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Innlandet SV 

2. innkalling til årsmøte del 2
Til Lokallag, fylkesstyret og Innlandet SU 

Kopi Fylkestingsgruppe, nettverksledere og -nestledere, fylkesstyrets varaer og 
partikontoret 

Tid 7.–8. mai 2022  

Sted Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer 

Dette er andre og siste innkalling til årsmøte del 2: Vårslepp.  
Møtet holdes på Lillehammer fra lørdag 7. mai kl. 10:00 til søndag 8. kl. 15:40 

Saksliste 
Sak  Tittel 
ÅM 01-22 Åpning og konstituering 
ÅM 06-22 Uttalelser 

Frister 
• 23. april: Frist for uttalelser
• 25. april: Avmeldingsfrist

Endringsforslag til uttalelsene leveres i skjemaet på nettsiden. Fristen for endringsforslag 
går ut når strek settes i debatten.  

Påmeldingsfristen gikk ut 4. april. Ta kontakt for påmelding etter fristen: innlandet@sv.no. 

Beste hilsen 

Anne Lise Fredlund 
Fylkesleder 

https://innlandet.sv.no/hva-skjer/varslepp/
mailto:innlandet@sv.no
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Vårslepp 
På nettsiden ligger oppdatert informasjon: innlandet.sv.no/varslepp.  

Overordnet program  
Lørdag        
10:00   Møtet åpnes    
10:30   Formøter    
11:15   Pause    
11:30   Debatt: innkomne forslag til uttalelser    
13:00   Lunsj     
14:00   Tema: Barn i vanskelige livssituasjoner    
15:30   Pause    
16:00   Tema: Sirkulærøkonomien i det grønne skiftet   
17:45   Møtet lukkes for kvelden    
19:00   Middag    
  

Søndag   

 
 

09:00   Møtestart     
09:20  Tema: Fred, forsvar og nedrusting  
10:50  Pause   
11:10  Tema: Arbeid - tillitsreform   
12:40   Lunsj    
13:40   Tema: Naturens tålegrense vs. fritidsbebyggelse   
15:10   Voteringer    
15:40   Møtet heves    
 
Temainnledningene holdes av SVs stortingsrepresentanter: 

• Kathy Lie om barn i vanskelige livssituasjoner 
• Torgeir Knag Fylkesnes om sirkulærøkonomi i det grønne skiftet 
• Freddy André Øvstegård om tillitsreform i NAV 
• Birgit Oline Kjærstad om naturens tålegrense vs. fritidsbebyggelse 

Det holdes også innledninger om temaene fra organisasjoner og lag, fulgt av debatt. 

Praktisk informasjon 
Årsmøtet holdes på Scandic Lillehammer Hotel. Møtet starter lørdag 7. mai kl. 10:00 og 
avsluttes søndag 8. mai kl. 15:40. Innsjekk til møtet åpner kl. 09:30 ved møtesalen. De som 
skal overnatte kan sjekke inn på hotellet fra kl. 15:00. 

Deltakeravgift er 700 kr per deltaker, og dekker reise, overnatting og konferansepakke. Alle 
deltakere får enkeltrom, med mindre de har bedt om noe annet. 

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no eller 485 01 406. 

  

https://innlandet.sv.no/hva-skjer/varslepp/
mailto:innlandet@sv.no
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel


Årsmøte del 2: Vårslepp  
Innlandet SV innlandet.sv.no/varslepp 4 

Program 
Lørdag  
10:00  Møtet åpnes  

Fylkesleders tale  
Konstituering  

10:30  Formøter  
11:15  Pause  
11:30  Debatt: innkomne forslag til uttalelser  
13:00  Lunsj  
14:00 Tema: Barn i vanskelige livssituasjoner  

FO Innlandet ved fylkesleder Olav Neerland  
Redd barna ved seniorrådgiver Stina Eiet Hamberg 
Sett fra Stortingets korridorer ved Kathy Lie 
Plenum  
Avsluttende refleksjoner fra innlederne 

15:30  Pause  
16:00  Tema: Primærnæringen i det grønne skiftet  

Innlandet Bondelag ved fylkesleder Elisabeth Gjems  
NBS Oppland ved fylkesleder Hallvard Helland 
KS ved fagleder Kjetil Bjørklund  
Sett fra stortingets korridorer ved Torgeir Knag Fylkesnes  
Plenum  
Avsluttende refleksjoner fra innlederne 

