
05. Fritidsbåtene og friluftsliv til sjøs må sikres gode rammer 1 

I Nordland med sin langstrakte kyst så står båtlivet svært sterkt. Med mange fritidsbåter og 2 
engasjerte båtforeninger som er med på å skape gode og trygger rammer ved havn og til sjøs.   3 

Båtlivet er veldig viktig for kystkulturen. Fritidsbåtbrukerne betyr mye for næringslivet og 4 
turistnæringen langs kysten, og et godt organisert båtliv er også viktig for sikkerheten til sjøs. 5 

Med nesten 1 million fritidsbåter på sjøen, og økende interesse for båtlivet, er det viktig å legge 6 
forholdene til rette for trygge rammer rundt fritidsbåtbruk. 7 

 8 

Nordland Senterparti vil at: 9 

− Eiendom som brukes til havn og opplag skal sikres til dette bruket. Særlig er dette i 10 

pressområder, der det er viktig å kjempe mot nedbygging av strandsonen, og sikre fortsatt 11 

bruk av båtrelatert eiendom til båtrelatert virksomhet. Differensiere regelverk om bygging i 12 

strandsonen ut fra landsdel og område. 13 

− En klima- og miljøvennlig returordning for utrangerte fritidsbåter innføres, og et nasjonalt 14 

båtregister for småbåter må opprettes.  15 

− Det må jobbes målrettet med forebyggingstiltak og informasjon for å forhindre båtulykker til 16 

havs.  17 

− Kystverkets posisjon blir styrket. Det må utredes en egen fritidsbåtseksjon, med tilstrekkelig 18 

faglig bredde og ressurser.  19 

− Havarikommisjonen for sjøfart må i enda større grad undersøke, samle kunnskap og 20 

systematisere kunnskap om fritidsbåtulykker- og dødsfall. Sjøfartsdirektoratet må bygge opp 21 

og styrke metode og innsats for å sikre et bedre faktagrunnlag om fritidsbåtulykker, som en 22 

del av en handlingsplan mot fritidsbåtulykker.  23 

− Myndighetene ikke må pålegge eiendomsskatt på båtforeningers havneanlegg, bygninger og 24 

driftsmidler.  25 

− Det må gis full momskompensasjon, uten avkortning, på havneanlegg som kai og molo som 26 

er tilgjengelig for allmenheten.  27 

− Kommuner utarbeider forskrifter for regulering av fart i egne havneområder for det som 28 

kalles skjermede innaskjærs miljøer for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og 29 

ankring. Det må innføres en lovbestemmelse på 5 knop inntil en avstand fra land på 100 30 

meter. Unntak må reguleres og begrunnes.    31 

 32 



07. Fremtidig ansvar for utvikling, vedlikehold og finansiering av fiskerihavnene i Norge 1 

  2 

Senterpartiet mener situasjon med manglende avklaring rundt hvem som har ansvaret for utvikling, 3 

vedlikehold og ikke minst finansiering av denne viktige infrastrukturen langs kysten kan ikke 4 

fortsette.  5 

  6 

Denne ansvarsfraskrivelsen fra nasjonale myndigheter er i ferd med å sette hele lokalsamfunn og 7 

næringsliv langs kysten, som er avhengig av det ressursgrunnlaget havet gir, i sjakk matt.   8 

  9 

Aktørene våger ikke å investere og utvikle sine virksomheter så lenge man ikke har trygghet for at 10 

infrastrukturen blir sikret for fremtiden.  11 

Manglende statlig finansiering har satt fiskerinæring, industri og kystsamfunn langs kysten i Nordland 12 

på vent.  13 

  14 

Det kan ikke være slik at kommuner og fylkeskommuner skal pålegges ansvar for å finansiere en 15 

nasjonal infrastruktur som fiskerihavnene.  16 

  17 

Nordland Senterparti mener: 18 

- At det fortsatt må være et nasjonalt statlig ansvar å sikre utvikling, vedlikehold og 19 

finansiering av fiskerihavnene langs hele kysten.  20 

- At Senterpartiet vil prioritere å stoppe samt reversere vedtakene i Storting, og i regjering 21 

etter Stortingsvalget 2021, slik at man viderefører det statlige ansvaret for fiskerihavnene i 22 

Norge.  23 

 24 



08. Endring av konsesjonssystemet i havbruksnæringen  1 

  2 

Man må nå se på muligheten til å komme over til en ordning hvor næringen leier en lokalitet til 3 

produksjon av fisk, i stedet for dagens ordning hvor næringen betaler store summer for en konsesjon 4 

som i praksis blir en evigvarende rettighet til produksjon.  5 

  6 

Havbruk er nå blitt ren storindustri og Norge er i dag det eneste havbrukslandet som har et 7 

konsesjonssystem, med evigvarende tillatelser, som også i stadig større grad får utenlandsk eierskap. 8 

