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Slipp ungdommen til i primærnæringene. 1 

 2 

800.000 da dyrkajord ligger brakk i Norge. Fiskekvoter overføres fra kystflåten til trålerflåten. 3 

Skogeiendommer hopes opp på stadig færre grunneiere. Reindrifta trenger god rekruttering for å 4 

sikre samisk språk, kultur og næringsliv. Samtidig er det mange miljøengasjerte ungdommer som ikke 5 

har mulighet til å komme seg inn i primærnæringene fordi inngangsbilletten er for dyr. Den store 6 

interessen for Norsk bonde- og Småbrukarlag og Natur og ungdom sitt prosjekt «Grønt spatak», som 7 

gir miljøengasjert ungdom anledning til å bli kjent med gårdsdrift i sommerferien, er et godt 8 

eksempel på dette. 9 

 10 

For 100 år siden ble mat- og sysselsettingsprosjektet «Ny jord» startet. Dette førte til at mange unge 11 

landarbeidere gjennom nydyrking startet opp med matproduksjon på eget bruk. I et 12 

sysselsettingsperspektiv skaffet dette mange nye jobber i ei tid med stor arbeidsledighet. Prosjektet 13 

ble finansiert gjennom statlige tilskudd og lån. Utfordringene i dag er annerledes. Jord bør holdes i 14 

hevd og drives på en økologisk bærekraftig måte. Miljøvennlige sjarker bør få større andeler av 15 

fiskekvotene for å sikre arbeidsplasser på land. Miljø- og skoginteressert ungdom vil kanskje ikke 16 

etterlate ei skogsdrift som om det skulle ha vært ei stor NATO-øvelse på stedet. Rekruttering av 17 

miljøengasjert samisk ungdom til reindrifta vil forsterke ei økologisk bærekraftig næring. 18 

 19 

SV mener derfor det bør etableres et grønt etableringsfond for rekruttering av ungdom under 35 år 20 

til primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske og reindrift. Ungdommene skal kunne få tilskudd og 21 

rimelige lån til å starte opp i primærnæringene. Det bør kreves en grundige plan for hvordan 22 

prosjektet kan bidra til økologisk bærekraft. Ei slik satsing fra statlige myndigheter vil bidra til økt 23 

bosetting og sysselsetting i mange bygder som i dag sliter med fraflytting. 24 

 25 

Ei slik satsing bør samordnes med: 26 

• strengere nasjonale krav til å holde dyrkajord og kulturlandskap i hevd. 27 

• gratis oppstartskvoter for ungdom som vil starte med sjarkfiske. 28 

• sterkere priskontroll på skogeiendommer. 29 

• skjerpede nasjonale retningslinjer for å hensynta reindriftas beitearealer. 30 

 31 

Miljøengasjert ungdom må være veivisere på vegen til et mer miljø- og klimavennlig samfunn. Ved å 32 

slippe til miljøengasjert ungdom vil en kunne forsterke miljøsatsinga i primærnæringene. Det er bare 33 

økologisk bærekraftige arbeidsplasser som vil overleve inn i det grønne framtidssamfunnet. Derfor vil 34 

SV slippe til ungdommen i primærnæringene. 35 


