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Sak 7/19 Norsk verdiskapning på norske ressurser
ENDRINGSFORSLAG m/ innstilling fra sentralstyret

Nr Linje Forslagstiller Forslagstype Endringsforslag Instilling

1 64 Sentralstyret Legg til

Nytt avsnitt: Verden står ovenfor store forandringer på grunn av klima- og 

miljøproblemer. Det vil bli vanskeligere å produsere mat i store deler av 

verden, og store økosystemer på land og i havet står i fare for å forringes eller 

ødelegges. Norge står i en særstilling for å kunne bidra til å snu denne 

utviklingen. Ved bærekraftig uttak og forvaltning av de norske 

naturressursene kan vi utvikle produkter, teknologi og markeder som bidrar til 

å opprettholde velfungerende økosystem. Riktig drevet jordbruk, skogbruk og 

havbruk kan bidra til å binde karbon, gi større matvaresikkerhet, styrke det 

biologiske mangfoldet og tilpasse oss de endringene som kommer. 

Vedtas

2 52 Buskerud Senterparti Legg til

Tillegg start på innleiinga: «Verden står ovenfor store forandringer, og grunnet 

menneskelig aktivitet er i ferd med å redusere funksjonaliteten til naturen vi 

er så avhengig av. Det vil bli vanskeligere å produsere mat i store deler av 

verden, og store økosystemer på land og i havet står i fare for å ødelegges. 

Norge står i en særstilling for å kunne bidra til å endre denne utviklingen. Ved 

bærekraftig uttak og forvaltning av de norske naturressursene, kan vi utvikle 

produkter, teknologi og markeder for å opprettholde en velfungerende natur. 

Riktig drevet jordbruk, skogbruk og havbruk kan bidra til å binde karbon, gi 

større matvaresikkerhet, styrke det biologiske mangfoldet og tilpasse oss de 

endringene som kommer. Samtidig som disse næringer utvikles og utnyttes 

bedre, må vi redusere all aktivitet som på ulikt nivå bidrar til å skade 

naturen.»

Avvises til fordel  for 1

3 112 Senterungdommen Endre til Vi må satse på vei, men samtidig på bane. Redaksjonelt - vedtas

4 129 Sentralstyret Legg til 

…de ulike næringene våre. Staten har en rekke ordninger/instrumenter som 

bidrar med kapital i bedrifter som vokser fram eller kan styrkes. Det er viktig 

å intensivere denne innsatsen innenfor de verdikjedene som har stort 

strategisk betydning for Norge. Staten bør på den andre siden....

Vedtas

5 128 Oslo Senterparti Legg til

....som tjener hele samfunnet. Staten skal ikke være fremmed for å gå inn 

med kapital i næringer der det nasjonale kapitalmarkedet er utilstrekkelig. 

Dette gjelder spesielt for bedrifter som har mottatt offentlig støtte til 

teknologiutvikling eller forvalter fellesskapets ressurser og står i fare for å bli 

kjøpt opp av utenlandske investorer. Det vil også fremover....

Avvises til fordel for 4

6 129-130 Buskerud Senterparti Fjern setning

"Staten bør på den andre siden ikke gå inn i næringer der sunn konkurranse og 

private aktører kan løse oppgavene like godt eller bedre.»

Avvises

7 147 Buskerud Senterparti Legg til …......som vi ellers ville ha opplevd. Treforedlingsindustrien er et godt 

eksempel på dette. Uten svekkelsen av krona etter at store deler av 

treforedlingsindustrien ble nedlagt, ville mye av verdikjeden for skog blitt 

borte. Dersom Norge hadde hatt euro, ...

Vedtas

8 183-185 Senterungdommen Endre Endre fra: "Uten nasjonalt eierskap[…]som eierskapet gir." Endre til: Gjennom 

nasjonalt eierskap til kapitalintensiv produksjon er det lettere å sikre riktig 

skattelegging av profitten.

Avvises



9 185 Senterungdommen Stryke «og man får ikke den inntekten som eierskapet gir» Avvises

10 206 Senterungdommen Endre 
Endre fra: Sårbarhetsutvalget viste hvor sårbart det norske samfunnet er. 