Rettighetene til å produsere mat i norske farvann bør tilhøre det norske folk og mye av 9 

verdiskapingen bør tilfalle lokalsamfunnene langs norskekysten. Derfor må det utredes en 10 

hjemfallsordning og et leie-system for oppdrettstillatelser.  11 

Dagens system er også hemmende og ikke bærekraftig for næringen. Det å måtte betale 150 – 250 12 

millioner for en tillatelse er et stort hinder for en god utvikling i næringen. Store kapitalmengder blir 13 

bundet opp i konsesjonene, i stedet for å bli brukt til industriutvikling i bransjen.  14 

  15 

De som laget konsesjonslovene tidlig på 1900-tallet var meget fremsynte og sørget for at 16 

størstedelen av rettighetene til vannkraftproduksjon fremdeles tilhører det norske folk. På samme 17 

måte er det nå viktig for fremtidige generasjoner at konsesjonssystemet for oppdrettskonsesjoner 18 

blir endret. Rettighetene til å produsere mat i sjøallmenningen vår tilhører det norske folk og derfor 19 

må det lages ordninger som sikrer at denne retten ikke i sin helhet havner på utenlandske hender i 20 

fremtiden.  21 

Det er også viktig at det nye systemet blir attraktivt for lokalsamfunnene hvor næringen er etablert. 22 

Dette for å sikre goodwill og gjøre det lettere å få en videre positiv og bærekraftig utvikling av denne, 23 

for landet, viktige næringen.   24 

De største fremtidige leieinntektene bør derfor tilfalle kommuner og fylkeskommuner.  25 

 26 

Nordland Senterparti mener: 27 

- At regjeringen må sette i gang en utredning med sikte på å endre konsesjonsordningen for 28 

oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.  29 

- At det utredes en hjemfallsordning for allerede «kjøpte» oppdrettskonsesjoner, lik den vi i 30 

dag har på vannkraftkonsesjoner.  31 



10. Etabler Sjunkhatten folkehøgskole 1 

 2 

Av landets 82 folkehøgskoler, er kun 8 i Nord-Norge. Fauske kommune og Fauna KF har siden 2012 jobbet 3 

med å få realisert Sjunkhatten folkehøgskole - En reelt universelt utformet og barrierefri folkehøgskole, 4 

som det ikke finnes maken til i landet.  5 

Sjunkhatten folkehøgskole vil bli den eneste folkehøgskolen i Saltenregionen i Nordland, men også den 6 

eneste reelt universelt utformede folkehøgskolen i Norge som gjør folkehøgskole tilgjengelig for 7 

mangfoldet av ungdom. 8 

Skolen planlegges etablert 50 minutters kjøretur fra Bodø sentrum og er lett tilgjengelig fra hele landet. 9 

Folkehøgskolen skal bygges et steinkast fra Sjunkhatten nasjonalpark, som har status som Barn- og unges 10 

nasjonalpark. En nasjonalpark som allerede har stor grad av universell tilgjengelighet. 11 

 12 

Beliggenheten er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap, kompetanse og universelle 13 

tilretteleggingen som er gjort av Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) i over 40 år. Her ligger også Nasjonal 14 

kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og NAV Nordlands lager for 15 

aktivitetshjelpemidler. Samlokalisering med dette miljøet vil forsterke elevenes mulighetsrom, og tilføre 16 

landsdelens ledende kompetansemiljø innenfor fagområdet rehabilitering/ habilitering betydelige 17 

utviklingsmuligheter. Fauske kommune har avsatt tomt som er under regulering, i umiddelbar nærhet til 18 

VHSS.  19 

 20 

Det er gjennomført svært mange møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er gitt mange 21 

positive tilbakemeldinger og råd om hvordan skolen kan realiseres. Krav fra sentrale politikere har vært at 22 

det lokalt/ regionalt må skaffes til veie en egenkapital på ca. 40 millioner NOK, noe man er godt i gang 23 

med. 24 

Utgiftene til bygging av Sjunkhatten folkehøgskole skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat, fylke, 25 

kommuner i Nordland, lag og foreninger og stiftelser i tillegg til låneopptak. Staten er anmodet om å gi et 26 

tilskudd på 100 millioner NOK, og etter rundt seks års jobbing med å få utløst midlene, er det foreløpig ikke 27 

kommet til en politisk avklaring som sikrer skolen nødvendig investeringstilskudd.  28 

 29 

Utdanningskomiteen har gitt positive merknader i Statsbudsjettet 2021 til etablering av Sjunkhatten 30 

folkehøgskole, men har ikke funnet en løsning på hvordan dette kan finansieres. 31 

