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Primærnæringer og 1856 

ressursforvaltning 1857 

Norge er et land med rike ressurser, og de tilhører oss alle. SV vil sikre disse verdiene også for 1858 
våre etterkommere, i stedet for å sløse dem bort for å oppnå kortsiktig vinning og flyktige 1859 
arbeidsplasser. Både havet og landbruket skal opprettholdes i et evighetsperspektiv: Matjord i 1860 
hele landet gir sikkerhet, binder opp klimagasser, og gir livsgrunnlag til viktige arter.  1861 

Forvalter vi ressursene i havet riktig, vil det både lønne seg for samfunnet, og bidra til bosetting 1862 
og arbeidsplasser langs kysten. Lokalsamfunnene skal kunne nyte godt av sin nærhet til 1863 
naturressursene, og derfor bør fylkene kunne legge arealavgift på land- og havområder.  1864 

DISSENS 55: et mindretall på en vil stryke siste setning. 1865 

  1866 

Fiskeri 1867 
Fisken har alltid vært en rik kilde til arbeid og inntekt for det norske folket. Men i dag føres 1868 
fisken ikke lenger til land for bearbeiding, og arbeidsfolk i fiskeindustrien opplever 1869 
permitteringer, nedlegging av arbeidsplasser og økende bruk av midlertidige ansatte. Samtidig 1870 
blir fiskeavfall og restprodukter bare delvis tatt vare på. SV vil fordele kvotene på flere hender og 1871 
øke kystfiskernes mulighet til å levere fisk, noe som gir grunnlag for flere arbeidsplasser, levende 1872 
kystsamfunn og bedre ressursutnyttelse.  1873 

SV vil: 1874 

• Sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette 1875 
minstepris på fisken. Vi vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. 1876 

• Kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i 1877 
lokalsamfunnet. 1878 

 1879 

DISSENS 56: et mindretall på én vil inn følgende punkt: 1880 
• Rett til å utøve fiske skal kreve norsk statsborgerskap. Styrke Lov om retten til 1881 

å delta i fiske og fangst med innføring av nasjonalitetskrav også for fartøy under 15 1882 
meter.  1883 

 1884 

• Eierskap til fiskefartøy forbeholdes aktive fiskere.  Aktivitetsplikten skal også 1885 
gjelde for rederi. 1886 

• Endre/avvikle trålstigen i et 20-årsperspektiv, og omdisponere trålkvoteandelen 1887 
til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at bosettelse i 1888 
bygda og nærhet, sammen med kompetanse, gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til 1889 
generasjonsskifte skal prioriteres. 1890 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    59 Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    59 

• Avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisk 1891 
lengde. 1892 

• Hindre sammenslåing av kvoter for båter under 11 meter. Fisk fra kystflåten er 1893 
grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn.  1894 

• Bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse 1895 
som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. 1896 

• Ha økt kvalitet ved levering. Det må utvikles et måleparameter for tildeling av 1897 
ekstra kvoter. 1898 

• Styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte 1899 
forbrukerkriterier i ulike markedssegment. 1900 

• Starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den 1901 
nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Bidra til økt 1902 
satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele næringskjeden. 1903 

• Innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp 1904 
mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny 1905 
næringsvirksomhet. 1906 

 1907 

DISSENS 57: et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1908 
• Innføre turistfiskekort for sjøfiske. Fiskekort skal gi oversikt over turistfiskets 1909 

volum og geografiske fordeling. Det etableres lokal forvaltning som skal sørge for 1910 
utarbeidelse av lokale regler for utøvelsen av turistfisket, fangstrapportering, oppsyn og 1911 
etterfølgelse av regelbrudd mv.  1912 

 1913 

• At «Forvaltning av fiskeressurser» etableres som egen næringsstrategi og 1914 
videreutvikles sammen med globale samarbeidspartnere. 1915 

 1916 

Havbruk 1917 
Et rent hav må til for å kunne skape varige verdier i havbruket. I dag ødelegges havmiljøet av 1918 
lakselus og fôrtap, mens rømming fra oppdrettsanleggene truer villaksen.  Oppdrettsnæringen 1919 
må ikke vokse fortere enn naturen tåler, derfor vil SV ha god styring med havbruket, stille 1920 
strengere krav til miljø og bærekraft og beskytte villaksen. 1921 

SV vil: 1922 

• Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Styrke 1923 
arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. 1924 

• Stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. 1925 
• Intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr sterkt. 1926 

DISSENS 58: Et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1927 
• At nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige.  Konsesjonene skal 1928 

falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. 1929 
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 1930 

• Bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. 1931 

 1932 

DISSENS 59: Et mindretall på to vil ha inn følgende underkapittel:  1933 

Fjæra og strandlinjen 1934 
Produksjon av alger og andre vekster i strandlinjen og fjæra har et stort potensial dersom 1935 
området holdes rent med fravær av forurensning. 1936 

