
Uttalelse fra årsmøtet i Trøndelag SV 2021 
 

Trøndelag trenger en grønn ny deal 

 
Verden står på randen av en global miljøkrise som følge av en eskalerende klimatrussel 
og en rask utryddelse av planter og dyr. Klimatrusselen og naturødeleggelsene vil 
forandre verden totalt om de får fortsette.  
 
Millioner av mennesker vil drives på flukt, matproduksjonen vil trues i store deler av 
verden og her hjemme vil vi oppleve langt større ekstreme værhendelser som flom, 
tørke og uvær. De som har gjort minst skade er de som rammes mest og hardest. 
 
Arbeidsplasser vil gå tapt i Trøndelag  
Norge vil som land rammes dobbelt om vi ikke legger om kursen. Vår avhengighet av 
inntekter fra eksport av forurensende fossil energi, gjør oss økonomisk sårbare, når 
verden skal innfri klimaavtalen fra Paris, kutte utslippene og frigjøre seg fra fossil 
energi. 
 
Også her i Trøndelag kan arbeidsplasser gå tapt om vi ikke sørger for å starte 
omstillingen nå. Trøndelag kan bli sentrum for en grønn framtid med utvikling av 
miljøteknologi, som ikke bare kutter utslippene i Norge, men som også kan gi oss 
arbeidsplasser og eksportinntekter. Miljøteknologien skal brukes til å effektivere 
eksisterende vannkraftanlegg og overføringslinjer. 
 
Staten må ta et aktivt ansvar 
En kraftfull satsing på havvind vil gagne verfts-miljøene i Trøndelag, som Kværner 
Verdal. Staten må ta et aktivt ansvar for å sette i gang store havvindprosjekt. Slik staten 
en gang tok ansvar for å utvikle olje- og gassindustrien i Norge. Det må stilles miljøkrav, 
krav om å ta vare på fiskeressursene, samt krav om offentlig eierskap, slik at inntektene 
kommer fellesskapet til gode. 
 
Videre må staten sørge for at det settes i gang produksjon av hydrogen basert på de 
fornybare norske kraftressursene. Planene om hydrogenproduksjon i Meråker kan både 
gi oss viktige utslippskutt i togtrafikken på Nordlandsbanen som i dag går på diesel, 
skipsfarten og gi oss arbeidsplasser i distriktene. 
 
Kommunene i Trøndelag må samarbeide 
Når Trøndelag fylkeskommune stiller krav om utslippsfrie hurtigbåter, vil det være med 
å skape potensiale for produksjon av kortreist teknologi som gir store utslippskutt, nye 
arbeidsplasser og mulige eksportinntekter. 
 
Planene om en batterifabrikk i Trøndelag hilser SV velkommen. Her må kommunene 
samarbeide for å sikre at fabrikken legges til et område som sikrer dyrka mark og 
verdifull natur. 
 
Trøndelag har lenge vært i front når det gjelder utvikling av miljøløsninger. Den første 
elektriske båten for oppdrettsnæringen ble utviklet her. Rolls Royce har lagt sitt 
internasjonale forskningslaboratorium for nullutslipps-fly hit. En batterifabrikk bør 



drives med sirkulærøkonomi, den skal også ta imot brukte batterier og resirkulere mest 
mulig materiale. 
 
Dyrere forurensing, billigere miljøløsninger 
SV tror stadig strengere miljøkrav til industrien og de varene som produseres er en 
viktig vei å gå. Det var slik vi utviklet noe av den reneste metallindustrien i verden. 
Det offentlige må gå foran og stille miljøkrav i sine innkjøp og belønnes økonomisk når 
de gjør det, slik at det skapes et marked for nullutslippsløsninger. I tillegg vil økt pris på 
forurensing sammen med stadig strengere miljøkrav komme Trøndelags næringsliv til 
gode. 
 
Samtidig med at forurensning blir dyrere, vil SV gjøre miljøløsningene billigere. Det skal 
være enkelt for folk og næringsliv å velge nullutslipp. 
 
Inntektene dette skaper skal vi bruke til en rettferdig omfordeling av landets ressurser. 
Trøndelag trenger en grønn ny deal. En grønn ny deal som kutter utslipp og tar vare på 
naturen, som skaper arbeidsplasser og sikrer en rettferdig fordeling av byrder og goder. 