 32 

Sjunkhatten folkehøgskole er planlagt å inngå som en del av Bodø «Europeisk Kulturhovedstad 2024», og 33 

blant annet Nordland fylkesting, Salten regionråd og BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) har gitt god 34 

støtte til prosjektet.   35 

 36 

Nordland Senterparti 37 

 38 

− Krever at regjeringen kommer frem til en finansieringsløsning på tilskuddet av 100 millioner NOK.  39 

− Tilskuddsordningen må komme på plass i revidert statsbudsjett 2021, eller senest i statsbudsjett 40 

2022.  41 

− Det vurderes samtidig om Statsbygg kan bygge skolen. 42 
 43 



11. Friluftslivsfag i videregående skole som permanent tilbud 1 

 2 

Nordland fylkeskommune, Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy, har siden 2013 drevet det 3 
nasjonale forsøket med læreplan i Friluftslivsfag. Læreplanen er kulminasjonen av et arbeid som 4 
startet ved Knut Hamsun VGS allerede i 2005. 5 

Utdanningen legger til rette for at elevene, ved siden av generell studiekompetanse, skal tilegne seg 6 
solide praktiske ferdigheter i friluftsliv og teoretisk kunnskap om ulike aspekter rundt friluftsliv. 7 
Friluftslivsfag er et parallelt løp med dagens idrettsfag i videregående skole. Læreplanen omhandler 8 
både friluftslivsaktivitetene i seg selv, og friluftsliv som virkemiddel i for eksempel folkehelsearbeid, 9 
sosialt arbeid, næringsutvikling og bevisstgjøring i miljøspørsmål. 10 

Linjen er svært viktig for skolen, og et godt eksempel på hvordan innovasjon og nytenkning kan 11 
skapes i distriktet og bidra til å opprettholde tilbud der. Elevgrunnlaget i Nord Salten er lite, men 12 
avstanden til annen videregående opplæring er svært lang. Friluftslivsfag tilfører skolen elever fra 13 
hele fylket, og også resten av landet. 14 

Forsøket har langt på vei vært en suksess, noe sluttrapporten til følgeforsker Eivind Sæther (Nord 15 
universitet) bekrefter. Han konkluderer blant annet med følgende: 16 

“Å tilby studieretningsfaget friluftsliv er å ta mangfoldet blant ungdom på alvor og det kan synes å ha 17 
en positiv innvirkning på elevenes fysiske, sosiale og mentale helse. Det kan synes som om 18 
friluftslivsfag stimulerer, mer enn begrenser, lysten til videre studier. Det er viktig å sikre ungdom 19 
med kunnskaper, ferdigheter og innsikt i friluftsliv til forsvaret og andre studietilbud, men vel så 20 
viktig er det å gjøre ungdom kjent med sitt nære naturmiljø som gode ambassadører for bla 21 
turistnæringen. Det anbefales at studietilbudet videreføres.” (Sæther, 2018, FoU-rapport nr. 30, 22 
s.23) 23 

Friluftslivsfag er til nå en suksesshistorie som vi i Nordland skal være stolte av. Læreplanen er 24 
innovativ, framtidsrettet og etterspurt. Møre og Romsdal fylke ved Rauma VGS fikk i 2020 godkjent 25 
landslinjen Bratt friluftsliv og har vært i kontakt med Knut Hamsun VGS da de ønsker å bruke 26 
læreplanen til Friluftslivsfag. Innlandet fylke har nå søkt om opprettelse av landslinje for 27 
Fjellfriluftsliv ved Nord-Gudbrandsdal VGS og har vist interesse for læreplanene utviklet i Nordland. 28 

Høsten 2020 sendte Nordland fylkeskommune søknad til Utdanningsdirektoratet om å gjøre 29 
Friluftslivsfag til et permanent tilbud i den nasjonale tilbudsstrukturen. 30 

Siv Mossleth stilte den 21.10.20 skriftlig spørsmål til Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 31 
vedrørende saksbehandlingen rundt godkjenningen av læreplanen, og muligheten for å gjøre 32 
tilbudet ved Knut Hamsun VGS permanent. Svaret fra ministeren var at behandling av søknaden 33 
tidligst skjer våren 2021. 34 

Gjennom Friluftslivsfag har Nordland satt seg i førersetet i arbeidet med å få friluftsliv og folkehelse 35 
inn i den videregående opplæringen. Når grunnarbeidet nå nærmer seg slutten, må man holde fokus 36 
oppe slik at ungdommen og Nordlandsamfunnet får nyte godt av resultatet av mange år med 37 
systematisk arbeid. 38 

 39 



Nordland Senterparti mener: 40 

- At læreplanen i Friluftslivsfag må bli godkjent og tatt inn i den nasjonale 41 
tilbudsstrukturen 42 

