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SV vil ha en strategisk bruk av kraft 

Foredling, eller eksport av vannkraft? SV ønsker en best mulig strategisk bruk av fellesskapets 
naturressurser. Vårt mål er å sikre arbeid og velferd for de mange, framfor fortjeneste for de få. 
  
I januar 2019 har vi hatt rekorddyr strøm. Den brå endringen i kostnader har vært vanskelig for 
mange husholdninger. Samtidig eksporterte Norge ni ganger så mye strøm ut av landet som vi 
importerte for å dekke etterspørselen fra norske kunder. 
  
Er det klokt å rette så stor andel av norsk kraftproduksjon til eksport? 
  
Hvem skal tjene på vannkrafta vår? Selvom vi ikke har strøm nok til å forsyne norske husstander til en 
stabil pris når behovet er størst, bygges det flere kabler for å eksportere enda mer norsk vannkraft ut 
av landet. Økt eksport og økt forbruk, krever store investeringer på strømnettet. Til nå har Statnett 
kunne bruke noe av fortjenesten fra eksport til disse investeringene, noe som har holdt prisveksten 
på nettleie nede for norske forbrukere. Men det er tvilsomt om denne subsidieringen kan fortsette 
etter norsk tilknytning til EUs energiunion ACER. Derfor risikerer vi at regninga for kommersiell 
krafteksport sendes hjem til norske forbrukere, på toppen av økte strømpriser. 
  
Kraftselskapene er kommersielle selskaper som planlegger for å profittmaksimering, ikke fordeling. Vi 
må ha forbindelser med utlandet for å sikre en forutsigbar tilførsel av kraft. Og norsk kraft skal også 
bidra til å fase ut klimafiendtlig kraftproduksjon i våre naboland. Men finnes det en bedre bruk av 
vannkrafta, enn ren råvare-eksport? Størsteparten av nye jobber som skapes i privat sektor er innen 
midlertidige og dårlig organiserte næringer. Det blir tilsvarende færre av de godt organiserte 
arbeidsplassene i industrien. Produksjon står nå kun for 8% av BNP, og aktiviteten innen industri 
taper til finanstjenester og petroleum. 
  
Vi må gå fra spekulasjon til produksjon. SV er derfor kritisk til om økt eksport av vannkrafta. Vi må 
foredle naturressursene våre, og sikre at verdiene tilfaller de mange, ikke de få. 
 
SV vil: 

- Stoppe den foreslåtte kabelen til Skottland 
- Ha en strategisk bruk av fellesskapets naturressurser for å øke verdiskaping og miljøvinnerne 

fastlandsindustri  
 
Langesund 3. februar 2019, Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV 

 