SV vil:   1937 

• Etablere krav om lokale/ regionale strandlinjeplaner som del av 1938 
Kystsoneplanen. Ivareta og sikre bruk av arealet i fjæra og utenfor marbakken. 1939 

• Opprette virkemiddel for nye næringer i strandsonen for å styrke innovasjon og 1940 
forståelse for verdien av et rent hav for framtidig næringsutvikling. 1941 

  1942 

Landbruk 1943 
SV vil bevare det norske landbruket. Norge skal produsere økologisk og miljøvennlig mat. 1944 
Landbruket skal fortsatt bidra til spredt bosetting. I landbrukspolitikken vil SV prioritere små og 1945 
mellomstore bruk. I et land med mindre enn tre prosent matjord, er det viktig å ivareta denne 1946 
ressursen i et evighetsperspektiv. Dette står i klar motsetning til dagens situasjon, der viktig 1947 
matjord utarmes gjennom industriell drift og nedbygging. SV vil styrke tilskudd som prioriterer 1948 
økologiske produksjonsmåter og små og mellomstore bruk over hele landet. I tillegg må vi være 1949 
sikre på at også importert mat er produsert i trygge omgivelser og under akseptable forhold. 1950 

DISSENS 60: Et mindretall på tre vil erstatte avsnittet over med følgende avsnitt:  1951 
SV vil bevare det norske landbruket. Norge skal produsere økologisk og miljøvennlig mat. 1952 
Landbruket skal fortsatt bidra til spredt bosetting. I landbrukspolitikken vil SV prioritere små og 1953 
mellomstore bruk. Landbruket er også viktig for beredskap. Norge skal kunne være selvforsynt 1954 
med mat i nøds-, krise- og krigssituasjoner. Derfor skal Norge ha potensiell selvforsyning med 1955 
mat. 1956 

 1957 

Mange fattige driver eksport av matvarer. De møter ofte høye tollbarrierer fra rike land for slike 1958 
varer selv om rike land presser på for lavere tollsatser for varer som de produserer. SV vil bedre 1959 
fattige lands tilgang til norske markeder. Det vil også innebære økt import av mat. 1960 

SV vil: 1961 

• Kreve håndheving av Konsesjonsloven, Jordloven, markedsordninger og et 1962 
sterkt importvern. Styrke kompetansen i kommunene. 1963 

  1964 
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DISSENS 61: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt: 1965 
• At all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves 1966 

ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven etter malen ”unngå, avbøte, reparere og 1967 
kompensere”. Der nedbygging er uunngåelig skal utbygger bære kostnadene og 1968 
gjenopprette tapt matjordareal i forholdet 2:1. Statlig innsigelsesrett opprettholdes.  1969 

DISSENS 62: Et mindretall på to vil legge til følgende setning i punktet over (dissens 61): 1970 
Byfortetting og jernbanebygging som gir stor effekt i klimaregnskapet unntas fra kravet 1971 
om kompensering av matjordareal. 1972 

 1973 

• Opprette en statlig Jordbank. Matjord som går ut av drift kan legges inn i Jordbank 1974 
for videre utleie og dyrking hvor også arronderingsmessige utfordringer med små 1975 
jordteiger løses.  1976 

DISSENS 63: Et mindretall på én vil stryke punktet over. 1977 

 1978 

• Etablere nasjonal og lokal oversikt over matjord og klassifisering av 1979 
matjordas kvalitet. Matjordas kvalitet har betydning for dyrking av korn, potet og 1980 
grønnsaker og andre vegetabiler egnet som menneskeføde.  1981 

• Oppdatere gjødselforskriften. Bruke ny kunnskap om jord, jordorganismer og 1982 
jordkultur med vekt på økologisering av landbruket og matjord i evighetsperspektiv. 1983 

• At bønder skal betales for produksjon av samfunnsgoder. Matsikkerhet og økt 1984 
selvforsyning, pleie av kulturlandskapet og biologisk mangfold, god dyrevelferd og god 1985 
jordvelferd er viktige nasjonale verdier vi som samfunn vil betale for. 1986 

 1987 

DISSENS 64: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 1988 
• At driftsmåte må premieres. Jordbruk må være forankret i landskap og 1989 

naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres.  Driftsulemper på grunn 1990 
av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Tak for tilskudd 1991 
gjeninnføres.  1992 

 1993 

• Øke økologisk produksjon minst i takt med etterspørsel og at norske økologiske 1994 
varer selges som økologisk.  1995 

DISSENS 65: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1996 

 1997 

• Forvalte reindrift som en del av urbefolkningspolitikken. Igangsette tiltak for 1998 
samspill mellom landbruk og reindrift og håndheving av beiteressurser i et 1999 
kretsløpsperspektiv.  2000 

• Etablere tiltak som sikrer rekruttering av unge til landbruket. Etablere 2001 
mentorordninger for unge bønder og styrke velferdsordningene. 2002 
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• Bekjempe frihandelsavtaler som begrenser egen råderett over mat- og 2003 
landbrukspolitikk.  2004 

