
Resolusjon nr. 1 1 
 2 
 3 

Pelsdyrnæringa viktig i Trøndelag 4 
 5 
Den nye regjeringsplattformen åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen de neste årene. 6 
Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av 7 
en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekruttering og trygghet for innsats 8 
og investeringsvilje. 9 
  10 
I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold i Norge i forbindelse med 11 
vedtaket om en bærekraftig fremtid for næringen. Disse reglene er næringen i ferd med å 12 
implementere. Noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed og må avvikle driften. Norsk 13 
pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etisk standard enn de fleste andre land og 14 
er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som 15 
har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom 16 
forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten 17 
bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.  18 
 19 
Trøndelag Senterparti mener det skal være forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Norge. Vi er 20 
derfor kritiske til at en næring nå avvikles på bakgrunn av moralske vurderinger fra motstandere av 21 
denne typen dyrehold. Motstand mot annet type dyrehold i landbruket er allerede i vekst og vi er 22 
bekymret for presedensen denne avviklingen kan sette.  23 
 24 
Pelsdyrnæringen en viktig næring i flere deler av landet, ofte som tilleggsnæring – særlig der det er 25 
færre muligheter for annen husdyr – eller jordbruksproduksjon. 26 
 27 
Trøndelag Senterparti vil: 28 
 29 

• Oppfordre Stortinget til å stå på vedtaket fra januar 2017 om en bærekraftig fremtid for 30 
pelsdyrnæringen.  31 

• Sørge for skikkelig kompensasjon og støtte til de familiene som rammes, dersom næringen 32 
likevel skulle bli nedlagt.  33 

• Jobbe mot at andre typer dyrehold skal rammes av den type kampanjer som har vært drevet 34 
mot pelsdyrnæringen.  35 

  36 



Resolusjon nr. 2 1 
 2 
 3 

Bevar nærskoleprinsippet for videregående skoler i Trøndelag  4 
 5 
Senterpartiet ser verdien av å ha videregående skoler rundt om i hele fylket. Skolestrukturen i 6 
tidligere Nord- og Sør-Trøndelag har vært noe forskjellig, hvor det i nord har vært 11 skoler mens det 7 
i sør har vært 22. 8 
 9 
I regjeringsplattformen som ble fremlagt i januar, foreslo Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet å 10 
innføre fritt skolevalg i hele landet. Dette kan gi negative konsekvenser for enkelte elevgrupper, for 11 
eksempel vil de som har for svakt karaktersnitt kunne risikere å ikke komme inn på sin nærmeste 12 
skole. 13 
 14 
Videre er også nærskoleprinsippet nøkkelen til en fortsatt desentralisert skolestruktur i Trøndelag. 15 
Blant annet slår en rapport fra Nord-Trøndelagsforskning fast at; ”Elevstrømmen etter en eventuell 16 
innføring av fritt skolevalg viser en sentralisering, spesielt mot Trondheim”.   17 
 18 
Det er i tillegg avgjørende for næringslivet i distriktene at man får rekruttert nok lærlinger fra den 19 
videregående skolen, noe et desentralisert skoletilbud og bevaring av nærskoleprinsippet vil 20 
oppfordre til. Dette gjennom at kjennskap til lokalmiljøene vil kunne bidra til rekruttering til 21 
arbeidslivet utenfor de sentraliserte områdene. 22 
 23 
Videre må vi opprettholde IKT-løsninger som direktesender videovisning av undervisningen fra ett 24 
klasserom til flere andre klasserom. Slik vil elevene kunne få samme undervisning samtidig, selv om 25 
ikke alle er i samme klasserom.  26 
Et eksempel på dette er Desentralisert kurs i landbruksfag for voksne, som i dag gjennomføres i et 27 
samarbeid mellom Skjetlein videregående skole og kommunene Oppdal, Tynset og Røros. 53 elever 28 
møter opp på de 4 klasserommene, eller kobler seg opp via Skype og får med seg undervisningen 29 
derfra.  30 
 31 
Trøndelag Senterparti vil:   32 
 33 

• Bevare nærskoleprinsippet i Trøndelag fylke, og gjennom dette opprettholde en 34 
desentralisert videregående skolestruktur.   35 

• Opprettholde de nåværende skolene i Trøndelag, men være åpen for å endre linjetilbudet 36 
ved skolene i den hensikt å sikre rekruttering til næringslivet i hele fylket. 37 

• Tilrettelegge for fleksibilitet innen valgfag, i den hensikt at alle studenter har tilgang på de 38 
fag en ønsker dersom nærskolen ikke har tilstrekkelig tilbud. Dette kan gjøres ved for 39 
eksempel nettstudier og IKT-løsninger som sikrer tilbud innen fjernundervisning.  40 
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Resolusjon nr. 3 1 
 2 
 3 

Jordvernet må styrkes. 4 
 5 
Å brødfø egen befolkning er et moralsk ansvar for alle nasjoner. I Norge importerer vi over 6 
halvparten av den maten vi spiser. Det er et paradoks at det til tross for bred politisk enighet om å 7 
øke matproduksjonen stadig bygges ned mer matjord. Stortinget har satt mål for hvor mye 8 
landbruksjord som maksimalt kan omdisponeres hvert år. Med dagens regime for jordvern vil ikke 9 
disse målene bli nådd.  10 
  11 

1. Trøndelag Senterparti mener at forvaltningen av matjord skal baseres på langsiktig vern og 12 
fortsatt oppbygging av produksjonsevnen i landbruket. 13 
 14 

2. Trøndelag Senterparti mener det er viktig å holde fast på lokal demokratisk styring av 15 
arealdisponeringen innenfor klare retningslinjer vedtatt av felleskapet. 16 
 17 