- At friluftslivsfag skal ha en solid forankring i Nordland, og at tilbudet videreutvikles ved 43 
Knut Hamsun videregående skole 44 

 45 



16. Sikre reindriftens og beitenæringens eksistensgrunnlag 1 
 2 
Nordland Senterparti mener at slik dagens rovviltforvaltning praktiseres bidrar det til 3 
at beitenæringa generelt, og reindriften spesielt, er kommet i en meget kritisk situasjon. Denne 4 
alvorlige situasjonen har vedvart over mange år for både reindrifta og beitenæringen i Nordland. 5 
Årsaken er de høye bestandstallene for jerv og gaupe i Nordland fylke. Reindrifta blir ikke hørt på en 6 
tilfredsstillende måte gjennom konsultasjonsordningen. Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) 7 
har derfor valgt å trekke seg fra ordningen. De ser ingen hensikt i å delta i konsultasjonen dersom 8 
det ikke skjer forbedringer som følge av denne. Det er en ulik forståelse og opplevelse av 9 
situasjonen. Det er reindrifta og beitenæringa som bærer den store belastningen av dette. Det settes 10 
ikke av nok ressurser til registreringsarbeid slik at tallgrunnlaget for bestandsvurdering er god nok. 11 
 12 
Bestandstallene er for høye for å kunne drive bærekraftig reindrift, utfra økningen i tapstall som 13 
reindriften opplever. Dette gjelder i stor grad også for annen beitenæring. I tillegg ligger bestanden 14 
nå over bestandstallene. Reindrifta i Nordland er truet til nedleggelse og kan være tapt om 10 til 15 15 
år hvis kursen ikke endres. I Nordland er det 10 familiegrupper av gaupe og 10 jerveynglinger.   16 
I tillegg er det bjørn og ørn som gjør stor skade. Nordland fylke bærer alene ¼ av ansvaret for 17 
jervebestanden i hele Norge, 10 av totalt 39 ynglinger. Tapstallene for kalv ligger svært høyt, opp 18 
mot 75-80%. Av dette får man bare erstattet mellom 30 og 40%. Slik kan det simpelthen ikke 19 
fortsette.             20 
  21 
 22 
Nordland Senterparti mener at: 23 
  24 

- Reindriftseierne ikke skal leve av tapserstatning, men av en bærekraftig reindrift med 25 
grunnlag for uttak av slakt.  26 

- Lite kalv til slakt vanskeliggjør å vidreføring av tradisjonskunnskap til neste generasjons 27 
reindriftsutøvere. 28 

- For å kunne drive bærekraftig reindrift og beitenæring i Nordland, må bestandstallene 29 
reduseres. Andre skadeforebyggende tiltak må også prioriteres gjennom bevilgninger. 30 

- Regjeringen må bære det hele og fulle ansvaret for at en hel næring og kultur er i ferd 31 
med å miste sitt eksistensgrunnlag. 32 



21. Post og gods må fram   1 
  2 
Det er flere steder i Nordland som kun har behovsanløp med båt. Det betyr at der må være reisende 3 
med båten for at båten skal legge til kaiet. Disse øyene kan ikke lenger stole på at post og gods 4 
kommer fram slik som tidligere, fordi det ikke anses som et behov. Man kan derfor risikere at det går 5 
flere dager før posten kommer fram. Dette er problematisk i forhold 6 
til blodprøve og vannprøvesending som er lovpålagte oppgaver, og som må kunne kalles 7 
samfunnskritiske funksjoner. Vannprøver må analyseres i løpet av 24 timer fra den er tatt, så det er 8 
et klart behov som må dekkes. Det er også problematisk for folk som har behov for å få medisiner 9 
sendt med båt fra fastlandet og som har akutte behov, som ikke kan få dette, slik som det var 10 
tidligere.   11 
 12 
  13 
Nordland Senterparti mener:  14 
 15 

- At samfunnskritiske funksjoner må ivaretas også langs kysten i Nordland. 16 
- At man skal jobbe for at posten ivaretar sitt samfunnsoppdrag også i øykommunene, slik at 17 

innbyggerne i hele Nordland kan få stabilitet postleveringen. 18 
  19 
 20 



25. Jernbanepakke 4 1 
 2 
Norsk suverenitetsavståelse til EU har nådd en smertegrense! Samferdselsdepartementets forslag 3 
om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge bryter med suverenitetsvernet som ligger i 4 
Grunnloven – og dessuten med premissene for EØS-avtalen. Regjeringen vil flytte makta til EU, og 5 
gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid. 6 
EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhetsnivå og organisering 7 
av jernbanen, og i tillegg la togselskapene selv bestemme nivå på opplæring, bemanning og 8 
kompetanse. Vi må jobbe for ett felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge, for 9 
sikkerheten til alle.  10 
 11 