Endre til: Sårbarhetsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014 fikk i 

oppgave å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet.

Redaksjonelt - vedtas

11 207-209 Senterungdommen Endre Endre fra: "Det trengs […] utenlandske eiere" Endre til: Det trengs en 

gjennomgang av hvilke deler av norsk infrastruktur som egner seg/ikke egner 

seg for liberalisering eller salg til utenlandske eiere.

Redaksjonelt - avvises

12 208 Oslo Senterparti Legg til "og teknologi" etter "infrastruktur" Vedtas

13 213-215 Senterungdommen Endre Endre fra: "I mellomtiden […] etter enkeltsak" Endre til: I mellomtiden bør 

fokuset for våre folkevalgte være at viktige norske interesser ivaretas, slik at vi 

best forvalter våre ressurser.

Avvises

14 223 Senterungdommen Legg til Etter «regionalt» legg til: "og nasjonalt" Vedtas

15 230 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Endre

Erstatt "å utnytte" med "å ta i bruk"

Redaksjonelt - vedtas

16 231 Senterungdommen Legg til forskning og utvikling. Det blir stadig…. Vedtas

17 237 Senterungdommen Legg til ….og store muligheter og Norge kan gå foran som et eksempel til 

etterlevelse. Forskning og utvikling vil føre til at Norge kan være et fyrtårn i 

maritim havbruk og fiskeri.

Vedtas

18 263 Senterungdommen Legg til ….eller mellom landsleder. Senterpartiet ønsker å sikre rekruttering til 

fiskerinæringen gjennom å innføre ordninger som skaper større 

forutsigbarhet for unge næringsdrivende.

Vedtas

19 269 Senterungdommen Endre 
Endre fra: "Senterpartiet vil sørge for at vi får en variert fiskeflåte." Endre til: 

"Senterpartiet vil fortsatt sikre variasjon i den norske fiskeflåten."

Redaksjonelt - vedtas

20 280 Senterungdommen Endre Endre fra «knytt» til «knyttet» Redaksjonelt - vedtas

21 285 Sentralstyret Legg til vare på eksisterende eierskapsstruktur.  Internasjonale selskaper har styrket 

sitt eierskap innen norsk fiskeri og havbruk. Senterpartiet ønsker å støtte 

opp under en utvikling som bidrar til å styrke norsk eierskap i fiskeri- og 

havbruksnæringa. 

Vedtas

22 285 Senterungdommen Legg til  vare på eksisterende eierskapsstruktur. Internasjonale selskaper har de siste 

årene fått større eierskap innen norsk fiskeri og havbruk. Senterpartiet 

ønsker å fremheve og bygge opp under norsk eierskap i fiskeri- og 

havbruksnæringen.

Avvises til fordel for 21

23 304 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Legg til Nytt punkt 5: Tapte fangstreiskap gjev store miljøproblem og redusert kontroll 

med ressursgrunnlaget.  Difor må ein ha ei oppreinsking av tapte fangstreiskap 

på fiskefelta utanfor Noreg.  Ein må og vere pådrivar for internasjonale avtalar 

om oppreinsking.

Vedtas, men strider mot innledningen 

i punktlista (linje 290). Foreslås derfor 

tatt inn som eget avsnitt på linje 321

24 317 Buskerud Senterparti Legg til …..bærekraftig havbruksnæring. Det er under utvikling sjøbaserte, lukka 

system for oppdrett for å forebygge og minske sykdom- og 

miljøutfordringer. Dette er også viktig for å utnytte avfallet fra næringen til 

å produsere nye produkter og forlenge verdikjedene i oppdrettsnæringen. 

Senterparteit vil intensivere....

Vedtas

25 318-320 Sentralstyret Endre Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for at skatter og avgifter fra 

havbruksnæringa skal føres tilbake til kommunene og fylkeskommunene der 

verdiene blir skapt. Vi vil derfor innføre en nasjonal arealavgift for båndlagt 

areal som skal gå til vertskommunen og tilhørende fylkeskommune. 

Senterpartiet avviser alle forslag om grunnrentebeskatning på oppdrett og 

fangst av fisk.