17:45  Møtet lukkes for kvelden  
17:45  Møter i komiteene 
19:00  Middag  

Søndag 
09:00  Møtestart  

Redkom legger fram sin innstilling  
09:20  Tema: Fred, forsvar og nedrusting  

Nansen fredssenter ved daglig leder Norunn Grande 
Plenum  
Avsluttende refleksjoner fra innleder 

10:50  Pause  
11:10  Tema: Arbeid - tillitsreform 

AAP-aksjonen ved aksjonsleder Elisabeth Thoresen 
 
Sett fra stortingets korridorer ved Freddy André Øvstegård 
Plenum  
Avsluttende refleksjoner fra innlederne 

12:40  Lunsj  
13:40 Tema: Naturens tålegrense vs. fritidsbebyggelse  

Naturvernforbundet Innlandet ved fylkesleder Ole Midthun  
HINN ved førsteamanuensis Aksel Hagen  
Sett fra stortingets korridorer ved Birgit Oline Kjerstad  
Plenum  
Avsluttende refleksjoner fra innlederne 

15:10  Voteringer  
15:40  Møtet heves  



 
  

Årsmøte del 2: Vårslepp  
Innlandet SV innlandet.sv.no/varslepp  5 

 
 

Delegatnøkkel 
 

Medlemmer Antall delegater Påmeldte delegater 
Innlandet SV 998 120 56 
Eidskog SV 12 2 0 
Elverum SV 49 5 2 
Gjøvik SV 72 7 1 
Gran SV 18 2 1 
Hamar SV 121 7 4 
Kongsvinger SV 43 5 0 
Lillehammer SV 105 7 7 
Løten SV 31 4 2 
Nord-Aurdal SV 20 3 3 
Nord-Odal SV 38 4 0 
Nordre Land SV 39 4 3 
Os SV 14 2 0 
Rendalen SV 8 2 0 
Ringsaker SV 58 6 3 
Sel SV 16 2 2 
Stange SV 49 5 2 
Stor-Elvdal SV 9 2 0 
Søndre Land SV 31 4 3 
Sør-Odal SV 23 3 2 
Tolga SV 20 3 0 
Trysil SV 22 3 0 
Tynset SV 36 4 0 
Vestre Toten SV 21 3 2 
Vågå SV 20 3 2 
Våler SV 10 2 0 
Østre Toten SV 18 2 0 
Øyer SV 11 2 2 
Øystre Slidre SV 8 2 0 
Åmot SV 21 3 0 
Innlandet SV 55 11 10 
    

Innlandet SU 52 6 5 
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Deltakerliste 
Delegat Lokallag Navn 
022 Elverum SV Eldri Svisdal  
023 Elverum SV Ingvild Kaspara Jonsdatter  
027 Gjøvik SV Hans Olav Lahlum 
034 Gran SV Liv Kristin Lyngstad 
036 Hamar SV Ranveig Kjelsnes 
037 Hamar SV Leif Jørn hvidsten 
038 Hamar SV Camilla Øien 
039 Hamar SV Hallvard Hatlestad 
048 Lillehammer SV Aksel Hagen 
049 Lillehammer SV Tyra Tønnesson Heflo 
050 Lillehammer SV Inger Krey Ellingsen  
051 Lillehammer SV Kaia Bergslien Paulsen 
052 Lillehammer SV Tove Lehre 
053 Lillehammer SV Mizanur Rahaman 
054 Lillehammer SV Øystein Lauen 
055 Løten SV Anne-Grethe Svarverud-Viken 
056 Løten SV Hilde Mari Bjørke 
059 Nord-Aurdal SV Aud Søyland 
060 Nord-Aurdal SV Marte Aure 
061 Nord-Aurdal SV Eli Kristin Nesmoen  
066 Nordre Land SV Karin Wiik 
067 Nordre Land SV David Toms 
068 Nordre Land SV Anna Ekrem 
074 Ringsaker SV Gunvald Axner Ims 
075 Ringsaker SV Ingvild Elise Ihle 
076 Ringsaker SV Christian Haugen 
080 Sel SV Anne-Brit Bismo 
081 Sel SV Truls Gjefsen 
082 Stange SV Ann-Margret Sørli Hågensen 
083 Stange SV Helge Bjørnsen 
089 Søndre Land SV Marianne Kammen 
090 Søndre Land SV Lisa Marie Grimsrud 
091 Søndre Land SV Helge Røyne 
093 Sør-Odal SV Sigrun Kristoffersen 
094 Sør-Odal SV Ellen Utsi 
106 Vestre Toten SV Elisabeth Braaten 
107 Vestre Toten SV Ahmed Haruun Ali 
109 Vågå SV Ola Iver Røe 
110 Vågå SV Svein Holen 
116 Øyer SV Nisveta Tiro 
117 Øyer SV Niklas Aas Skovdahl 
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001 Innlandet SV Anne Lise Fredlund 
002 Innlandet SV Amund R. Heggelund 
003 Innlandet SV Dag Øystein Alfheim 
004 Innlandet SV Anne Bi Hoffsten 
005 Innlandet SV Karin Andersen 
006 Innlandet SV Bulent Dogani 
007 Innlandet SV Helge Midttun 
008 Innlandet SV Arne-Edgar Rosenberg 
009 Innlandet SV Mai Bakken 
011 Innlandet SV Randi Kvale Svenbalrud 
014 Innlandet SU Ronja Aglen Stikbakke 
015 Innlandet SU Karin Svenbalrud 
016 Innlandet SU Ask Stenseth-Kilstad 
017 Innlandet SU Mikaella Esther Stein 
018 Innlandet SU Tiril Heimdal Holtskog 

