og prispolitikk utgjør også 
en trusel mot de "fattige" rørsukker-produserende land.
I 1946 utgjorde rørsukkeret omkring 70% av total sukker
produks jon, i 1964/65 var andelen sunket til 55%. Rørsuk- 
kerets andel av det sukkeret som ble omsatt på verdens
markedet falt fra 35% i 1947/48 til noe over 20% i 1965. 
Av disse 20% ble halvparten solgt under spesielle handels 
avtaler. På det resterende marked selges nå sukkerover- 
skuddet fra de sterkt beskyttede roeprodusentene i de in
dustrialiserte land til dumping-priser.

VzAt/iukAjon av matvamK

Hver gang de fattige folkenes nød, sult og elendighet 
bringes fram kappes det europeiske borgerskapet om å være 
barmhjertige samaritaner. Deres omtanke for de utsultede 
er nesten grenseløs når avisene eller fjernsynet bringer 
bilder av barn med oppsvulmede mager. Den herskende klas
se i Europa og i USA skyr aldri anstrengelser for å ut
trykke sin- medynk med dem de utbytter. Sulten i Biafra 
og sulten i Pakistan forårsaker organisert hjelpeinnsats, 
flittige byråkrater sender mat og ulltepper, mens de
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fortsetter å legge grunnlaget for utsulting av dem som 
ikke er i rampelyset. Det går en klar linje fra borger
skapets hykleri med dem som sulter, over EEC *s planmessi
ge destruksjon av næringsrike matvarer til NATO-partneren 
USA's systematiske ødeleggelser av jord, skog og avlinger 
i Vietnam. Med vekstbekjempningsmidlene i den ene hånda 
og med denaturerte matvarer i den andre snakker den hers
kende klasse under kapitalismen om økt hjelp til dem som 
sulter.
Den norske Markedsrapporten 41) er åpen i sin kynisme, 
og skriver bl.a. "For å søke å hindre misbruk blir skum- 
metmelkpulveret denaturert, dvs. gjort ubrukelig til men
neskeføde." Kapitalismens logikk trer sjelden tydeligere 
fram, - matvarene m/4bsuckeA når de spises av dem som sul
ter, men ikke kan betale. FAO og Verdens Matvareprogram 
oppga at man innenfor matvare-programmet kunne anvende 
minst 400.000 tonn skummetmelkpulver i u-landshjelpen,
EEC svarte med å eliminere overskuddet av tørrmelk "ved 
forskjellige former for billigsalg til sosialt trengende 
grupper, til kalvefor osv."(Markedsrapport nr.IV)
Den planmessige fordervelsen av matvarer har antatt anse
lige dimensjoner:
- Skummetmelkepulveret ble blandet i foret til fjærkre, 

svin og kalver.
- Kyrne spiste sitt eget smør og sin egen tørrmelk.
- EEC's jordbruksministre bevilget i 1967 og 1968 240 
mill. mark til destruksjon av frukt og grønnsaker.

- Bare i Frankrike ble i 1968 500.000 tonn grønnsaker og 
frukt tilintetgjort, eller som det heter på teknokra- 
tenes sjargong: "tatt ut av markedet".

- I 1967 havnet 107.000 tonn epler, 14.000 tonn blomkål 
og 82.000 tonn tomater på de statlig subvensjonerte 
søppeldyngene.

- Det er opprettet en tilskuddsordning for rasering av 
pære-, eple- og ferskentrær. I Nederland kom det inn 
søknader om rasering av ca. 130.000 dekar eple- og pæ- 
rebeplantninger, dvs. ca. 1/3 av det samlede areal av 
de to fruktslag.

- I Drdme (Sør-Frankrike) helte bøndene dieselolje over 
200 tonn frukt som de hadde fått betalt for, og tente 
på.