Vedtas



26 318-320 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Endre

Senterpartiet vil fortsatt være ein pådriver for at skattar og avgifter frå 

havbruksnæringa skal tilbakeførast til kommunane og fylkeskommunane der 

verdiane vert skapte.  Senterpartiet vil mellom anna innføre ei arealavgift 

berekna pr. kilo produsert fisk. Senterpartiet avviser alle framlegg om 

grunnrentebeskatning på oppdrett og fangst av fisk.

Avvises til fordel for 25

27 320 Espen Thygesen Legg til "nasjonale" etter "alle" Avvises 

28 341 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Legg til ......av desse resurssane og Senterpartiet meiner vi må vidareføre 

produksjonsdelinga mellom dei ulike landsdelane som vi har i dag. Det er 

avgjørende dersom…..

Vedtas

29 342 Buskerud Senterparti Legg til Det er også sentralt for å spre den organiske gjødselen som er viktig for å 

bygge opp jordkarbon og skape jordliv.

Vedtas

30 351 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Stryke + 

redaksjonelt

Stryk setninga «Senterpartiet står for…»  Lag nytt avsnitt frå og med 

«Matjorda skal i størst…»

Redaksjonelt - vedtas

31 355-356 Buskerud Senterparti Endre

 Hele 685 truede arter (kategoriene CR, EN og VU) på siste utgave av Den 

norske rødlista (2015) er negativt påvirket av manglende slått og beite.

Redaksjonelt - vedtas

32 392 Oslo Senterparti Legg til Staten må bidra med midler til teknologi- og metodeutvikling for det grønne 

skiftet i landbruket i samarbeid med næringa.

Vedtas

33 392 Buskerud Senterparti Legg til

Landbruket tar ansvar for helt sentrale samfunnsoppgaver som matsikkerhet, 

og kan også i større grad bidra til å redusere klimaendringene. Dette må også 

samfunnet legge til rette for og være med å finansiere.

Vedtas

34 395 Sentralstyret Legg til Den øverste meteren med jord i verden inneholder omlag tre ganger så mye 

karbon som atmosfæren. Hvordan vi påvirker denne mengden har stor 

betydning for hvordan klimaet på jorda vil utvikle seg.  Fotoyntesen kan med 

riktig menneskelig påvirkning i større grad flytte karbon fra atmosfæren til 

jorda, der det er et stort behov for dette karbonet. En satsning på teknikker og 

løsninger for økt mengde jordkarbon er både et viktig klimatiltak og 

klimatilpassing i landbruket. 

Vedtas

35 395 Buskerud Senterparti Legg til Den øverste meteren med jord i verden inneholder omlag tre ganger så mye 

karbon som atmosfæren. Hvordan vi påvirker denne mengden har stor 

betydning for hvordan klimaet på jorda vil utvikle seg.  

Karboninnholdet i norsk korn- og grønnsaksjord reduseres med omlag 1 % 

årlig. Dette er også en trend på verdensbasis. FN har anslått at vi kan ha så lite 

som 60 innhøstinger igjen før det er for lite karbon i jorda til at den er egnet 

for matproduksjon. Større andel karbon i jorda vil bidra til å gjøre jorda mer 

fruktbar, øke jordas evne til å produsere mat, og gjøre den mer robust i møte 

med mer ekstremvær. 

Fotoyntesen er en naturlig mekanisme. Med riktig menneskelig påvirkning kan 

vi i større grad flytte karbon fra atmosfæren der det er for mye - til jorda der 

det er et stort behov for dette karbonet. En satsning på teknikker og løsninger 

for økt mengde jordkarbon er både et viktig klimatiltak og klimatilpassing i 

landbruket, og er noe Senterpartiet vil sette større fokus på.

Avvises til fordel for 34



36 397 Sentralstyret Legg til (hentet fra 

gjeldende 

partiprogram)

Senterpartiet vil grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og 

ivaretas for kommende generasjoner. 

