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Et grønt og rettferdig Trøndelag. 
 
Trøndelag og verden må løse klimautfordringa og unngå tap av naturmangfold, samtidig som 
nye og gamle næringer må utvikles i miljøvennlig retning. Det betyr nytenking og ei stor 
grønn omstilling av samfunnet. For SV er det også viktig at ei grønn omstilling må bidra til en 
mer rettferdig fordeling av ressursene både globalt og lokalt. Det betyr at SV vil slå ring om 
den offentlige velferdsstaten. For å klare ei slik omstilling må det tas kraftfulle politiske grep 
både på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Trøndelag SV etterlyser at 
regjeringa gir fylkene og kommunene økonomiske muskler til å utvikle grønne og rettferdige 
lokalsamfunn i hele landet. 
 
Trøndelag fylkeskommune er framtidsrettet og nyskapende for å utvikle fossilfrie 
transportløsninger. Dette gjelder både busser, lastebiler, drosjer, ferger og hurtigbåter. Men 
Trøndelag etterlyser en kraftfull nasjonal satsing på elektrifisering og fossilfrie løsninger på 
tog og fly. Trøndelag SV krever at regjeringa tar økonomisk ansvar for at fylkeskommunene 
skal kunne kreve nye fossilfrie løsninger når nye anbudskontrakter legges ut. Satsing på gode 
kollektivtilbud i hele landet er viktig for å gi folk mulighet til å velge miljøvennlige løsninger. 
Med økonomiske muskler kan fylkeskommunen tilby billige og innovative kollektivløsninger 
som også inkluderer bestillingstransporter og bildeling. Slik kan også ungdom og eldre få 
gode kollektivtilbud i hele Trøndelag. 
 
Det er bare bedrifter som satser på økologisk bærekraft som vil overleve inn i et grønt 
framtidssamfunn. Det betyr at storsamfunnet må ha en storstilt satsing på forskning, 
utvikling og omstilling. SV vil bestandig stille krav til satsing på økologisk bærekraft ved 
økonomisk næringslivsstøtte. Næringer som har store miljøutfordringer må løse disse før det 
gis støtte til økt produksjon. Dette gjelder blant annet lakseoppdrett. For SV er også retten til 
fagorganisering, tariffestet lønn og et godt arbeidsmiljø et viktig grunnlag for næringsstøtte. 
For SV er satsing på bioøkonomi og sirkulærøkonomi framtidsrettet næringssatsing. For å 
kunne oppnå økologisk bærekraft anerkjenner også Trøndelag Sv at det er strukturelle 
problemer med en økonomi som krever evig vekst. En slik økonomi er uforenlig med målet 
om et grønt framtidssamfunn. 
 
Trøndelag SV vil satse på fossilfrie energiløsninger som i minst mulig grad skader urørt natur, 
naturmangfold og reinbeiter. Derfor vil SV stanse all vindkraftutbygging i fjellandskapet i 
Trøndelag. Trøndelag SV vil arbeide for en nasjonal og internasjonal utfasingsplan for kull, 
olje og gass, som er hovedkilden til økt CO2-konsentrasjon i jordatmosfæren. Trøndelag SV 
ønsker å erstatte de fossile energikildene, i første rekke gjennom oppgradering av 
eksisterende vannkraftverk og kraftig satsing på energiøkonomisering. Trøndelag SV mener 
at ei storstilt nasjonal satsing på å legge solceller på offentlige og private bygg vil gi mye ren 
energi og ingen naturødeleggelser. 
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Det må tenkes nytt i arealplanlegginga og matproduksjonen. Trøndelag SV vil ta vare på 
dyrkajord, beitemark, naturlige fiskeressurser, reinbeiter, naturmangfold, urørt natur og 
kulturminner. Dette må være overordnede kriterier i all arealplanlegging. Den sørsamiske 
reindrifta må gis muligheter til å opprettholde og utvikle sin næring på et bærekraftig 
grunnlag. Et miljøvennlig jordbruk må produsere trygg mat, satse på lokale fôrressurser, 
bidra til økt sjølberging og økt karbonbinding i jorda. Tradisjonelt fiske må ha fortrinn i 
matproduksjonen i havet. Fiskekvoter bør overføres fra trålerflåten til kystflåten for å sikre 
en miljøvennlig høsting av fiskeressursene og for å sikre fiskeforedling og arbeidsplasser i 
lokalsamfunn på kysten. 
 
Verdens skoger er viktig for å opprettholde CO2-balansen på jorda. Karbon bindes både i 
treet over bakken og i røtter og soppmyseler i bakken. Derfor er det viktig med miljøvennlig 
og skånsom høsting, god ungskogpleie og bevaring av naturmangfold i skogbunnen. 
Trøndelag SV mener det er viktig å støtte et aktivt og miljøvennlig skogbruk og en sterk 
skogindustri. Fylkeskommunen må bidra til økt bruk av trevirke som byggematerialer. 
Trøndelag SV har tatt initiativ til en nasjonal satsing på grønn ungdomsrekruttering til 
primærnæringene. Gjennom å gi ungdom gunstige lån og tilskudd for å satse på jordbruk, 
skogbruk, tradisjonelt fiske og reindrift vil Norge sikre matproduksjon og miljøvennlig 
forvaltning av naturressursene. Forpliktende klima- og miljøplaner må være forutsetningen 
for å få slike lån og tilskudd. Trøndelag SV vil samarbeide aktivt med næringslivet, 
fagbevegelsen og miljøorganisasjonene for å nå våre mål om et grønt og rettferdig 
Trøndelag. 
 
Uttalelsen ble vedtatt på Trøndelag SVs fylkesårsmøte 8.-9. februar 2020 
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