- Blomkål ble overrislet med bensin.
- Forslag om plikt til å fore kalver med melk.
Denne systematiske ødeleggelsen av matvarer innenfor EEC 
foregår samtidig som store folkegrupper lider av kronisk 
underernæring, og sultedød er vanlig dødsårsak for milli
oner av mennesker. Selv om jordbrukspolitikken i EEC ald
ri har hatt som formål å redusere matmangelen og sulte
døden i verdensmålestokk, så har det blant det liberale
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borgerskap i Europa vært en viss reaksjon og kritikk mot 
de store utgiftene forbundet med destruksjonen av prote- 
inrike næringsmidler i en tid da proteinmangelen og under 
ernæringen i de "fattige" landene er åpenbar. Norge vil 
innenfor EEC være en stor importør av matvarer, og bidra 
til at overskuddslagrene på kontinentet reduseres noe. 
Utsiktene til å eksportere jordbruksvarer og dermed re
dusere kritikken mot ødeleggelsen av dem, kan medvirke 
til større velvilje overfor Norges søknad om medlemsskap. 
En skal da huske på at norsk matvareimport fra kontinent
et skjer på bekostning av matvareimporten fra de "fattige 
råvareproduserende land, og at dette nødvendigvis fører 
til en forverring av de fattige folkenes sosiale og øko
nomiske tilstand, selv om mengden av matvarer som over- 
risles med bensin og brennes opp i Europa blir redusert.
Hensikten med de garanterte minsteprisene, som var en av 
årsakene til overproduksjonen, var ifølge Romatraktaten 
"å sikre... landbruksbefolkningen en rimelig levestandard 
I begynnelsen av 1969 måtte Mansholt selv medgi at virke
midlene ikke hadde lettet målsettingen. Milliardoverfør- 
ingene i løpet av 9 år hadde bare dempet krisen; i det 
øyeblikk bøndene gikk mot byråkratene i Bonn og Brussel 
erklærte Mansholt og Ministerrådet at den felles jord
brukspolitikken i EEC hadde spilt fallitt. Da var konkur
sen åpenbar for alle, - landbruksbefolkningens levestan
dard, målt med tradisjonelle økonomiske parametre, hadde 
sunket. Produsentprisene har sunket og produksjonskost
nadene steget. I 1970 sank produsentprisene på jordbruks
varer i Tyskland med 12,5%, mens kostnadene steg med 4%. 
42) Samtidig økte konsumentprisene på jordbruksvarene.
Et kilo brød som i 1951 kostet 28 øre, kostet i 1970 84 
øre, mens bonden i 1970 bare fikk 20 øre for en kilo hve
te, mot 26 øre i 1950. Mens prisen på brød var steget med 
nesten 200% på 19 år, var hveteprisen sunket med 20%.43)
I 1963 fikk bøndene 75 øre for en liter melk. Forbrukeren 
betalte kr.1,20. I dag får bonden 80 øre, mens forbruker
en må kjøpe melkeliteren for 1,55. I landbruket var ar
beidsdagen vesentlig lenger og lønnen langt dårligere 
enn i industrien. Jordbruksproletariatets lønn lå i 1970 
29% lavere enn industriproletariatets. For nærmere 3 mill 
bønder finnes ingen syketrygd, utdanningsmuligetene er 
svært dårlige, alderstrygden elendig. 44) Ingen kunne 
bli overrasket over at bøndene i EEC etter 10 års felles 
jordbrukspolitikk tok opp kampen for å bedre sine kår. 
Situasjonen var ikke stort bedre for konsumentene: I gjen 
nomsnitt var prisene på matvarer steget med en femtedel 
siden før EEC, smøret var fire ganger så dyrt som på ver
densmarkedet, sukkeret 4% ganger så dyrt.
Men i samme øyeblikk som bøndene begynte å marsjere, lå 
den neste Mansholtplanen ferdig. I april 1970 fikk Rådet 
oversendt endelig utkast til "Reformprogram for landbruk
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et", en kriseplan som tok sikte på å gjøre jordbruksdrift
en lønnsom "ut fra moderne økonomiske prinsipper"i sen- 
kapitalismen, og som samtidig gikk inn for den enkleste 
løsningen på overflodsproblemet, å lokke bøndene vekk fra 
gårdene og inn i fabrikken. "Hvis vi vil fjerne overskudds- 
lagrene, så må vi først fjerne mange bønder fra landbruk
et og overføre dem til industrien."45)
Den planmessige forverringen av bøndenes kår i løpet av
1960-årene var ikke tilstrekkelig til å fordrive så mange 
bønder som byråkratene ønsket fra landsbygda. Mellom 1950 
og 1970 har hvert år 100.000 jordbruksarbeidere i Tyskland 
blitt tvunget til å forlate yrket. I de siste to tiår er 
1/3 av alle bruk i 1950 nedlagt, og sysselsettingen i 
jordbruket er redusert med 2/3. For EEC-landene samlet 
ble jordbruksbefolkningen redusert fra 20 millioner til 
11 millioner i årene 1950-1970.
TABELL 15: F o nandnlng l ynke,* b ziolknlng en + EEC-lande.m 

in a 1 956 til 1 96 7 . 46)

Total Arbeids- Sysselsatt i
befolk- før be- indu- tjeneste- land-
ning folkning stri ytende bruk

% endring 
fra 1956
til 1967 +12,1 +2,5 +10,3 +20 +29,4

Fra 1960 til 1970 har mellom 5 og 6 millioner forlatt 
jordbruket i EEC-landene. I Mansholtplan nr. 2 sies det 
å ha foregått "en veritabel flukt fra landsbygden". Slik 
hadde utviklingen vært inntil det året (1968) Mansholt 
formulerte sitt botemiddel for det europeiske landbruk: 
"...hastigheten i nedgangen i jordbruksbefolkningen (må) 
økes sterkt." 47) Altfor mange klamret seg fremdeles fast 
til "ulønnsomme" gårdsbruk, og finanskapitalen så med 
uvilje på understøttelsen av de "urasjonelle" bruk. Indu- 
strikapitalen trengte arbeidskraft og konsumføre bønder, 
ikke et fattig jordbruksproletariat. Mansholt utformet 
den resepten som skulle lokke jordbruksbefolkningen fra 
gård og grunn og inn i storbyene. Masseflyttingen startet 
i stor målestokk, de som ikke kunne tvinges skulle betal
es for å oppgi jordbruket.

