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Kronik: Hæv spærregrænsen til fem 
procent 
Af Gert Tinggaard Svendsen, lektor, Århus 

Fordi vi i Danmark traditionelt har haft to lige store politiske blokke overfor 
hinanden, bør spærregrænsen i Danmark hæves til fem procent , så et 
dominerende midterparti, i hvert fald som minimum skal repræsentere fem 
procent af alle vælgerne mod før to procent. En sådan stramning vil mindske 
antallet af situationer, hvor et lille midterparti præger lovgivningen med 
særstandpunkter til skade for det store flertal, skriver dagens kornikør. 

Demokrati betyder ''flertalsstyre'', men i Danmark har vi mindretalsstyre. Hvorfor? 
Fordi dansk politik i mange år har været domineret af små midterpartier. Højre- og 
venstrepartierne udgør hos os to lige store blokke. Derfor afgør de små 
midterpartier, hvem der skal danne regering. I Danmark har Det Radikale Venstre 
således haft en central rolle ved valget af regering. Overskrifter såsom 
''Socialdemokratiet sidder fastklemt i Det Radikale Venstres skruestik'' har ofte været 
fremme i dagspressen  

Men hvorfor er det et problem? Er det ikke bare demokratiets vilkår? Nej, problemet 
er, at det lille midterparti får en uforholdsmæssig stærk forhandlingsposition; 
midterpartiet får for stor magt i forhold til det antal vælgere, partiet repræsenterer. 
Regeringen kommer til at føre en politik, som ikke er i overensstemmelse med 
vælgerflertallets opfattelse.  

I Danmark er den nedre grænse for partistørrelse, spærregrænsen, fastsat til to 
procent. Et politisk parti skal altså mindst have 2 procent af de afgivne gyldige 
stemmer for at komme i Folketinget. Denne lave spærregrænse blev historisk indført 
for at beskytte mindretal, men problemet i Danmark er, at et lille midterparti, som 
netop har to procent af stemmerne, let kan blive udslagsgivende for valg af regering 
på grund af vore to lige store politiske blokke. Derfor kan det lille midterparti sælge 
sig dyrt til én af siderne og sikre sig, at dets egne mærkesager bliver gennemført.  

Lad os lave et fiktivt eksempel for at belyse, hvad der sker, når et lille midterparti 
dominerer landets politik. Vi kan, for at gøre det så enkelt som muligt, sige, at et lille 
midterparti synes, at den nuværende ulandsbistand på 13 mia. kr. om året er for lille. 
Derfor har midterpartiet en forøgelse af u-landsbistanden som mærkesag. Jeg 
kalder derfor det lille midterparti for ''ulandspartiet''. Venstre- og højreblokken, som 
hver har henholdsvis 49 procent af vælgerne, vil nu konkurrere om at ''købe'' 
ulandspartiet for at få regeringsmagten. Ulandspartiet vil sælge sig til den blok, som 
tilbyder dets vælgere mest, og dermed forøges ulandsbistanden. Den side, som 
vinder ulandspartiets støtte, vil efterkomme selv de mest ublu krav for at få og 
bevare magten; er ulandspartiet utilfreds, kan det fremsætte en troværdig trussel om 
at udtræde fra regeringen og gå over til den anden side (som herefter kan danne ny 
regering). På denne måde kan ulandspartiet afpresse sine regeringspartnere og få 
dem til at overføre penge i form af større ulandsbevillinger. Denne politisk bestemte 
pengeoverførsel fra den store gruppe på 98 procent af vælgerne til den lille gruppe 
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på to procent af vælgerne finansieres af alle skatteyderne, men favoriserer kun 
ulandspartiets vælgere.  

En sådan politisk overførsel af penge (omfordeling) fra én gruppe vælgere til en 
anden kendes fra alle moderne demokratier og kan let komme til at virke som en 
barriere for den økonomiske udvikling. F.eks. har det ældste demokrati, 
Storbritannien, oplevet økonomisk stagnation som følge af flere og flere 
gruppedannelser med deraf følgende omfordeling. Modsat fik f.eks. Tyskland og 
Japan smadret alle institutioner efter Anden Verdenskrig, hvor de allierede ikke tillod 
nogen form for foreningsliv, selv sangforeninger blev forbudt i Tyskland. Dermed var 
der skabt grobund for »økonomiske mirakler«, hvor ingen omfordelinger hæmmede 
den økonomiske vækst.  

Disse politiske gruppedannelser, som for eksempel et uforholdsmæssigt stærkt 
midterparti, er det parlamentaristiske demokratis achilleshæl. Når en lille gruppe, 
som repræsenteret af ulandspartiet i ovenstående eksempel, har erhvervet sig 
særfordele, kommer resultatet typisk til udtryk i form af tilskud, og når de få på 
denne måde tager fra de mange, stiger skattetrykket, idet pengeoverførslerne 
finansieres via skatteindtægterne. Her kunne man måske indvende, at midterpartiet, 
som en del af samfundet, vil vise hensyn og alene fremsætte beskedne krav. Men 
dette er ikke tilfældet.  

Et parti vil, for at holde på sine vælgere, give dem penge (i form af tilskud). Hvis vi 
siger, at de to procent af vælgerne repræsenterer to procent af den samlede 
indkomst i Danmark, mens de andre 98 procent repræsenterer 98 procent af den 
samlede indkomst i Danmark, så kan det lille midterparti berige sig på bekostning af 
den store gruppe et langt stykke. Faktisk vil den lille gruppe fortsætte med at tage en 
kr. ekstra fra den store gruppe, indtil den sidste énkrone, som tages, får hele 
nationalindkomsten til at falde med 50 kr. Her vil midterpartiet tabe énkronen, den 
tog, fordi dets egne vælgere her vil miste to procent af de 50 kr i indtægt, dvs. netop 
en1 kr.  