- Nordland Senterparti sier nei til Jernbanepakke 4 12 
 13 



27. Rusreform 2021 1 
 2 
Regjeringens foreslåtte rusreform innebærer at personer som blir tatt for bruk, kjøp, besittelse eller 3 
oppbevaring av narkotika til eget bruk, ikke lenger skal straffes. I stedet skal de innkalles til et møte 4 
med en kommunal rådgivningsenhet for narkotikasaker. 5 
 6 
Realiteten i forslaget er at det ikke legges opp til mer «hjelp» fra helsevesenet enn det som allerede 7 
eksisterer i dag. Det foreslås ingen ytterligere plikter for hjelpeapparatet, og det er ikke foreslått 8 
tilførsel av nye ressurser til kommunene. 9 
 10 
Vi er sterkt uenig i forslaget om å avkriminalisere narkotika. Vi frykter at politiet vil miste verdifull 11 
informasjon som trengs for å bekjempe organisert kriminalitet. Og er dessuten i tvil om kommunene 12 
er rustet til å håndtere dette. 13 
 14 
Nordland Senterparti ønsker at rusavhengige skal få et bedre og mer verdig liv. Vi ønsker at 15 
rusavhengige skal få tilbud om helsehjelp, ikke straff. det er det fullt mulig å få til, uten å 16 
avkriminalisere narkotika. Det er behov for en rusreform, men ikke den som regjeringen har lagt 17 
frem. Der er det ingen konkrete tiltak for å vedre det forebyggende arbeidet blant barn og unge, eller 18 
tiltak for å bedre behandlingen og ettervern for rusavhengige. 19 
  20 
Senterpartiet har i Stortinget lagt fram et alternativt forslag. Der forebygging, behandling og 21 
rehabilitering er i fokus.  22 
 23 
Nordland Senterparti støtter Senterpartiet sitt forslag på stortinget om en forebygging og 24 
behandlingsreform.  25 



30. Styrk kortbanenettet i Nordland  1 

 2 

Kortbanenettet i Nordland er resultat av en bevisst nasjonal satsing gjennom mange årtier 3 

for å sikre ei positiv utvikling av bosetting og sysselsetting i hele vårt fylke. Det er derfor 4 

viktig at struktur og rutetilbud til enhver tid er tilpasset behov til innbyggere og næringsliv.   5 

 6 

Kortbanenettet vil også bli en sentral brikke i utvikling av flytyper med ny utslippsfri 7 

teknologi, så som el-fly, og dermed en viktig premissgiver for det grønne skiftet i luft-farten.  8 

 9 

Her vil vi vise til Fylkestingets uttalelse nr 9. fra 26.02.18 vedtatt med 41 stemmer, her står 10 

det:  11 

«Passasjergrunnlaget og avstanden mellom flyplassene for elektriske fly passer meget bra 12 

til rutenettet mellom Trondheim-Helgeland-Bodø. Nordland Fylkesting ber 13 

Samferdselsdepartementet utrede strekningen Trondheim – Helgeland – Bodø som 14 

pilotområde for utprøving av elektriske fly»   15 

 16 

Nordland Senterparti mener 17 

- At de foreslåtte investeringene og utvikling av Bodø lufthavn vil være viktig for 18 

kortbanenettet, samt flytransporten i Nordland og Nord-Norge. 19 

- At besluttningstakere lytter til næringsliv og innbyggere ved endring av eksisterende 20 

rutetilbud på kortbanenettet. Samt at strukturen i kortbanenettet må bestå. 21 



31. Nasjonalt kartverk over tiltenkte industritomter.  1 

 2 

Matjorden i Norge er under et stadig press for utbygging av andre formål. Her må vi ha tiltak som 3 

sikrer den resterende matjorden.  4 

Et godt eksempel for presset på matjorden finner vi i Time kommune, hvor det legges til rette for at 5 

matjorden bygges ned til fordel til et nytt datalagringssenter.  6 

Dette går imot Senterpartiets grunnfilosofi om vern av matjord, og saker som denne må tilhøre 7 

fortiden. En måte å nå dette på er å innføre et nasjonalt kartverk over tiltenkte industritomter, som 8 

brukes som ledende pekefinger i en etableringsfase. Vi har store arealer som kan brukes til etablering 9 

av industri uten at det går på bekostning av matjord!  10 

Etablering av ny industri er en forutsetning for å snu fraflyttingen mange steder, og er selvsagt noe 11 

som bør etterstrebes, men med en selvforsyningsgrad på 36% og et landbruk som er på et historisk 12 

bunnivå i antall gårdsbruk, så kan ikke dyrkede landareal stilles disponible for slike formål.  13 