Reionmpnognam ion landbnuk&t, o,llo,n Man* koltplan nn. 2

Mansholts andre plan siktet mot forbedring av produksjons- 
og omsetningsstrukturen. Målsettingen var færre og større 
bruk, dvs. kapitalkonsentrasjon og industriproduksjon i 
jordbruket. Tiltakene tok sikte på "en inngripende omdan
nelse av landbruket", dvs. fraflytting av smågårdene og
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opprettelse av store gårdsenheter der gjeldsavhengige fag- 
bønder skulle drive intensivt jordbruk slik byråkratene 
og kapitaleierne befalte. Det er nesten patetisk når 
Mansholt i planen presiserer: "Selvfølgelig er alle re
formtiltakene helt ut basert på landbruksbefolkningens 
fri vilje og dens eget initiativ." Denslags løgn uttryk
ker mer hykleri enn naivitet, og landbruksbefolkningens 
"frie vilje og initiativ" er tydeligst uttrykt gjennom 
demonstrasjonene i EEC-landenes hovedsteder.
Strukturtiltakene ventes å koste mange penger. Både til 
understøttelse av dem som er for gamle til at det er bruk 
for dem i industrien og til omskolering av "de arbeids
krefter som er blitt frigjort" (les arbeidsløse) kreves 
det ifølge reformprogrammet "en betydelig innsats av of
fentlige midler". Men hva er "offentlige midler" annet 
enn den merverdi som den kapitalistiske staten har til
egnet seg? Det er jordbruksbefolkningens og industripro- 
letarenes merarbeid som skal brukes til finansiering av 
en endring i jordbruksstrukturen som skal sette skipsre
derne, bankdirektørene og industrieierne i stand til å 
tjene også på produksjon av matvarer, - samtidig som det 
skal sikre dem stabil tilførsel av billig arbeidskraft 
til byene.

MødeTm/U2.niviQ av bxiikt>&nk2,t&n&
Reformprogrammet innrømmer at det etter 10 års felles 
landbrukspolitikk "fremdeles er en kløft mellom inntekt 
i landbruket og inntekt i andre næringer" og at "innen
for landbruket selv har denne ulikhet i inntekt blitt 
merkbart større". Bare de bruk som "klarer å tilpasse seg 
den økonomiske utvikling", dvs. monopolkapitalismen, har 
gitt "rimelig" inntekt. Denne plutselige omsorgen for bøn
denes inntektsnivå har to grunner: 1. Industrikapitalen 
ønsker økt kjøpekraft blant landbruksbefolkningen, og 
2. Partipolitikerne ønsker stemmer, men fremfor alt ro, 
blant en fremdeles ganske tallrik bondestand.
Politikernes målsetning stemmer overens med kapitaliste
nes - byråkratene får i oppdrag å finne virkemidlene. 
Teknokratene lanserer med nødvendighet monopolkapitalis- 
mens immanente botemidler: fusjoner, stordrift og konsen
trasjon - nedleggelse, fraflytting og avfolking. Omdanne- 
sen av produksjonsstrukturen krever innsats av "det offent 
lige". Staten må gi de lovene som er nødvendige for kapi
talismen, og i starten gi finansiell hjelp i form av lån 
til "levedyktige" bruk. Etter hvert vil de private finans
institusjonene overta det meste av utlånsvirksomheten og 
dermed renteinntektene. Jcrdbruksbedriftene vil, som det 
står i Mansholtplanen "kreve omfattende kunnskaper på pro
duksjonsteknikkens og driftsøkonomiens område. Disse
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driftsenheters økonomiske stilling og utvikling må ved 
hjelp av regnskapsførsel stadig kontrolleres". Dette må 
gjøres "for å unngå en uønsket utvikling, og gardere bøn
dene mot feilinvesteringer.." Nå er det nok først og 
fremst bankene. og ikke bøndene som vil "gardere seg mot 
feilinvesteringer", og det skal sørges for at gjelda vir
kelig tynger og merkes: "Den finansielle hjelp ... må til
stås på en slik måte at bøndene er klar over sitt fulle 
ansvar..." Den bedriftsøkonomiske fagkunnskap som etter 
hvert vil kreves av en bonde i EEC for å forstå det kom
pliserte pris- og markedssystem, illustreres ved en ut
talelse av presidenten i den vest-tyske bankforeningen: 
"Det overperfeksjonerte system av markedsorganisasjoner 
er forståelig bare blant en håndfull eksperter."48) Le 
Monde skriver: "...mange bønder som gjerne ville drive 
moderne jordbruk vil bli satt utenfor fordi de ikke har 
den intellektuelle kapasitet som skal til for å bli så 
gode planleggere som Kommisjonen ønsker", og det synes 
som om bøndene i fellesmarkedet "enten må lære seg å bru
ke regnestav eller finne en annen jobb".
De krav som stilles til utviklingsdyktige bruk, dvs. bruk 
som tilpasser seg den økonomiske utvikling, er ifølge 
Mansholtplanen:

1. Den som driver må ha tilstrekkelige faglige kvalifi
kasjoner, dvs. til å drive fabrikkmessig jordbruk.

2. Den som driver må føre regnskap. (Slik at låneinsti
tusjonene, kapitalistene, ikke plasserer penger i 
usikre foretak. Regnskapet skal inneholde alle opp
lysninger som kan hjelpe finansinstitusjonene til 
sikre, rentable pengeplasseringer.)

3. Det må settes opp en driftsplan. Driftsplanen skal 
bl.a. påvise en avkastning som ligger mellom ca. 
70.000 og 85.000 kroner for 2 mann hver pr. år. Ar
beidstiden skal ikke overstige 47,3 timer pr. uke 
hele året.