 

Observatør Lokallag Navn 
248 Lillehammer SV Debora Kamitanji 
249 Lillehammer SV Kurt Gjerstad 
201 Innlandet SV Ole Midthun 

 

Andre Navn  
 Elisabeth Amundsen Ansatt 

Ikke påmeldte lokallag 
• Eidskog SV 
• Kongsvinger SV 
• Nord-Odal SV 
• Os SV 
• Rendalen SV 
• Stor-Elvdal SV 
• Tolga SV 
• Trysil SV 
• Tynset SV 
• Våler SV 
• Østre Toten SV 
• Øystre Slidre SV 
• Åmot SV  
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ÅM 01-22  

Åpning og konstituering 
G Valg av møteledere og referenter 
H Godkjenning av innkalling og saksliste 
I Godkjenning av dagsorden 
J Forretningsorden 
K Valg av årsmøtets komiteer 
L Valg av protokollunderskrivere  
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ÅM 01-22 G 

Valg av møteledere og referenter 

Forslag til vedtak  
1. Som møteledere velges Sigrun Kristoffersen, Sør-Odal SV, og Niklas Aas Skovdahl, 

Øyer SV.  
2. Som referenter velges Liv Kristin Lyngstad, Gran SV, og Svein Holen, Vågå SV. 
3. Som tellekorps velges Mai Bakken, Innlandet SV, og Christian Haugen, Ringsaker SV.   
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ÅM 01-22 H 

Godkjenning av  
innkalling og saksliste  

Forslag til vedtak  
1. Innkalling godkjennes 
2. Saksliste godkjennes 

Bakgrunn 
Kunngjøringen av årsmøtet ble sendt ut og publisert på nettsiden innlandet.sv.no/varslepp 
7. mars. 1. innkalling med foreløpig saksliste ble sendt ut 26. mars og 2. innkalling med 
sakspapirer ble sendt ut 3. mai.  

Saksliste 
Sak  Tittel   
ÅM 01-22 Åpning og konstituering   
ÅM 06-22 Uttalelser    
  

https://innlandet.sv.no/hva-skjer/varslepp/
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ÅM 01-22 I 

Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak  
1. Dagsorden godkjennes  

Forslag til dagsorden  
Lørdag   
09:30  Innsjekk åpner 
10:00  Møtet åpnes 
 ÅM 01-22 Åpning og konstituering 
  Formøter 
11:15  Pause 
11:30 ÅM 06-22 Uttalelser – Debatt  
13:00  Lunsj 
14:00  Tema: Barn i vanskelige livssituasjoner  
15:30  Pause 
16:00  Tema: Primærnæringen i det grønne skiftet 
17:45  Møtet lukkes for kvelden 
 
Søndag 

  

09:00  Møtestart 
09:20  Tema: Tillitsreform 
10:50  Pause  
11:10  Tema: Fred, forsvar og nedrustning 
12:40  Lunsj 
13:40  Tema: Naturens tålegrense vs. fritidsbebyggelse 
15:10 ÅM 06-22 Uttalelser – Votering  
15:40   Møtet heves 
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ÅM 01-22 J 

Forretningsorden  

Forslag til vedtak  
1. Forretningsorden vedtas 

Bakgrunn 
Forretningsorden er regler for hvordan debatter og avstemminger skal foregå, og i hvilken 
rekkefølge de forskjellige sakene skal opp. Endringsforslagene er foreslått med bakgrunn i 
forretningsorden for digitalt årsmøte, behandlet av årsmøtet i februar 2022.  

