
VVåålleerr  SSVVss  1100  bbuudd  ffoorr  mmaattkkoommmmuunneenn  VVÅÅLLEERR:: 

SV mat- og landbrukspolitiske plattform krever nasjonal politikk vedtatt i Stortinget 

på mange områder. Men mye kan påvirkes lokalt for å sikre sunn rettferdig og 

bærekraftig produksjon av mat, dyrevelferd og bedre miljø. 

   

1. Hus med folk! Konsesjonsloven skal praktiseres strengt. 

2. Matjord i hevd! Jordloven skal håndheves med god velferd for dyrkingsjorda 

og levende organismer. 

3. Jordbær med fløte! Ulike jordtyper skal registreres for å dyrke korn, 

grønnsaker, frukt og bær. 

4. Beitende dyr i friskluft og solskinn! Tiltak skal stimulere grasdyrking og 

beiteressursene skal beskrives og verdsettes i kommunalt planverk. 

5. Sterke fagmiljø i landbruket! Bøndene bidrar med matproduksjonen og 

jordvelferd på naturens og klimaets premisser. 

6. Mat fra Våler! Lokal mat fra regionen og 15% økologisk i kommunale kjøkken 

og kantiner! Landbrukets betydning skal vises fram og vi skal sikre 

mattrygghet, naturmangfold og kulturlandskap i hele kommunen. 

7. Skattejakt i potetåkeren, salat og urter på balkong og i hage! Samarbeid med 

skoler og borettslag om opplæring og dyrking i skolehager og nærmiljøet. 

8. Matauk i lag! Opprette andelslandbruk gjennom veiledning og tilrettelegging. 

9. Tenke globalt, handle lokalt! Nei til å kaste mat. Matproduksjon og jordvelferd 

lokalt og i en vennskapsby ute i verden. 

1100..  Humlesurr i lokalmiljøet! Bolig for alle! Ta vare på biologisk mangfold i 

bebodde områder og i naturen.  

VVåålleerr  SSVVss  1100  mmuulliigghheetteerr  ffoorr  mmiilljjøøkkoommmmuunneenn  VVÅÅLLEERR:: 

 

1. Bærekraftig stedsutvikling ledes av kommunen, ikke kommersielle aktører. 

Boliger som kombinerer økologi, teknologi og estetikk. Solpanel, egne 

kretsløpsystem for avfall, system for mottak av regnvann (flomvern).  

2. Energiovervåkningssystemer i alle kommunale bygg.  

3. Landbruk. Energieffektivisering. 

4. Frivillig skogvern og et aktivt, bærekraftig skogbruk er et godt klimatiltak. Det 

gagner både skogeiere, skogens naturmangfold, dyrevern og friluftslivet.    

5. Felles microkraftverk for avfall fra skog- og landbruk. Biogassanlegg og 



fyllestasjon. Gratis levering av resirkulerbart avfall.  

6. Grønne gründere og forskningsressurser/prosjekter.   

7. Tur- og sykkelstikommune. På skogsveier eller lage avkjøringslommer, by-pass 

veier/stier der det ikke kan lages sammenhengende sykkelsti, sykkel/tur-

rasteplasser.  

8. Transport. Trafikksikkerhet må bedres. Buss- og flexibuss-tilbudet må styrkes 

radikalt. Biogassbuss. Elbiler og flere ladestasjoner.  

9. Økoturisme i trærne (hytter), lokalmat- og natursafari, kolonihager, fiske, vilt, 

rekreasjon. Elektrisk go-cart. Røff off-roadsykling i Middagsåsen og i skogen. 

Vannskibane i Vansjø.  

10. Nyetablering av grønne arbeidsplasser. Lokal mat fra landbruk og natur.  Leire 

kan f.eks. bli takstein, keramiske kuler, slipemiddel eller hudpleieprodukter.  

          Produkter av lokalt tømmer. 

 

VVåålleerr  SSVV  pprriioorriitteerreerr    iinnnnbbyyggggeerree  oogg  vveellffeerrdd   

 

Vi må ha flere innbyggere, skape flere arbeidsplasser og trolig kreve inn 

eiendomsskatt (bunnfradrag for de som tjener minst) for å sikre innbyggernes velferd. 

  

 Småbarnsfamilier ønskes velkommen til Våler. Politihøgskolen er også 

velkommen - på Nordbybråten. 
 

 Kortreiste barn. Tre nærmiljø med faglig gode barnehager og skoler. Gratis 

kjernetid i barnehagen for barn over tre år, og gratis frukt/grønt i skolen. 

Opprustning og utbygging av skoler/barnehager skal sluttføres raskere. 
 

 Flere leiligheter i Våler til trygdeboliger, unge (enkle og rimelige), 50+ 

(v/Vansjø/Sæby brygge?).  Økt fokus på boligbygging i Svinndal (Kalnes 

sykehus).  
 

 Omsorgen for eldre og pleietrengende må styrkes, økt grunnbemanning og 

heltidsstillinger, dementlandsby. Pleietrengende skal ha færrest mulig pleiere å 

forholde seg til, stoppeklokka skal kastes. 
 

 Vi må ta vare på vår egen kultur. Bygdetunet på Berg og Slåttemyr skal holdes 

vedlike/utvikles. Hovedbygningen på Fledsberg (Vålers eldste?) må restaureres 

til igjen å bli en herskapelig bygning, bli en del av bygdemuseet, et sosialt 

treffpunkt og til utleie.   
 

 Frivilligsentralen skal være møteplass, motor for frivillig arbeid og et 

koblingsledd for alle aktører. 

 

 Administrasjonen har for mye makt. Økt politisk kontroll og 

administrasjonsutvalg.   