Etter søknad til offentlige instanser kan bønder på ut
viklingsdyktige bruk få stønad. En slik stønad vil være 
ubetinget nødvendig for bønder uten kapital, og stønads
ordningene vil sikre staten en lojal, ettergivende og av
hengig bondestand. Bare de snille og pene - de som arbei
der på systemets egne premisser vil få støtte - den frie, 
selvstendige bonde vil være utryddet. Han blir erstattet 
med fabrikkprodusenten, kjøpt av og avhengig av privat- 
eller statskapitalen. I det øyeblikk industribonden pro
testerer mot renteutbyttingen, forfaller alle lån til be
taling. Statlige stønader gis i form av tidsbegrensede 
rentelettelser og lånegarantier. Dessuten gis det 710 kr. 
i støtte de første 3 år til lette av innføringen av regn
skapssystem, og det kan i enkelte tilfelle gis engangs
stønad på inntil 35.000 kroner.
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Skuddpremie. på melkekyr

I tillegg til de strukturtiltak som tok sikte på profita
bel drift, kapitalkonsentrasjon og kontroll med kapitalen, 
foreslår Mansholtplanen endringer i produktsammensetning
en. Støtte til økning av antall melkekyr skal bare unn
taksvis gis, i stedet skal innføres "tilleggspremie for 
innstilling av melkeproduksjonen og for nedslakting av 
melkekuer ..." Videre ser en fram til en betydelig økning 
av produksjonen av svinekjøtt, egg og fjærfe ved hjelp av 
vekstfremmende tiltak som påvirker dyrenes biologiske 
forhold. Det er neppe noen grense mellom det entydige dy
replageri og den produktive fabrikkframstilling av magert 
svinekjøtt og krydrete broilere.
Skuddpremien på melkekyr er satt til 200$, - når følgende 
forutsetninger er oppfylt:

"-Den begunstigede holder minst 2 melkekuer;
-samtlige melkekuer på bruket blir slaktet."

Disse 1500 kronene pr. ku i slaktepremie kan være en nyt
tig skjerv når småbonden skal til byen for å ta seg jobb 
i industrien. Det rekker kanskje til mat og herberge den 
første uka for bonden og hans familie. Det regnes i Mans
holtplanen med at det fra 1971 til 1973 vil bli slaktet 
omkring 2.768.000 melkekyr. Utgiftene til skuddpremier 
på melkekyr vil altså være omkring 276 mill.$.

Planleggingen av av polkingen av landsbygda

Det som i Mansholtplanen kalles "stimulering til oppgivel
se av landbruket" er en gjennomgåelse av den lokkemat og 
de trusler som brukes for å rekruttere industriproletariat 
fra landsbygdene og en beskrivelse av hvordan bøndene 
skal overlate jord og gård til kapitaleierne.
Selv om det siden den første Mansholtplanen hadde vært en 
vedvarende og betydelig nedgang i tallet på landbruksbe- 
folkningen - en nedgang som i Mansholtplan nr. 2 karakte
riseres som "en veritabel flukt fra landsbygden" - så 
hadde fraflyttingen ikke bidratt til oppfyllelse av den 
jordbrukspolitiske målsetting: rimelig levestandard for 
dem som blir igjen på gårdene. I Mansholtplan 2 heter det 
videre at heller ikke "de personer som har forlatt land
bruket har oppnådd den bedring av sin stilling som de 
hadde håpet på". Stort klarere kan den landbrukspolitis- 
ke fallitt i EEC vanskelig framstilles av dem som er ho
vedansvarlige for den. Hverken de som forble bønder eller 
de som gikk over til industriproletariatet har bedret si
ne økonomiske og sosiale kår.
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Mansholt foreslår mer "dyptgripende endringer". Medlems
landene må "stimulere til oppgivelse ... av landbruket 
som yrke, for på denne måten å få i stand en reduksjon 
eller foryngelse av den del av befolkningen som er syssel
satt i landbruket, eller å få frigitt jord for utvidelse 
av bruksenheter."
Den "veritable flukten fra landsbygden" må stimuleres og 
ta form av massetransport. Bare få og unge, sterke, vel
utdannede industribønder skal drive fabrikkmessig jord
bruksproduksjon i de mest næringsrike og sentrale bygdene. 
"For å oppnå dette", heter det i Mansholtplanen, "bør en 
rekke jordbrukere, særlig de som er kommet opp i årene, 
oppmuntres til å slutte i sitt yrke." De bør stimuleres 
til å gå fra gård og grunn, men de må, som det heter vi
dere, "tilstås stønader som de kan leve av ..." De gamle 
skal få en livrente mens de venter på å gå i graven. Gam- 
lehjemmene skal fylles av bønder over 55 år. De skal alle 
få en "inntektsavsavnsgodtgjørelse" på 1000$ pr. år så
fremt de minst har én person å forsørge. ("Den offentlige 
alderstrygd blir å fratrekke ovennevnte minstebeløp.")
Andre tiltak skal settes i verk for "å stimulere avgangen 
fra landbruksyrket" for "bønder som på grunn av sin alder 
ennå egner seg til å skifte yrke". "De tilstås en stønad 
som står i forhold til de jordbruksareal som de stiller 
til disposisjon for nystrukurering i landbruket." Og igjen 
presiseres det i Mansholtplanen, men denne gang med en 
viktig reservasjon, at bøndene står helt fritt, "de får 
velge om de vil fortsette i sitt yrke eller ikke, de
vecf iftKQ, om&tundtQh&tzti bttsi dKzvdt at av dztte,. " Frihet
en til å sulte i hjel på landsbygda gjelder imidlertid 
fortsatt uinnskrenket.
Den stønaden som gis til jordbrukere som ennå kan omsko
leres, skal gis en form som letter overgangen til annet 
yrke, og tørsten etter industriproletariat kommer tydelig 
fram når Mansholt går inn for "felles planlegging av in
dustriutviklingen", slik at "man i enda mere effektiv 
grad (kan) medvirke til at en slik yrkesovergang kan kom
me i stand." I alt ønsker Mansholt å omskolere 2,5 mill. 
bønder til industriarbeidere i tida 1970-1980. Premien 
for oppgivelse av jordbruket for bønder under 55 år skal 
tilsvare minst 8 ganger forpaktningsverdien av de areal 
som forlates, pluss rentelettelser av forpaktningsinntek- 
tene dersom arealet er bortforpaktet for minst 18 år.
Bøndene oppmuntres ikke til å selge jorda, bare forpakte 
den bort for et lengre tidsrom, minimum 18 år. Dette har 
to grunner.