DISSENS 66: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2005 

 2006 

• Forsterke finansiering av teknologiutvikling som fremmer livskraftig 2007 
matjord med evne til CO2-binding. 2008 

 2009 

DISSENS 67: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 2010 
• Innføre en biogass-satsing i landbruket. 50 prosent av gårdene bør være tilsluttet 2011 

et biogassanlegg. 2012 

 2013 

• Etablere investeringspakker som innfrir kravet om løsdrift raskt.  2014 
Opprettholde strenge krav til dyrevelferd. Lav antibiotikabruk, styrke driftsmåter som 2015 
ivaretar dyrs naturlige adferd, forby pelsdyrnæringen og spre dyrevelferdsmodellen til 2016 
andre land. 2017 

• Forsvare den norske genteknologiloven. Legge ned nasjonale forbud mot 2018 
genmodifiserte organismer som ikke framstilles på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig 2019 
måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige 2020 
skadevirkninger  2021 

DISSENS 68: Et mindretall på tre vil stryke punktet over. 2022 

 2023 

• At Norge skal være mest mulig selvforsynt med mat. Norges selvforsyningsgrad 2024 
av landbruksvarer skal opp fra 42 til 50 prosent i løpet av fire år, og trygg mat skal 2025 
dyrkes over hele landet.  2026 

DISSENS 69: Et mindretall på fire vil stryke punktet over. 2027 

 2028 

• Ha et importvern som gjør det mulig for primærproduksjon og 2029 
matvareindustri minst å ta ut kostnadsvekst i markedet. Det er et mål å 2030 
opprettholde næringsmiddelindustri med tilhørende kompetansearbeidsplasser over hele 2031 
landet. 2032 

• At landbrukssamvirket skal ha rollen som markedsregulator og dermed 2033 
ansvaret for prisuttak i henhold til jordbruksavtalen.  2034 

• Gå inn for innføring av kompetansekrav i landbruket tilsvarende 2035 
agronomkompetanse. Tiltak for realkompetansevurdering prioriteres som grunnlag for 2036 
etter- og videreutdanning på arbeidsplassen. 2037 

• Sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til å utjevne 2038 
inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper. 2039 

 2040 
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Skog og utmarksressurser 2041 
I Norge er skogbruk og foredlingsindustri viktige næringer for mange bygdesamfunn. I tillegg er 2042 
skogen fornybar, lagrer CO2 og kan bidra til å erstatte fossil energi. SV vil sikre en bærekraftig 2043 
bruk av skogen, som både ivaretar naturmangfoldet, bevarer arbeidsplasser, og sikrer 2044 
ressurstilgangen for framtida. 2045 

SV vil: 2046 

• Utvikle regionale planer for planting av skog som klimapolitisk virkemiddel. Ved 2047 
slik planting skal man bruke lokale treslag som ikke reduserer naturmangfoldet eller 2048 
matjord. 2049 

• Ha økt aktivitet og hogst i skogen. Etablere tiltak som øker etterspørselen etter 2050 
trevirke/langlevde produkter. Utvikle modeller for trebaserte bygg og økt bruk av tre som 2051 
byggemateriale. 2052 

• Etterspørre bruk av biomasse til bioenergi og ulike energibærere.  Initiere 2053 
teknologiutvikling og etterspørsel for å utvikle markedet. 2054 

• Satse på klyngevirksomhet med kretsløpsbasert industri hvor den enes avfall er 2055 
den nestes ressursgrunnlag.  2056 

• Utvikle modeller for etablering av bioraffineri i tettsteder og mindre byer. 2057 

 2058 

Mineraler 2059 
Norge er et fjelland, rikt på mineraler. Det har gitt oss mange arbeidsplasser, men også store 2060 
problemer med forurensning. Enkelte selskap har prioritert profitt foran naturhensyn, og 2061 
fjorddeponi er en konfliktsak flere steder i landet. SV vil sørge for en balanse mellom ny utvikling 2062 
av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn, der langsiktig miljøforvaltning alltid 2063 
skal veie tyngre enn arbeidsplasser. 2064 

SV vil: 2065 

• Opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom 2066 
utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske 2067 
naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt. 2068 

• Gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny 2069 
teknologi. De mest etterspurte mineraler for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-2070 
avtalen skal ha prioritet. 2071 

• Opprettholde strenge miljøkrav. Krav om forsknings- og utviklingsarbeid for å 2072 
utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp. Stille krav til fondsavsetning for opprydding før 2073 
avvikling. 2074 

• Kartlegge mineralressursene i Norge. Skaffe oversikt over hvilke type metaller vi 2075 
rår over i Norge. 2076 

• Forby sjødeponi. Innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig gi støtte til 2077 
resirkulering og gjenfylling. 2078 

• Satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi 2079 
må ta vare på for fremtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi 2080 
satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det igangsettes tiltak for å få 2081 
oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger.  2082 