Nationalindkomsten (og den samlede produktion i landet) vil falde mere og mere, når 
flere og flere penge overføres fra de 98 procent af vælgerne til de to procent, fordi 
pengene nu ad politisk vej (og ikke via markedsmekanismen) ledes hen til bestemte 
aktiviteter, som ikke giver det højeste økonomiske afkast. Midterpartiets stærke 
position gør det vanskeligt for regeringen at styre landet og fører, som sagt, til 
omfattende pengeoverførsler og opblomstring af det lille partis mærkesager til skade 
for det store flertal og hele samfundsøkonomien. Hvis f.eks. ulandsbistanden sker i 
form af ensidige pengeoverførsler til de ledende politikere i modtagerlandene, så er 
det klart, at disse penge alternativt kunne have været investeret i f.eks. Danmark og 
have givet et afkast her (f.eks. i form af lavere skattetryk), som nu går tabt.  

Således bevirker tilstedeværelsen af et lille regeringsbestemmende midterparti, at 
ressourcer ad politisk vej kanaliseres til dets vælgere og dermed til mindre 
produktive steder i samfundet. Når et samfund på denne måde favoriserer bestemte 
grupper, dirigeres produktionen i en forkert retning. De dygtigste og bedst 
uddannede individer i samfundet vil blive tilskyndet til at opdyrke de subsidierede 
områder. F.eks. er flere regler såsom kompliceret skattelovgivning en fordel for 
sagsbehandlere, skatteadvokater, revisorer osv. Store dele af den produktive 
kapacitet vil da uvægerligt bevæge sig ind på områder, der er favoriserede i 
skattemæssig henseende. Et andet eksempel er tilskud til bestemte grupper, som da 
kan levere 'gratis' velfærdsydelser i form af f.eks. behandlings- eller kursustilbud. 
Som følge heraf vokser skattetrykket og den offentlige sektors størrelse over tid. 
Derfor er det altafgørende for den økonomisk vækst i Danmark, at spærregrænsen 
hæves til det internationale niveau.  

I Sverige ligger spærregrænsen således på fire procent (nationalt), i Tyskland på 
fem procent (nationalt), og i Frankrig ligger spærregrænsen på fem procent af 
stemmerne i den lokale kreds (for at blive valgt til parlamentet). Lande, vi normalt 
sammenligner os med, ligger altså på et fem procent-niveau, og jeg foreslår, at vi 
bevæger os op på dette niveau. Fordi vi i Danmark traditionelt har haft to lige store 
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politiske blokke overfor hinanden, bør spærregrænsen i Danmark hæves til fem 
procent , så et dominerende midterparti, som vi så i eksemplet med ulandspartiet, i 
hvert fald som minimum skal repræsentere fem procent af alle vælgerne mod før to 
procent. En sådan stramning vil mindske antallet af situationer, hvor et lille 
midterparti præger lovgivningen med særstandpunkter til skade for det store flertal.  

Om det så politisk rent faktisk kan lade sig gøre at hæve spærregrænsen, er uvist. 
Det er ikke sikkert, at forslaget overhovedet vil blive overvejet, for hvem skal rejse 
forslaget i Folketinget? Små partier under fem procent vil naturligvis ikke gøre det, 
da de dermed ville fjerne deres eget eksistensgrundlag. Hvad med større partier 
over fem procent? Et større parti må træde varsomt. De store partier vil opsluge de 
små partiers mandater, så de har en klar interesse i at dele stumperne, men foreslår 
et stort parti, f.eks. Socialdemokratiet, at hæve spærregrænsen, så vil partiet 
skræmme de små midterpartier over til de borgerlige partier. Skubber man de små 
midterpartier fra sig ved at true dem på livet med en højere spærregrænse, kan det 
vare meget længe, inden de tør vende tilbage sammen med regeringsmagten.  

Hvis forslaget gennemføres, hvor mange partier vil da forblive i Folketinget? Hvis vi 
antager, at vælgerne i dag ville stemme som de gjorde ved sidste folketingsvalg 
(11/3 1998), så vil de 10 partier fra dengang blive halveret til fem, når 
spærregrænsen på to procent hæves til fem procent. De fem partier, som da ville 
overleve fem procent-spærregrænsen, er: 1) Socialdemokratiet (36%),  

2) Venstre (24%),  

3) Det Konservative Folkeparti (9%),  

4) Socialistisk Folkeparti (8%) og  

5) Dansk Folkeparti (7%).  

Hæves spærregrænsen til fem procent, får vi altså et overskueligt antal partier, og 
politikerne vil nu få nemmere ved at indføre demokratiske tilstande med flertalsstyre 
i Danmark.  

I værste fald repræsenterer ét dominerende midterparti nu mindst 5% af vælgerne 
mod før to procent. Fordi midterpartiet nu skal repræsentere en større del af 
samfundet, vil det også tage større hensyn til hele samfundsøkonomien og flertallets 
interesser. Hvorfor så ikke hæve spærregrænsen til f.eks. 10%? Fordi 
særstandpunkter og mindretal også har krav på at blive hørt i et velfungerende 
demokrati. Som sagt er Danmark på grund af vore to lige store politiske blokke 
sårbar over for små midterpartier, der let kan udnytte deres politiske nøgleposition 
og etablere en form for mindretalsstyre. For at imødekomme dette problem og 
samtidig bevare en tilfredsstillende mindretalsbeskyttelse bør spærregrænsen 
hæves fra to procent til fem procent, svarende til niveauet i Sverige og Tyskland.  
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