1. De store jordeierne som allerede spekulerer i jord
brukseiendom, ønsker ingen plutselig økning av til
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budet på frigitt jordbruksareal og dermed reduksjon 
i eiendomsprisene. Det ville, som det står i Mansholt 
planen, "ha uheldige virkninger for eiendomsmarkedet" 
og:"En forstyrrelse av eiendomsmarkedet ved store 
utbud av jordareal må unngås."

2. De kapitalistene som skal starte industriproduksjon 
av jordbruksvarer, har ingen interesse av å binde 
kapital i fast eiendom dersom de kan få staten til 
å garantere bruksretten til jorda. "En moderne bruks- 
økonomi kan ikke", heter det i Mansholtplanen, "gjø
res til gjenstand for den urimelige belastning som 
ervervelse av eiendomsretten til bruksareal vil re
presentere? ved en langtidsforpaktning kan dette pro
blem løses på en smidig måte ..."

Dermed trer den europeiske "bonde" inn i et nytt stadium 
i historien. Han har nå eiendomsretten til jorda, men ik
ke bruksretten til den. Staten regulerer med sitt lovverk 
og sine sanksjonsmidler den nye form for utbytting. "Bon
den", som har opphørt som jordbruker og blitt industri- 
proletar, får almisser fra den som har bruksretten til 
jorda proletaren "eier". Han får bare smuler av avkastnin
gen på den jorda han fremdeles "besitter". Men den virke
lige taper er "bonden" som industriproletar. De matvarene 
proletaren må kjøpe for å reprodusere seg selv og sin fa
milie fordyres fordi produksjonen monopoliseres og fordi 
prisene både skal dekke kapitaleiernes lånerenter, for
pakterens arbeidslønn og "eierens" premier.
Mansholtplanen er det bevisste og systematiske forsøk på 
planmessig utryddelse av den europeiske bondestand, Det 
tidspunkt i historien er kommet da kapitalismen krever 
fabrikkdrift i jordbruket. Epoken kan sammenlignes med 
det stadium da håndverkerne måtte vike plassen for den 
industrielle vareproduksjon. Og følgene av det industri
elle jordbruk i Vest-Europa vil være at bosettingsstruk
turen bryter sammen og den "veritable flukten fra lands
bygden" vil tilta, - slik som planlagt av teknokratene i 
Brussel og ønsket av nødvendighet av kapitalistene over 
hele Vest-Europa.

Inn&kKtnkiviQ av j osidbsiukAaA&alzt

Det er utvilsomt at den teknologiske utvikling har bidratt 
til overproduksjonen av matvarer innenfor EEC. Færre sys
selsatte i jordbruket har fått større avlinger fra et min
dre jordbruksareal - takket være maskinell drift og nye 
dyrkingsmetoder, "foredlede" husdyrraser og planteslag.
De problemer som oppstår når teknologien skaper overpro
duksjon, kan løses enten ved å temme, få herredømme over 
den teknologiske utvikling og beholde den jordbruksbefolk
ning en ønsker, eller en kan la den teknologiske utviklinc
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"styre seg selv", og redusere jordbruksbefolkning og areal 
etter hvert som maskinene overtar. Teknokratene er kjenne
tegnet ved at de velger den siste løsningen. De tekniske 
fremskritt oppfattes som noe herreløst og uavvendelig. I 
Mansholtplanen uttrykkes det slik:

"...man har fått en betraktelig overproduksjon, som 
under påvirkning av de tekniske fremskritt synes å vil
le stige ytterligere."