3. Trøndelag Senterparti mener at jordvernet må styrkes gjennom lovverket. Så lenge jordloven 18 
kan overprøves gjennom bruk av plan og bygningsloven vil jordvernet stå svakt i pressede 19 
situasjoner. 20 

 21 
a. Trøndelag Senterparti går inn for å styrke jordvernet gjennom å innføre generelt 22 

forbud i plan og bygningsloven mot oppføring av boliger og næringsbygg på god 23 
produksjonsjord. 24 
 25 

b. Trøndelag Senterparti ønsker å begrense adgangen til å inngå opsjonsavtaler for kjøp 26 
av matjord der omregulering er formålet. 27 

 28 
c. Trøndelag Senterparti går inn for at landets svært begrensa matjordressurs gis vern i 29 

grunnloven. 30 
 31 

d. Trøndelag Senterparti går inn for at det etableres tilskuddsordninger for 32 
jordverntiltak og nydyrking. 33 

 34 
  35 



Resolusjon nr. 4 1 
 2 

En brukervennlig kollektivtrafikk i hele Trøndelag 3 
 4 

Gode kollektiv-løsninger blir viktig i Trøndelag - en stor region hvor mange vil være avhengige av tog, 5 
buss, båt eller andre kollektive fremkomstmidler for å komme seg fra A til B.  For Trøndelag 6 
Senterparti er det viktig å utvikle et billig, tilgjengelig og brukervennlig kollektivtilbud, uansett om 7 
man reiser til skole, arbeidsplass, eller andre gjøremål.  Dette er viktig for ungdom og andre uten 8 
førerkort, og for alle som ønsker å benytte andre transportalternativer enn privatbil.  9 
 10 
Etter nyttår ble Trøndelag delt inn i nye kollektivsoner, hvor antallet soner ble redusert fra 810 til 11. 11 
I tillegg ble takstmodellen endret, slik at prisene er like i hele fylket. I ettertid har man sett at denne 12 
justeringen har hatt en negativ konsekvens for enkelte, f.eks. de som er bosatt nær en sonegrense 13 
med høyt antall sonekryssinger. Trøndelag Senterparti mener det er klokt å se på løsninger som i 14 
større grad kan tilpasse takst- og sonestrukturen til innbyggernes reisevaner, slik at det oppleves som 15 
lønnsomt å benytte kollektive transportmidler til arbeidsplass og skole.  16 
 17 
Trøndelag Senterparti mener også at det er på høy tid å få elektrifisert Trønderbanen, slik at man kan 18 
få hyppigere avganger og kortere reisetid. Et godt togtilbud er avgjørende for å få ned utslippene fra 19 
persontransport langs veiene.  20 
 21 
Videre vil også Trøndelag Senterparti se på muligheten for å gjeninnføre «hjem for en 50- lapp», eller 22 
lignende ordninger, for å sikre at ungdommer utenfor de største byene også kommer seg trygt hjem.  23 
 24 
Trøndelag Senterparti vil:  25 

- Sikre effektive, billige og brukervennlige kollektivløsninger i Trøndelag 26 
- Tilpasse Takst- og sonestrukturen etter innbyggernes reisevaner. 27 
- Fortsette arbeidet for elektrifisering av Trønderbanen, og på sikt også Rørosbanen.  28 
- Opprettholde «hjem for en 50 lapp» i Trøndelag, eller se på muligheten for tilsvarende 29 

ordninger.  30 
- Prioritere utbygging av ladestasjoner for elektriske biler i distriktene. 31 

 32 
  33 



Resolusjon nr. 5 1 
 2 

Nei til EUs energiunion 3 
 4 

Ren og billig vannkraft er grunnlaget for det moderne Norge. I over hundre år har streng nasjonal 5 
styring og kontroll skapt norske industriarbeidsplasser, gitt oss velferd og teknologisk forsprang på 6 
flere felt. 7 
 8 
Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå 9 
(ACER) og knytte oss til EUs energiunion via ESA. Spørsmålet blir avgjort allerede i midten av mars. 10 
I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. EUs mål er at energi 11 
skal flyte fritt over landegrenser med god nok kapasitet til å utjevne prisforskjeller.  12 
Trøndelag Senterparti krever at folket, gjennom norske myndigheter, skal ha uinnskrenket 13 
styringsrett over våre fantastiske naturressurser. Norge må beholde nasjonal kontroll og råderett 14 
over energipolitikken vår – arvesølvet vårt: Derfor må Stortinget si nei til EUs energiunion! 15 
  16 



Resolusjon nr. 6 1 
  2 
Oppdrettskommunene må få ta del i verdiskapinga 3 
  4 
Oppdrett av laks og ørret langs vår langstrakte kyst representerer i dag en næring med stor 5 
økonomisk vekst, og som har framtidsutsikter til ytterligere økt verdiskaping. 6 
  7 
Vertskommunene stiller store områder av fellesskapets naturressurser til disposisjon for 8 
oppdrettsvirksomhet og får ofte lite eller ingen ting igjen for dette. Mange av eierselskapene med 9 
sine hovedkontor lokaliseres bare enkelte steder i landet, stort sett langt unna selve merdene 10 
og vertskommunene til disse. Det innebærer ofte at lite av verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnet. 11 
  12 
Det vedtatte havbruksfondet gir nå inntekter til kommunene, men det er basert på vekst og dermed 13 
en engangsutbetaling, og er derfor svært lite forutsigbart for å gi kommunene stabile årlige inntekter. 14 
  15 
Arbeidet med å få på plass en areal- eller produksjonsavgift for sjøbasert oppdrett som godtgjørelse 16 
for bruk av fellesskapets arealer må fortsette for fullt, slik at kommuner som stiller med areal 17 
til oppdrettsproduksjon tilføres årlige forutsigbare og sikre inntekter. 18 
 19 