Stat og kommune må legge til rette for gjenbruk av nedlagte industriområder. Flere forlatte 14 

industritomter fremstår som attraktive for nyetablering, men kostnadene for 15 

opprydding/grunnarbeid gjør det ofte billigere å bygge nytt.  16 

Staten må hjelpe kommunene å finansiere opprydding av forlatte industriområder samt oppfordre 17 

industribedriftene til å benytte de fornyede tomtene fremfor å bygge nye.  18 

  19 

Nordland Senterparti mener:  20 

- Det må utarbeides et Nasjonalt kartverk over områder som kan brukes til industritomter, 21 

hvor kommunene innrapporterer tilgjengelig arealer 22 

- Stat og kommune skal legge til rette for gjenbruk av industritomter  23 

 24 



32. Stemmerettsalder og myndighetsalder må samsvare  1 

 2 

I de senere årene har man sett en tendens i samfunnet, hvor folk i ung alder velger å i større grad 3 

engasjere seg politisk. I Norge er myndighetsalderen 18 år, noe som innebærer at vi som 4 

enkeltmennesker selv kan slutte juridisk bindende avtaler, råde over egen økonomi, og stemme og 5 

stille til valg ved stortings-, fylkestings- og kommunevalget.  6 

 7 

Senterpartiet mener det er viktig at man finner en god balanse mellom valgbarhet og stemmerett. 8 

Derfor mener vi det er riktig at alderen for stemmerett og valgbarhet også burde være den samme ved 9 

alle valg. Som 18-åring og myndig er man ansvarlig for seg selv og egne valg. Det betyr at man i større 10 

grad er ansvarlig for sine politiske valg.   11 

 12 

Ungdom i dag har en rekke kanaler de kan engasjere seg i, både ungdomsråd, politiske partier og en 13 

rekke frivillige organisasjoner. Det er også viktig for frivilligheten at det er god representasjon av barn 14 

og unge. Mange politikere starter karrieren sin i frivillige lag og organisasjoner, noe som er en erfaring 15 

som også vil være med på å heve kompetansen innenfor politikk.  16 

  17 

Nordland Senterparti vil derfor:  18 

- Fortsette dagens ordning med stemmerett fra året man fyller 18 år 19 



33. Nei til villsvin i norsk fauna! 1 
 2 
En varslet katastrofe er et begrep som ofte brukes i områder som fortsatt står uberørt, og brukes 3 
gjerne der katastrofen ikke er et faktum. Men i denne utfordringen står vi sammen fra nord til sør og 4 
øst til vest.  5 
 6 
Villsvinet et ikke lenger et streifende problem, men et problem som har fått godt fotfeste i norsk 7 
fauna. Et problem vi må stå sammen om å bekjempe 8 
 9 
Om vi ser over til Sverige ser vi et landbruk som har store økonomiske utfordringer knyttet til deres 10 
beslutning om å inkludere villsvinet som en del av deres fauna. Vi ser et landbruk med økende risiko 11 
for svinepest, som igjen skaper store utfordringer i arbeidet for mattrygghet og i kampen mot 12 
antibiotika-resistens.  13 
 14 
Når Villsvinet er en fremmed, uønsket art i Norge, er ikke regjeringens mål om "færrest mulig dyr på 15 
minst mulig område" godt nok. Målet er, og må alltid være - ingen dyr på ingen områder. 16 

 17 
Nordland Senterparti mener: 18 
 19 

• Skuddpremien på villsvin må økes, og det bør etterstrebes at premien holdes på likt nivå i 20 

hele Norge. 21 

• Metodikk for innlevering av villsvin må gjøres enklere. 22 

• Rekrutteringen til villsvinjakt må øke, samt øke informasjonsflyten ut til eksisterende 23 

jegere 24 

• Åpne opp for åte jakt med kunstig belysning direkte rettet mot villsvin.  25 



34. Bygg flere statlige toaletter  1 

  2 

Et utfordrende problem i Norge i dag er at det er for få statlige toaletter langs europa- og 3 

riksveier. Dette fører til at områder med mange turister opplever at det er mye forsøpling, og en stor 4 

andel avføring legges på sjenerende områder der folk ofte ferdes. I tillegg er det få muligheter for å 5 

kunne kaste søppel på en forsvarlig måte langs de samme veiene. Detter er en stor belastning for 6 

naturen, og gjør det mindre attraktivt å drive reiselivsnæring, som 7 

igjen hindrer lokal næringsutvikling.    8 

 9 

Mangelen på toaletter går også utover arbeidsmiljøet for de mange yrkessjåfører 10 

langs disse veiene. Dette problemet gjelder hele året, og kanskje enda verre på vinteren. Yrkessjåfører, 11 

som har deres primære arbeidsoppgaver på disse veiene, møter stengte toaletter. Også den økende 12 