En opplever hjelpeløshet overfor de tekniske fremskritt 
- de "synes å ville" bidra til fortsatt overproduksjon - 
men lar seg ikke påvirke. "Teknologien fremstilles som 
en metasosial prosess som foregår hinsides all menneske
lig kontroll." Men "teknologien er ingen metafysisk skjeb
ne. Den utfører et samfunnsmessig oppdrag."49) Oppdraget 
har teknologien fått fra dem som gjennom "strukturrasjona
lisering" i jordbruket ser muligheten for økning av sin 
kapital - det er ikke de selvstendige småbøndene som har 
bedt teknologien om å gjøre dem overflødige og overføre 
dem til industriproletariatet; det er industrikapitalen 
og finanskapitalen som har felles interesse av å konsen
trere brukene og avfolke bygdene.
Kapitalens håndlangere, statsteknokratene, underkaster 
seg de tekniske fremskritt og velger med naiv selvfølge
lighet "en varig løsning på de problemer som oppstår ved 
overproduksjon innen landbruket ved å redusere jordbruks
arealet. "50) Det er pussig at man ikke samtidig foreslår 
å "redusere" eller avlive endel av konsumentene i det 
øyeblikk det oppstår overkonsumpsjon. En slik politisk 
løsning på de problemer "de tekniske fremskritt" skaper, 
ville i det minste være konsistent.
Mansholtplanen oppfordrer medlemsstatene til å treffe 
"alle nødvendige tiltak for å begrense oppdyrkningen til 
landbruksformål av udyrket jord, skogstykker og andre are
al som er på private hender og ikke er nyttet til land
bruksproduksjon. " Dessuten er det "forbudt å yte stats
stønad eller stønader av statlige midler av enhver art 
som direkte eller indirekte fremmer oppdyrkingen til land
bruksformål av udyrket jord, skogsstykker og andre areal 
som ikke er nyttet til landbruksproduksjon." "Samtidig 
må man søke å få satt areal definitivt ut av landbruks- 
messig bruk."
Denne målsettingen har EEC til tross for bevisstheten om 
det økende gapet mellom matproduksjonen og befolknings
tilveksten. Rundt 25 millioner mennesker kreperer av sult 
hvert år, og FAO regner med at ernæringsbehovet i år 2050 
vil være 7 eller 8 ganger så stort som i 1960.51) De mest 
optimistiske blant forskerne hevder at atl dyrkbar jord 
i verden må tas i bruk for å avhjelpe matmangelen i ver
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den. De mer pessimistiske mener at selv ikke det vil være 
tilstrekkelig. EEC-politikerne, som ikke engang er vil
lige til å gi o vz/lA kudde.£ av matvarene til dem som sulter t 
men bruker det til dyrefor eller ødelegger det, svarer 
på behovet for dyrkbar jord med å forby nydyrking og set
te jordbruksareal "definitivt ut av landbruksmessig bruk".
Arealene skal plantes til igjen med skog eller "skaffe 
befolkningen rekreasjonsmuligheter". Det siste uttrykkes 
det stort behov for ettersom en planlegger og regner med 
en "utvidelse av de overbefolkede industrisentra". Skog
planting oppfattes som "egnet til å minske luftforurens
ningene", slik at to fluer slåes i ett smekk: Overskudds
produksjonen av matvarer og luftforurensningene i Vest- 
Europa blirløst ved utstrakt skogplanting. I tillegg blir 
de "frigjorte bøndene" beskjeftiget som skogplantere,
"så de slipper å forandre bosted".
Dette er planene for det europeiske jordbruk fram til 
1980. I alt regner en med at 1,4 millioner jordbrukere 
vil forlate yrket i perioden 1971-1975. Antall sysselsat
te i jordbruket skal halveres - fra ca. 10 mill. til 5 
mill. i tiåret fram til 1980. Planen tar sikte på å redu
sere jordbruksbefolkningen fra 15,7% av den totale yrkes
befolkning i 1965 til 6% i 1980. Jordbruksarealet skal 
reduseres med 50 mill. mål, fra 70 til 65 millioner hektai 
Bare "rentable" gårdsbruk skal eksistere innenfor EEC, og 
80% av brukene er ifølge Mansholt for små til å drives 
rasjonelt. "Bønder med 2 eller 3 melkekyr, den vanligste 
buskapen i EEC-landene, skal i framtida ikke gis anled
ning til å eksistere, senest i 1975 vil Mansholt avskaffe 
alle tilskudd til bønder med færre enn 40-60 melkekyr.
Den som satser på kjøtt må, for å kunne regne med statlig 
bidrag, minst ha 200-250 slaktedyr."52) Det vil bli nød
vendig med 450-600 griser eller 10.000 høns på garden for 
å overleve. I 1980 skal det ifølge Mansholt i Europa bare 
finnes store landbruksbedrifter, med 800-1000 mål jord. 
Gjennomsnittsbruket i 1968 var på 110 mål. På denne måten 
skal all statlig subvensjonering til jordbruket opphøre. 
Mansholt: "Den rasjonelt ledete jordbruksbedrift i frem
tiden trenger ingen støtte."

MORSK J0RVBRUK I EEC
Sammenlikner en Mansholts målsettingsbruk med brukene i 
Norge, innser en umiddelbart at de aller fleste, omkring 
90% av bøndene i Norge, ikke skal gis anledning til å ek
sistere. I Nord-Norge f.eks., med ca. 19.000 melkeprodu
senter, var det i 1969 bare 2% som hadde mer enn ti kyr. 80? 
hadde fra 1 til 5 kyr, og melka var viktigste produkt i 
landsdelen. Det kan gis tallrike andre eksempler, småbøn-
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dene som danner basis for bosettingen på landsbygda i 
Norge vil miste selv det dårlige eksistensgrunnlaget de 
har nå. Det er unødvendig å fortelle dem som kan lese at 
Mansholtplanen anvendt på norske forhold betyr masseflukt 
fra bygdene.

I første omgang vil de relativt store kornprodusentene 
på flatbygdene merke frikonkurransen i EEC. De klarer ik
ke å produsere kornet billigere enn det som allerede lig
ger ferdig pakket på overskuddslagrene. Storbrukene må 
gå over til melkeproduksjon, noe som i neste omgang vil 
frata småbøndene i bygdene og fjordene deres spinkle inn
tekt. Slik virker den frie konkurransen, den består i at 
de kapitalsterke, naturbegunstigede bruk har frihet til å 
konkurrere ut de små og markedsfjerne.

