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U2 SV skal ha en kortreist 1 

distriktspolitikk 2 

SV mener det er fullt mulig å ha en god distriktspolitikk, samtidig som man har en politikk 3 

som er bra for hele landet. Det er viktig at man tar inn over seg at distriktene kan ha egne 4 

behov og utfordringer, og dette må tas med i betraktning når det tas politiske beslutninger som 5 

berører hele landet.  6 

  7 

Vi trenger en politikk som legger vekt på å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som 8 

helse og utdannelse der folk bor, samtidig som ny og driftssikker teknologi gir tilgang til 9 

tjenestetilbud som ikke krever personlig oppmøte. For at folk både skal velge og ha en 10 

mulighet til å bli boende i distriktene er det viktig å bygge ut et skikkelig mobil- og 11 

bredbåndsnett, kollektivtilbud på distriktets egne premisser og ladenettverk for el-transport. Et 12 

av de viktigste premissene for en god distriktspolitikk er tilrettelegging for at unge voksne skal 13 

ønske å bo i distriktene. 14 

  15 

For å oppnå en god distriktspolitikk må vi fortsatt satse miljøvennlig mot framtida. 16 

En omstilling til et mer miljøvennlig næringsliv, inkludert primærnæringene, vil kreve både 17 

forskning, nyskapning og gründervirksomhet som distriktene kan ta en aktiv del i. Dette vil 18 

skape distrikts- og miljøvennlige arbeidsplasser, samt at man får en kompetanseheving over 19 

hele landet. Kompetansekrevende arbeidsplasser vil igjen kunne gi unge mennesker i 20 

etableringsfasen en mulighet til å bosette seg i distriktene.  21 

  22 

I primærnæringene må det settes opp kraftfulle låne- og tilskuddsordninger som gjør det lettere 23 

å starte opp med jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske, samt å dreie eksisterende drift i mer 24 

miljøvennlig retning. Inntektsnivået i primærnæringene må være på linje med andre næringer i 25 

samfunnet. I jordbruket må inntektsgapet utjevnes gjennom en opptrappingsplan på fire år. SV 26 

er for en balansert rovdyrpolitikk i tett dialog med de som driver med reindrift og dyr på beite.  27 

Trøndelag SV ønsker å stoppe nedbygginga av beiteområdene for reindriftsnæringa. 28 

Økonomiske stimuleringstiltak må bidra til miljøvennlig høsting av beiteressursene, sikre 29 

sjøsamiske fiskerettigheter og styrking av samisk språk og kultur.  30 

  31 

Trøndelag SV ønsker også å stimulere til aktiv skogreising i de naturlige skogsområdene for å 32 

støtte opp skogindustrien og bruk av tre som miljøvennlige byggematerialer. Samtidig er SV 33 

imot planting av skog på dyrket mark, myr og skogfrie utmarksområder som vil bidra til 34 

redusert naturmangfold og matproduksjon. Dette fordi et vern av matjord står sentralt i SVs 35 

landbrukspolitikk, spesielt med tanke på selvberging og beredskap. SV vil videre at skogen 36 

skal eies av lokalbefolkninga og at det gjeninnføres prisregulering og konsesjonskrav på 37 

skogeiendommer. En bærekraftig hyttenæring er viktig for Distrikts-Norge, men Trøndelag 38 

SV mener også at en restriktiv hyttepolitikk med søkelys på bruk av eksisterende hytteområder 39 

er viktig for å ivareta naturmangfoldet. 40 

Det mest miljøvennlige fisket er basert på at fisken sjøl finner sin næring i havet og at fisket 41 

skjer nærmest mulig kysten. SV ønsker en markert overføring av fiskekvoter fra tråler- til 42 

kystfiskeflåten. Fiskeoppdrettsnæringa må over i sirkulærøkonomiske løsninger med lukkede 43 

anlegg før nye konsesjoner kan opprettes og leies ut. Også innen fiskerinæringen bør fangst 44 

skje med fossilfrie og energieffektive løsninger. 45 

  46 



 

trondelag@sv.no | sv.no 2 

 

Trøndelag SV går inn for en kortreist distriktspolitikk som tilpasses distriktene og menneskene 47 

som bor der.  48 