vinterturismen har behov for toaletter som er åpent året rundt, men i dag er de fleste 13 

eksisterende fasilitetene kun sommeråpent. Mangelen på toalett og avfallshåndtering langs statlige 14 

veier fører til mer økonomisk belastning på kommunene som må gjøre ytterlige tiltak for å 15 

forhindre ytterligere forurensning i naturen.   16 

 17 

Nordland Senterparti mener derfor at:  18 

- Staten må opprette flere toaletter langs europa- og riksveiene. Disse skal være lett tilgjengelig, 19 

tydelig markert og bygget til forsvarlige priser.   20 

- Det skal opprettes statlige avfallshåndtering i tilknytning til disse toalettene, slik at kommunene 21 

ikke får store økonomiske utfordringer vedrørende avfallshåndtering.   22 

- Det skal være flere helårsåpne toaletter langs vegene, der vedlikehold og rengjøring skal være 23 

høyst prioritert   24 

 25 



41. Fjelloven også i Nordland og Troms 1 

 2 

Stortinget har i anmodningsvedtak 837 av 8. juni 2017 bedt regjeringen  3 

“utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordlands grense. 4 

Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. 5 

Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens 6 

fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder”. 7 

 8 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 heter det 9 

“Departementet mener det vil være naturlig at rapportering om saken skal gjøres i samsvar med 10 

regjeringa sin oppfølging av forslaget fra samerettsutvalget II om forvaltningsordning for Nordland og 11 

Troms i NOU 2007: 13. Den nye sameretten. Departementet mener derfor det ikke er nødvendig å 12 

rapportere videre på vedtak 837 (2016-2017).” 13 

 14 

Fjelloven regulerer blant annet beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske, men gjelder per i dag ikke for 15 

skogsdrift og hugstrettigheter. En statsallmenning er et område hvor Statskog SF er grunneier, men 16 

bygdefolket har sterk bruksrett. Her skal fjelloven gjelde, slik at folk fritt skal kunne sende dyr på 17 

beite, og drive jakt, fangst og fiske. Høyesterett har bekreftet at det er statsallmenninger også i 18 

Nordland. Derfor er det viktig at fjelloven innføres slik at vi har større anledning til å forvalte våre 19 

egne ressurser, da spesielt også opp mot jakt, fangst og fiske. 20 

 21 

Etter signalene fra regjeringen vil det for Nordland og Troms bety en ny ørkenvandring for innføring 22 

av fjelloven i våre fylker. Vi mener det er respektløst ovenfor innbyggerne i våre to fylker at fjelloven 23 

ikke skal eksistere også her. I 2016 tjente Statskog over 100 millioner i Nordland og Troms, uten at 24 

våre innbyggere har noen som helst innflytelse på hvordan vår egen bakgård skal forvaltes.  25 

 26 

Dette er nok et eksempel hvor dagens regjering støvsuger landsdelen vår for verdier, uten at det gir 27 

lokale ringvirkninger. Senterpartiet jobber for et levende folkestyre i hele Norge, derfor skal fjelloven 28 

også gjelde for Nordland og Troms. 29 

 30 

Nordland Senterparti mener  31 

 32 

• at fjelloven skal gjelde statsallmenninger i Nordland og Troms slik som i Sør- og Midt-Norge, 33 

og gjøres gjeldende for innkjøpt statsgrunn i Nordland og Troms. 34 



• at kommunene gjennom egne, eller regionale fjellstyrer, skal kunne legge til rette for jakt, 35 

fangst og fiske. 36 

• At hogstrett skal gjeninnføres, og at landbrukets allmenningsretter (beite- og hogstrett) skal 37 