Inntektstapet &0J1 bøndene
Det er gjort flere forsøk på å beregne hvor mye norsk 
jordbruk vil tape økonomts k på en tilslutning til Felles
markedet. Norges landbruksøkonomiske institutt beregnet 
i 1966 at jordbrukets inntekter ville gå ned med ca.270 
mill. kroner. Kostnadene ville stige med ca. 100 mill. 
Nettoinntekten ville dermed gå ned med ca. 370 mill. kro
ner. Det utgjør ca. 27% av den beregnede totale arbeids
inntekt i jordbruket for 1965. 53) Forutsetningen for 
beregningene var tilslutning uten overgangsordninger el
ler varige særvilkår. Ut fra de samme forutsetninger er 
inntektstapet beregnet på grunnlag av prisnivået i 1970. 
54) Nedgangen i total inntekt: 806 mill.kr. Økningen i 
kostnadene: 90 mill. kr. Netto inntektstap: 896 mill.kr., 
eller i nærheten av 50% av den totale arbeidsinntekt i 
jordbruket. Regjeringen, som har kommet fram til en noe 
større inntektssvikt, ca. 1 milliard kroner, har også 
tatt med frukt og grønnsaker i sine beregninger. Da vil 
arbeidsinntekten i jordbruket reduseres med 58%.

Fo/ibAukesipsits ene pd matvanen. I EEC

I Markedsutvalgets rapport nr. II sies det at "Forbruker
nes utgiftsbudsjett vil øke med ca. 700 mill. kroner. I 
virkeligheten blir utslaget for forbrukerne større, da 
endringer i omsetningsleddenes avanse og omsetningsskat
ten kommer i tillegg."
Ved tilslutning til Fellesmarkedet må en regne med at: 
kornprisen øker, ost og smør øker, melka blir like dyr, 
kjøttprisen stiger, flesket holder seg uforandret, suk
keret blir dyrere, mens egg og broilere synker i pris. I 
England regnet en med at en tilslutning til EEC i 1970 
ville føre til at matvareprisene økte med mellom 18 og
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26%. 55)
Det viktigste er allikevel ikke de tap som kan måles i 
kroner og øre. Det ville være å argumentere mot EEC på 
kapitalismens egne premisser. EEC's landbrukspolitikk er 
konkret uttrykk for kapitalismens aktuelle stadium i Vest- 
Europa. De bruk som utgjør hovedtyngden i Norge skal gjø
res ulønnsomme for å "frigjøre" arbeidskraft til andre 
næringsgrener og øke befolkningens konsumkraft. For Norge 
betyr dette avfolking av utkantstrøkene og ytterligere 
bosettingskonsentrasjon. Proletariseringen vil tilta og 
de rike vil øke sin rikdom og makt.

NOTER

1) Siaco ManAkott, 60 år, er visepresident i EEC-kommi- 
sjonen og landbrukspolitikkens "far". Han er neder
lender, tidligere bonde og landbruksminister. En ek
semplarisk teknokrat med sjelden sans for kapitalis
mens nødvendige hestekur i landbruksspørsmål. Vil i 
historien bli stående som planleggeren av bøndenes 
utryddelse og industrikapitalismens håndlanger.

2) JoA&fi Eh.tl, 46 år, tysk landbruksminister. Har de sis
te 27 år vært konsekvent fascist. Begynte i Hz/iman 
GoAingA Lufitwafi £e i 1943. Gikk inn i Bayerns FDP i 
1951 fordi han likte "deres lidenskapelige engasje
ment for den tyske nasjonalstaten". Tilhørte med sin 
nasjonalkonservatisme høyrefløyen i FDP, men hans 
uforbederlige opportunisme gjorde overgangen til SPD- 
koalisjonen smertefri. I 1965 hadde Ertl i demokrati
ets navn gått god for antisemittiske artikler i det 
høyreekstremistiske VøutA chzn National Zeitung and 
Soldatzn-Zzitung, og i 1968 reiste han sammen med fem 
CDU- og FDP-medlemmer + koner, til militærjuntaen i 
Hellas. Det er typer som JoAd\ En,tl Vdt noAAke. atibzi- 
døApaAti tenker å skape et sosialdemokratisk Europa 
sammen med, og som de anser som en rimelig og forstå
elsesfull forhandlingspartner.

3) Andreas Holmsen: NosigøA kiAtoAie fitia de øldAtd tidøn 
til o.ne.v zldztA innfiø/iølAZ i 1660 , Oslo, Univ.forl., 
1961, s.411ff.

4) Karl Marx og Friedrich Engels: Obø/i KunAt and Littz- 
AatuA, Berlin 1948, s.16.

5) Halvdan Koht: Bonde mot bongan i nynoAAk hiAtoAiz.I 
"100 års historisk forskning. Utv. art. fra Hist. 
Tidsskr.", Univ.forl. 1970, s.200.
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6) Karl Marx: Vas Kapital, bd. III/2, kap.47, avsn.IV.
7) Sverre Steen: Vet gamle samfunn, Oslo 1957. Tabellen 

her er hentet fra Hans I. Kleven: Klass estn.uktun.en l 
det nonske samfunnet, Oslo, Ny Dag, 1965, s.46.

8) Kleven: Klass estn.uktun.en. . . , s.71.
9) Kleven: Klass estn.uktun.en. . . , s.72.
10) Tabell 74 fra Hlstonlsk Statistikk 1 96 8, Stat. Sent

ralbyrå, Oslo, s.133. Tallene for 1969 er hentet fra 
J on.dbn.uks stalls tikk 1 9 69, Stat. Sentralbyrå, Oslo 
1970, tabell 2.

11) Jon.dbtaikstellingen 1969. Tallene for 1969 er oppgitt 
av Stat. Sentralbyrå over telefon.

12) St. meld. nn. 90 , 1 9 70/71.