Vedtas

37 396-397 Senterungdommen Endre  Endre fra: Derfor må matjord … Endre til: Matjord må derfor gis vern i 

Grunnloven. Det skal være en nullvisjon for nedbygging av matjord til annet 

enn jordbruksformål

Avvises til fordel for 36

38 397 Buskerud Senterparti Legg til etter «…i dag»: «…og det må jobbes mot en nullvisjon for omdisponering av 

matjorda»

Avvises til fordel for 36

39 405 Buskerud Senterparti Legg til/endre Legg til etter komma og bytte ut 406: Derfor vil Senterpartiet etablere en 

nasjonal jordbank som vil sikre bedre koordinering mellom 

entreprenør/byggherre og landbruket, slik at vi skal utnytte all matjord inn i 

fremtiden. 

Vår målsetning er at det norske landbruksarealet i Norge skal utvides, og at 

fruktbarheten i matjorda vår skal økes. Dette er grunnlaget for større 

matproduksjon på norske ressurser».

Avvises

40 407 Buskerud Senterparti Legg til Nytt avsnitt: For å sikre økt matproduksjon på norske arealer, må vi holde 

norsk matjord i hevd gjennom et sterkt jordvern, samtidig som vi må øke 

fruktbarheten i den eksisterende jorda. 

Vedtas

41 412-414 Buskerud Senterparti Endre

De to siste setningene endres til: Det er bred enighet om at klimaendringene 

vil føre til generelt våtere klima i Norge, og det vil også bli mere ekstremvær 

som lange tørkeperioder, og mer ekstremt regn og flomsituasjoner. For å 

møte disse endringene er det viktig at vi ruster matjorda vår for dette.  Det 

må det legges større fokus på bedret jordstruktur, redusert avrenning, og økt 

evne til å holde på næringsstoffer i jorda. Da blir det viktig med tiltak for økt 

grøfteaktivitet, redusert jordarbeiding/jordpakking, stimulere tiltak som øker 

mengden jordkarbon(mold) i jorda, og tilskudd til vanningsanlegg.

Vedtas

42 413 Senterkvinnene Stryke "om det er enighet" Redaksjonelt - avvises til fordel for 41

43 419 Buskerud Senterparti Legg til Men vi er sterkt kritiske til omdisponering av myr til andre formål Avvises

44 421-428 DISSENS fra Lars  C. K. 

Skjelvan

Stryke avsnittet Avvises

45 428 Sentralstyret Legg til

Senterpartiet vil jobbe for å få omgjort regjeringens beslutning. Gamle saker 

med noen useriøse aktører kan ikke føre til nedleggelse av en hel næring. 

Vedtas 

46 427/428 Senterkvinnene Legg til Avsløringen av noen useriøse aktører kan ikke føre til nedleggelsen av en hel 

næring

Avvises til fordel for 45

47 451-452 Senterungdommen Stryke Dagens rovviltpolitikk, som legger  […] artsmangfoldet i Norge. Avvises

48 463 Oslo Senterparti Legg til “som ikke er unike for Norge,” etter “rovdyrbestander” Avvises

49 482 Senterungdommen Endre Endre fra: «, men vår kulturarv og kulturlandskap» til: «. Kulturarven vår og 

kulturlandskapet  …»

Redaksjonelt - vedtas

50 497 Buskerud Senterparti  Legg til reiselivet, og mener at videre utvikling av destinasjoner bør følge 

prinsippene for Bærekraftig reiseliv. Det er mye plass…..

Vedtas

51 497 Buskerud Senterparti Stryke Stryke setningen: "Det er mye plass i Norge og vi kan ikke se at for mange 

turister generelt er et problem."

Avvises



52 503-511 Sentralstyret Erstatt avsnitt

Norsk kulturarv, slik den kommer til syne i kulturminner, kulturmiljøer og 

samlinger er en knapp ressurs i Norge. Norsk historie har for det meste vært 

preget av sparsommelige kår, men det betyr ikke at vi har en fattig kulturarv. 

