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U6: Kortreist og oppdatert 1 

lokalpolitikk 2 

  3 
SV vil ha levende lokalsamfunn over hele landet. For at dette skal skje må 4 
myndighetene gi distriktene en reel sjanse til å utvikle seg, både økonomisk med 5 
tilføring av risikokapital, men også et oppdatert lovverk som er tilpasset en verden i 6 
stadig endring og distriktenes behov og utfordringer. 7 
  8 
På Oppdal prøver lokalt næringsliv å etablere et anlegg for landbasert oppdrett av 9 
ørret. For kommunen kan dette bety opp mot 70 nye arbeidsplasser, samt at 10 
utkantkommunen blir tilført høyteknologisk kunnskap og arbeidskraft med høy 11 
kompetanse. 12 
  13 
Selv om det er åpning i gjeldende regelverk (Forskrift om akvakultur i/og ved 14 
nasjonale laksevassdrag) har myndighetene et foreldet forhold til teknologi og risiko. 15 
  16 
Landbasert oppdrett av fisk i lukkede system, såkalte RAS- anlegg (Recycling Aquatic 17 
Systems) er i frammarsj og det bygges nå anlegg verden over. Dette er anlegg som 18 
gjenbruker mellom 96 - 99 prosent av vannet i anlegget. I tillegg fremmer slike anlegg 19 
fiskevelferd og reduserer miljøavtrykket vesentlig i forhold til konvensjonelle anlegg i 20 
sjø. Slam (fiskebæsj) og forspill blir samlet opp og gjenbrukes enten som gjødsel eller 21 
går til bio- gass.De lukkede anleggene er frie for lus og andre sykdommer vi kjenner 22 
til i anlegg i sjø. 23 
  24 
RAS- anlegg er en ønsket driftsform, men man opplever i dag at gjeldende regelverk 25 
for landbasert anlegg ikke er tilpasset dagens teknologi. Vi ser at aktuelle forskrifter 26 
tar utgangspunkt i utdaterte driftsformer med gjennomstrømning og hvor vannet går 27 
urenset i resipienten. Så selv om forvaltninga ser at det er skjedd stor teknologisk 28 
framgang på området, har de ikke noe annet valg enn å forholde seg til et utdatert 29 
regelverk. Regelverket må derfor endres i forhold til ny teknologi. 30 
  31 
Trøndelag SV vil arbeide for en kortreist distriktspolitikk, og ønsker å fremme en 32 
tydelig visjon for landbruk og matproduksjon. Vi ønsker å legge forholdene til rette for 33 
at gründere skal få muligheten til å realisere nye og innovative ideer og løsninger som 34 
både er bærekraftige og framtidsrettede, men som ikke skal stoppes på mangler av 35 
økonomisk risikokapital eller utdaterte lover og regler. 36 
  37 
Trøndelag SVs Distriktspolitiske nettverk 38 
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