13) Ottar Brox i Non.sk landbtaik, Pax 1969.
14) Kleven: Klass esttiukt atten... , s.77f.
15) Magnus Jensen: Non.ges kis to file fitta 190 5 til vatte dag

en., Univ.forl. 1965, s.47.
16) Kleven: Klass estn.uktun.en... , s.236 og J on.dbn.uks stati

stikken 1969, Stat. Sentralbyrå 1970.
17) Uankedsutvalgets nappont ntt. Il, 1967.
18) Tabell 100 og 101, Hlstonls k Statistikk 1 968, s.l51f.
19) Tabell 101 og 78, Hlstottls k Statistikk 1 968, og Sta

tistisk dttbok 1 97 0, Stat. Sentralbyrå, tabell 94.
20) Petter Myklebust: Vettsonen. med lave Inntekten.. Skat

telikningen 1962. Knbeldsnotalen, Stat. Sentralbyrå 
1966.

20a)Wilhelm Aubert: Lagdeling i Vet nottske samfunn, red.
N. R. Ramsøy, s.138.

21) Jon.dbn.uks stalls tikk 1 969 , tabell 91.
22) Vnlfatsgnansking en 1 956- 5 8 .

23) Arb. løse fagforeningsmedlemmer fra Hlstottlsk Stati
stikk 1968, tabell 57, s.81. Overføringer til jord
bruket over statsbudsjettet fra Jon.d og skogbn.uk 
1945/46, tabell 243, N.H.S.

24) Eivind Elstrand: Anb elds knafitbehovet l nonsk jon.dbn.uk, 
i Norges Vel nr. 6, 1970.
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25) Karl Jferx: Vie KlaAAenkampfie In F&ankscelch.
26) "De norske bønder produserer ca. 1.600 mill. liter 

melk pr. år. Forbruket tilsvarer idag (1969) ca. 700 
mill. liter melk." Gudmund Grytøyr i SloAge-6 Val, nr. 
1, 1969.

27) Jon P. Arnstad: Bøndene ma 6 amcuibelde om Intensiv ut
nyttelse av utmarksområdene, Norges Vel, nr. 8, 1969 .

28) Johs. N. Helgheim: Kan landbrukssamvirket fortsatt 
fremme småprodusent enes Interesser? Norges Vel, nr.
8, 1969.

29) Oppgitt av Statistisk Sentralbyrå over telefon.

30) Statlstlsk årbok 1 970 , s.246.
31) Sigmund Borgan: Vest-Europas j ordbruks dilemma i Norsk 

landbruk, red. Ottar Brox, Pax 1969.
32) Rapport om Norge og de europels fee fellesskap, Del II 

av Markedsutvalgets rapport 1967, Utenriksdept.
33) Sigurd Ekeland: Seksmaktss amarbeldet om jordbruks poll 

tlkken i Internasjonal Politikk, nr. 5, 1968, s.488.
34) Knut Eldjarn: Jordbruks politikken l EEC, Folkebeveg

elsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet.
35) European Agricultural and Guidance and Guarantee Fund 

[FE0GA).
36) Jordbruksbefolkningens andel av total yrkesbefolkning 

i EEC-landa var i 1968 høyest i Italia - ca. 24%. I 
Frankrike - 15%, Luxemburg - 12%, Vest-Tyskland - 10% 
Nederland - 8% og Belgia - 6%. Fra The Economist, 10. 
oktober 1970, s.61.

37) The Economist, 10. oktober 1970, s.61.
38) Stuart de la Mahotiere: Towards one Europe, Penguin 

Books 1970.
39) EEC's utgifter i 1969 fordelte seg slik:

Kommisjonen
Jordbruksfondet FEOGA 
Sosialfondet 
Fellespolitiske tiltak 
Lønn og administrasjon

2549.5 mill.$ 
33.4 
1.9 

95.8
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Kommisjonen i alt 
Ministerrådet 
Europaparlamentet 
EEC-domstolen

2680.6 mill.$
9.9
8.9 
2.0

Utgifter i alt 2701.4 mill.$
Fra: Mahotiere: TowaAdA ond EuAopd, op.cit.

40) Opplysningene er hentet fra MaAkddAutvalgdtA AappoAt- 
dA, nr. Ill, IV og V, fra Mahotiere: ToutaAdA om Eu
Aopd, note 28 og fra de tyske bladene VdA Spldgdl og 
Vid Idlt.

41) MaAkddA utval gdtA AappoAt nA. 1/, 7. april 1970, s.28.
42) Beregnet av Deutschen Bauernverband, og gjengitt i 

Vid Idlt, nr. 9, 25.4.1971, s.25.
43) VdA Spldgdl, nr. 46, 9. nov. 1970.
44) Fra AgAaAbdAlcht ddA BunddAAdgldAung £ua 1970, gjen

gitt i Vid Idlt, nr. 10, 5.3.1971.
45) Sicco Mansholt i intervju med VdA Spldgdl, nr. 42, 

11.10.1968.
46) Vid Idlt, nr. 43, 24.10.1969.
47) Fra MdmoAandum on tkd Ad&oAm o£ agAucultuAd In tkd 

EuAopdan Economic Community (Reformprogrammet), 
Brussel 29. april 1970.

48) Dr. Alwin Munchmeyer, President of the German Bankers 
Ass. Fra Mahotiere: ToutaAdA ond EuAopd, op.cit.

49) Hans Magnus Enzensberger: BdmdAknlng dA til dn gammdl 
tdkAt, Vardøger, nr. 3, 1970.

50) Rd^oAmpAogAammdt faoA landbAukdt, Brussel 29. april 
1970. Ikke-autorisert oversettelse fra Det kgl. land
bruksdepartement, Felleskontoret, Oslo nov. 1970.
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Cultura, 1971.
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