Senterpartiet krever en statlig storsatsing på kulturminne- og museumsfeltet 

og dessuten på immatriell kulturarv. Vi må hegne om de verdiene vi har 

ansvaret for å forvalte i dag og i framtida. Norge kan for eksempel ikke være 

bekjent av at våre steinkirker fra middelalderen forfaller, at det kommer 

alarmerende budskap om at vikingskipene på Bygdøy eller Bryggen i Bergen er 

i fare, eller at det særegne norske kulturlandskapet gror igjen. I de fleste 

områder er det en klar sammenheng mellom vedlikehold av kulturlandskap, 

lokal matproduksjon, utviklingen innenfor opplevelsesnæringen og 

destinasjonsutvikling. Det er viktig å styrke den forskningen og formidlingen 

som skjer på kulturarvsfeltet, slik at vår kunnskap og våre perspektiver 

nyanseres, oppdateres og formidles. 

Vedtas

53 503-505 Senterungdommen Endre til 
Stryk hele linje 503-504 og til og med «… ta vare på det vi har» på linje 505. 

Erstatt med: «Den norske kulturarven er en rik ressurs for reiselivsnæringen 

slik den kommer til syne i kulturminner og kulturmiljøer. Norsk historie har for 

det meste vært preget av sparsommelige kår, det betyr dog ikke at vi har en 

fattig kulturarv. Den norske kulturarven er rik på både muntlige og skriftlige 

kilder som strekker seg tilbake til vikingtiden og middelalderen. Det er 

imidlertid viktig at vi fortsetter å forske på og oppdage mer om vår historie og 

kultur for å få et mer nyansert bilde av denne.»

Avvises til fordel for 52

54 511 Senterungdommen Legg til
Tillegg etter avsnittets opprinnelige slutt: «Det er likevel viktig å poengtere at 

den norske kulturen ikke bare består av summen av kulturminner som er 

oppdaget. Vel så viktig er den kunnskapen som er overlevert fra generasjon til 

generasjon gjennom flere hundre år helt frem til i dag.»

Avvises til fordel for 52

55 513 Sentralstyret Legg til ….innen reiseliv. Det er også viktig å styrke innsatsen for å utvikle 

opplevelser som kan trekke turister til Norge utenfor høysesong. Nye 

etableringer innen….

Vedtas

56 513 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Endre Endre første setning:  Senterpartiet vil ha auka verdiskaping innan reiseliv 

gjennom heile året, noko som vil gje fleire arbeidsplassar.

Avvises til fordel for 55

57 520 Buskerud Senterparti Legg til «Parisavtalen forplikter alle land til å gjennomføre utslippskutt, men dette 

bidrar bare til 1/3 av de nødvendige kutta for å holde oss innenfor 2-

gradersmålet».

Avvises



58 548 Sentralstyret Legg til (hentet fra 

gjeldende 

partiprogram)

De rike olje- og gassforekomstene på norsk kontinentalsokkel har vært og er 

grunnlaget for Norges største eksportnæring. Det gir Norge en økonomisk 

handlefrihet som er enestående i internasjonal sammenheng. Senterpartiet 

slutter opp om hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk, med særlig vekt på 

langsiktig forvaltning, næringsutvikling, inntektene næringen gir til 

fellesskapet og klimaansvar.

Petroleumspolitikken må utformes slik at den i størst mulig grad stimulerer 

lokal verdiskaping og gir positive ringvirkninger i området hvor aktiviteten 

foregår. Det er også viktig at olje- og gasspolitikken bidrar til industriell 

utvikling på miljøteknologifeltet, hvor norsk oljeindustri skal være 

verdensledende. Det er sentralt at norsk petroleumsnæring beholder denne 

posisjonen.

Vedtas

59 549 Buskerud Senterparti Legg til Ny første setning: «1,5 graders- rapporten fra FNs klimapanel viser at bruken 

av fossil energi må fases ut»

Avvises

60 549-554 Sentralstyret Erstatt avsnitt

Hvis internasjonale miljøavtaler og kvotesystemer virker etter intensjonen vil 

etterspørselen etter fossile energikilder synke. Utvikling av alternative 

energikilder og ny fastlandsindustri må gjennomføres parallelt med at 

produksjonen på norsk sokkel går ned. Norsk olje slipper ut like mye 

klimagasser som annen olje når den forbrennes. Senterpartiet vil jobbe for at 

bruken av fossile energikilder etter hvert fases ut nasjonalt og globalt. 