forvaltes lokalt. 38 



Sammenfattet av 2, 6, 9, 12, 38 1 
42. Gjennomgående god veistandard for sikkerhet og utvikling i Nord-Norge  2 
   3 
I store deler av distrikts Norge skjer det mye positivt i forhold til næringsutvikling. Arealer blir 4 
utarbeidet, nye næringsbygg settes opp og nye arbeidsplasser gjør at flere flytter 5 
til distriktene. Samtidig øker tungtransporten. Noen ganger på smale veier til en liten bygd, andre på 6 
riksveier hvor standarden er for dårlig.   7 
  8 
Nordland Senterparti mener at spesielt E6 som eneste gjennomfartsåre i Nordland må ha en 9 
gjennomgående god standard. Den ypperlige kvaliteten som E6 har fått på lange strekninger 10 
gjennom vegpakke Helgeland må videreføres i hele Nordland. Det er gledelige nyheter at flere 11 
parseller er prioritert av regjeringen til NTP, og ser man bort fra dem så gjenstår ennå små og store 12 
flaskehalser langs E6 for å få en gjennomgående god kvalitet. Det kan nevnes to opsjonsparseller 13 
ved Majavatn, E6 utenfor Fauske sentrum, Ulsvågskaret og andre ferdigregulerte parseller. Det er 14 
veldig gledelig at regjeringen varsler at tunellene i Sørfold kommune tas med i NTP, sammen 15 
med utbedring av flaskehalsen Sørelva-Borkamo i Saltdal kommune. Videre 16 
nordover må Hålogalandsveien E10 bli realisert og tunell under Narvik sentrum er varslet inn i 17 
NTP. Foruten om E6 gjenstår mange store utbedringer på flere av riksveiene i fylket. Det er viktig at 18 
staten prioriterer hoved ferdselsårer som knytter felles bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen. Det 19 
er svært mange veier som ofte stenges av skred og ulykker, og som hindrer nødtjenestene i å 20 
komme seg frem og viktig transport av varer fra og til landsdelen.   21 
Når skolebarn og tungtransport skal fraktes på samme veistrekning kan vi ikke vente på et at en 22 
ulykke skal skje før man starter utbedring av veistrekninger. Langs veiene er det også fotgjengere og 23 
syklister, men det mangler gangfelt mange steder.  24 
  25 
Selv om det er mange store veiprosjekter på hoved ferdselsårene, må man ikke glemme småveiene 26 
inn til bedriftene og bygdene. Veier som ofte er smale, svingete, og folk bor tett ved. Når 27 
kommunene bruker midler for å legge til rette for næringsutvikling i distriktene, må regjeringen og 28 
fylkeskommunen følge etter, og sikre at veiene holder er standard som gjør at man trygt kan ferdes 29 
på veiene. Det må prioriteres mer til utbedring av vei i statsbudsjettet, både til det statlige og det 30 
fylkeskommunale veinettet. Den økende næringsutviklingen som skjer i distriktene er med å skape 31 
betydelig inntekt for Norge som nasjon. I takt med denne utvikling må vi ha veier som tåler den nye 32 
belastningen dette medfører og som ivaretar sikkerheten på en bedre måte.    33 
  34 
  35 
Nordland Senterparti mener:  36 
  37 

• At det må tildeles mer midler til å ruste opp veinettet i Nordland  38 
• At det må sikres mer midler til ras- og tunnelsikring, samt oppgradering av gamle tuneller   39 
• At større veiprosjekter må igangsettes i nord  40 
• At det satses mer på trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter  41 

 42 



Sammenfattet av 17, 24, 26 1 
43. Sats på Tog  2 
 3 
Infrastrukturen på togstrekket Trondheim-Bodø må styrkes for å kunne øke kapasiteten og 4 
frekvensen på togavganger. Det må legges mer i potten for at den gjeldene og ny infrastrukturen får 5 
det løftet den trenger og er framtidsrettet og et reelt alternativ for reisende passasjerer og gods.  6 
 7 
Strekningen Mo i Rana og Trondheim har i realiteten kun en avgang sørover. Tog som er tilpasset en 8 
intercity modell bør holdes til intercity. Og ikke la seg benyttes på strekninger over en lengere 9 
distanse, der både komfort, bagasjeplass og serveringsmuligheter er en nødvendighet.  10 
 11 
Gods på skinner må kunne løsrives fra tidligere jernbanereform. I dag er det innført kjøreveisavgift på 12 
jernbane som vil øke gradvis frem mot 2025, og som vil påføre godsselskapene (forutsatt samme 13 
volum) samlende årlige kostnader på 70 millioner kroner.  Dette i lag meg EU-regelverket som åpner 14 
opp for kabotasje fra europeiske trailere. Summen av disse kostnadenegjør gods på skinner til et 15 
mindre reelt alternativ kontra gods på veg.   16 
 17 
Videre burde staten utrede en langtransportavgift slik som i Sveits, der transport på veg 18 
avgiftsbelegges der kunden kunne valgt tog. Dette vil redusere antall dødsulykker forårsaket av 19 
tungtransport på norske veier betraktelig, og vil være ett stort og godt tilskudd i det grønne skiftet.  20 
 21 
Nordland Senterparti mener:  22 
At det er behov for et reelt løft av Nordlandsbanen både på ny og eksisterende infrastruktur for å 23 
kunne øke frekvens og kapasitet, samt bygging av Nord-Norge banen 24 
Ved innkjøp av nye togsett må togsett som er beregnet for lengere distanser prioriteres 25 
At staten må øke den økonomiske støtteordningen til godssektoren, alternativt fjerne 26 
kjøreveisavgiften  27 
Utrede et avgiftssystem for gods på veg der tog er et reelt alternativ  28 
Godsruten mellom Bodø og Tromsø må sikres med støtteordninger fra staten, all den tid Nord-Norge 29 
banen ikke er planlagt  30 
 31 