Utvinningen av olje og gass må følge denne forbruksutviklingen og vi må bruke 

dagens inntekter målretta for å utvikle produkter som kan erstatte fossile 

energikilder og produkter. På samme måte kan kunnskapen om 

energiproduksjon og andre tekniske innovasjoner innen olje og gassindustrien 

brukes for omstilling til fornybar energiproduksjon

Vedtas

61 549 -554 Oslo Senterparti Stryke Stryke hele avsnittet Avvises til fordel for 60

62 549-554 Senterkvinnene Endre til Norge er i verdensmålestokk en stor produsent og eksportør av olje og gass. 

Det vil fortsatt være behov for olje og gass fram mot 2050, selv innenfor 

rammen av Parisavtalen, men vi må ta vårt globale ansvar for å redusere 

produksjon og forbruk av fossil energi så mye som mulig.

Avvises til fordel for 60

63 556-563 Buskerud Senterparti Endre Endre hele avsnittet til: «Å erstatte kullkraft med gass gir reduserte utslipp, 

men omleggingen fra kull eller andre forurensende kilder bør helst gå rett 

over til fornybar energi istedenfor omveien om mindre forurensende fossile 

kilder.»

Avvises

64 556 Oslo Senterparti Stryke Stryke ordet "også" Avvises 

65 567-568 Oslo Senterparti Endre  

.....som helst i klimasammenheng. Et virkemiddel som er etablert for å hindre 

slik «karbonlekkasje» er det europeiske kvotehandelssystemet. Det er 

dessverre lite treffsikkert for import fra land utenfor EØS og generelt for lavt 

priset til å ha den ønskede effekten. Derfor er det nødvendig å se på 

ytterligere tiltak mot karbonlekkasje.

Avvises

66 573 Oslo Senterparti Legg til forteller oss at mye av den teknologien som kan…. Redaksjonelt - vedtas

67 649 Harald Lie Endre "treforedlingsindustri" endres til "skogindustri" Redaksjonelt - vedtas



68 671-682 Buskerud Senterparti Endre

Gruvedrift kan gi arbeid og inntekt til distriktskommuner. Senterpartiet vil 

legge til rette for at slike næringer skal få etablere og utvikle seg. Men det må 

skje i nært samarbeid med lokalsamfunnet, og innenfor eksisterende 

kommunalt planverk. På samme måte må kommunene få mulighet til å 

begrense omfang og aktivitet i mineralnæringa innenfor egne grenser. 

Mineralloven må endres slik at kommunene sikres en rettmessig andel av 

verdiskapingen. Der det er konflikt mellom gruvedrift og andre hensyn, vil 

Senterpartiet legge avgjørende vekt på rein matproduksjon, miljø og 

livskvalitet for lokalbefolkningen».

Avvises

69 679 Sentralstyret Nytt avsnitt Senterpartiet mener det er viktig å utvikle norsk mineralnæring på en 

framtidsrettet og bærekraftig måte. For å få dette til er det viktig at offentlig 

saksbehandling skjer på en måte som belyser alle forhold ved tiltakene og som 

sikrer at alle parter i saken kommer til orde. Lokale myndigheters syn må 

høres, og deres synspunkt skal veie tungt. 

Vedtas

70 675-678 Sogn og Fjordane 

Senterparti

Endre

Frå og med «Senterpartiet registrerer at….» og resten av avsnittet endres til:  

Senterpartiet meiner det er viktig å ta i bruk desse ressursane.  Dette må 

gjerast på ein bærekraftig og framtidsretta måte.  Det er viktig at vi får til ei 

god sakshandsaming som sikrar at alle partar kjem til orde.  Lokale 

styresmakter (kommunar og fylkeskommunar) sine uttalar skal vege tungt. 

Avvises til fordel for 69
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I tillegg må byggherrene ta hensyn til en mulig risiko ved bruk av utenlandske 

aktører. Det finnes eksempler på aktører der det er risiko forbundet med 

finanser, kvalitet, seriøsitet og sikkerhet. Forsinkelser og konkurser ...…(forts. 

ut setningen). Den mulige risikoen ved bruk av…..osv.
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