Endringsforslag 
Forslagsnr. FO01 
Forslagsstiller Fylkesstyret  
Plass Punkt 4 
Type forslag Endring 

Forslag 

Det velges to ordstyrere og to referenter. Det skal alltid være en referent i 
arbeid. Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som er til 
stede og antall stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle 
forslag som framsettes og innstillinger fra komiteene, alle vedtak som 
fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt. Fylkesstyret godkjenner 
protokollen. 

Innstilling Vedtas  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

 
Forslagsnr. 

 
FO01 

Forslagsstiller Fylkesstyret  
Plass Punkt 4 
Type forslag Endring 

Forslag 

Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag 
må ha avsenders navn og skal være undertegnet av den som fremmer det. 
Frist for å levere forslag er når strek er satt, unntatt til forretningsorden. 
Før strek settes, skal ordstyrer referere forslag som ikke er framsatt av 
forslagsstiller, og det skal gis anledning til å levere forslag. Det er etter 
vedtektene ikke anledning til å fremme endringsforslag til vedtektene 
seinere enn seks uker før årsmøtet. 

Innstilling Vedtas  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 
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Forretningsorden for  
årsmøte i Innlandet SV 
Vedtatt på årsmøtet i 2020.  

1. Åpent møte 
Møtet er åpent.  

2. Deltagernes rettigheter 
2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: Representanter valgt av SV-laga i fylket, 
Innlandet SU og fylkesstyret. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger 
om regnskap og beretning 
2.2 Talerett har: Inviterte gjester og øvrige medlemmer av Innlandet SV og SU.  

3. Konstituering 
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og sekretærer, dernest 
godkjenninger og øvrig konstituering.  

4. Ordstyrere og referenter 

Det velges to ordstyrere som fordeler arbeidet mellom seg. Ordstyrere kan skiftes ut, eller 
velges i tillegg – med vanlig flertall. Det velges to referenter som fordeler arbeidet mellom 
seg. Det skal alltid være en referent i arbeid. Protokollen føres fortløpende og skal 
inneholde: Hvem som er tilstede og antall stemmeberettigede, hvilke saker som blir 
behandlet, alle forslag som framsettes og innstillinger fra komiteen, alle vedtak som fattes, 
samt stemmetall der dette er aktuelt. Fylkesstyret godkjenner protokollen. 

5. Redaksjonskomiteer og valgkomité 
Årsmøtet velger ved møtets begynnelse valgkomité og det antall redaksjonskomiteer 
årsmøtet finner behov for.  

6. Behandling av forslag 

Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig – helst i skjema på årsmøtets 
nettside. Alle forslag må ha avsenders navn. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er 
satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal ordstyrer referere forslag som ikke 
er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag. Det er etter 
vedtektene ikke anledning til å fremme endringsforslag til vedtektene seinere enn fire uker 
før årsmøtet. 
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7. Avstemminger ved personvalg 
Valg skjer skriftlig dersom det kreves av én eller flere deltakere med stemmerett. En 
kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der 
blanke stemmer ikke telles med. Ved tre eller flere forslag til samme plass går den med 
færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av kandidatene får mer enn halvdelen av de 
avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. 

8. Taletid 
Representantene skal bruke talerstol. Forslag som fremmes skal refereres innen tilmålt 
taletid. Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige 
innlegg fra samme representant, dersom ikke annet er bestemt. Representanter med 
minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min taletid ekstra taletid, dersom de ønsker det. 

Det er anledning til 2 replikker og 1 svarreplikk på 1 minutt til hvert innlegg. Ordstyrerne kan 
framsette begrensning av taletiden og anledning til replikker når tidsplanen tilsier det. Når 
deltakerne ønsker ordet til innlegg, tilkjennegis det ved at delegatkortet rekkes i været. Ved 
replikk, holdes delegatkortet pluss to fingre i været.  

Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet 
til forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. 
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ÅM 01-22 K 

Valg av årsmøtets komiteer  

Forslag til vedtak  
1. Til redaksjonskomiteen for uttalelser velges:  

Leder:   Innstilling ettersendes 
Medlem:   
Medlem:   
Medlem:   
SU-medlem:  * 

* SU velger sin representant 
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ÅM 01-22 L 

Valg av protokollunderskrivere  

Forslag til vedtak  
1. Som protokollunderskrivere velges Eldri Svisdal, Elverum SV og David Toms, Nordre 

Land SV 
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ÅM 06-22  

Uttalelser  

Forslag til vedtak  
Nr. Tittel Innstilling  
UT01 

Nei til baseavtalen  
 Behandles og oversendes 
stortingsgruppa 

UT02 Nei til USA-baser i Norge  Avvises til fordel for UT01 
UT03 Innlandet SV ynskjer jernbane Gjøvik—

Moelv 
 Behandles ikke, oversendes nettverk 
for samferdsel for videre arbeid  

UT04 Om strømprisene  Behandles ikke  
UT05 Samling av venstrekreftene  Behandles ikke 
UT06 Autorisasjon av Dokkadeltaet Nasjonale 

Våtmarkssenter AS som besøkssenter 
Våtmark 

 Behandles og oversendes 
stortingsgruppa  

Bakgrunn 
Årsmøtet vedtok å behandle saken uttalelser på egen samling i mai (ÅM 01-22 C). 

Det kom inn seks uttalelser innen fristen:  

UT01 Nei til baseavtalen  Lillehammer SV 
UT02 Nei til USA-baser i Norge Tynset SV 
UT03 Innlandet SV ynskjer jernbane Gjøvik—Moelv Ringsaker SV 
UT04 Om strømprisene Tynset SV 
UT05 Samling av venstrekreftene Tynset SV 
UT06 Autorisasjon av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter 

AS som besøkssenter Våtmark 
Nordre Land SV 
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0011 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Lillehammer SV  

IInnnnssttiilllliinngg  Behandles og oversendes stortingsgruppa  

VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Nei til baseavtalen 
I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom 
Norge og USA (SDCA) av 16. april 2021. Det var USA som tok initiativet til avtalen. 
Bakgrunnen var et ønske om å etablere likeartede og oppdaterte rettslige rammebetingelser 
for USAs tilstedeværelse i allierte stater i Europa og Asia. USA har forhandlet frem lignende 
avtaler med flere europeiske stater, herunder Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, 
Romania og Ungarn. Avtalen innebærer opprettelsen av fire «omforente områder» for 
amerikansk militær aktivitet i Norge, tre flybaser (Rygge, Sola og Evenes) og en marinebase 
(Ramsund). Alt tyder på at vi ved denne avtalen vil gå inn på en ordning med permanente 
amerikanske baser i Norge. Selv om styrkene roterer er dette noe som utenfra vil bli 
betraktet som permanente baser.  

Avtalen fastsetter regler om strafferettslig jurisdiksjon som skiller seg fra tidligere avtaler. 
Artikkel XII innebærer en overføring fra Norge til USA av førsteretten til å straffeforfølge 
kriminelle handlinger medlemmer av de amerikanske styrkene eventuelt begår i Norge, også 
utenfor tjeneste. I særlige tilfeller, i praksis i særlig alvorlige saker f.eks. voldtekt, kan Norge 
trekke tilbake frafallet av denne førsteretten slik at saken etterforskes/pådømmes av 
norske myndigheter. Avtalen inneholder imidlertid bestemmelser som kan svekke 
muligheten for en effektiv etterforskning i disse sakene.  

«Det er ingenting i denne avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk 
med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium», heter 
det i Artikkel I. Avtalen innebærer imidlertid at amerikansk utstyr og våpen ikke underlegges 
norsk kontroll. Krigsfartøy kan dermed ta med atomvåpen til norske jord. I avtalen er det 
inntatt formuleringer om at bruken av de omforente områdene skal skje med full respekt 
for norsk suverenitet, norske lover og Norges folkerettslige forpliktelser. Norge og USA har 
ulikt syn på hva dette innebærer. USA har tatt til orde for at det etter avtalen kun gjelder en 
plikt til å etterleve norsk rett og norske folkerettslige forpliktelser, der dette er forenelig 
med USAs operative militære behov (Prop. 90 S side 33). Om USA har det samme synet når 
det gjelder deres plikt til å respektere norsk basepolitikk og norsk atomvåpenpolitikk sier 
ikke proposisjonen noe om, men man kan tenke sitt. 

Innlandet SV mener avtalen er en klar uthuling av den norske basepolitikken. Basene vil bli 
et amerikansk oppmarsjområde som sannsynligvis vil bidra til økt spenning i forholdet til 
Russland, opprustning også på russisk side av grensen og økt krigsfare. Amerikanske baser i 
Norge øker risikoen for at Sola, Rygge, Evenes og Ramsund vil bli tidlige mål for russiske 
angrep, dersom det kommer til væpnet konfrontasjon mellom USA og Russland. 

Innlandet SV ber Stortinget avvise avtalen. 
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0022 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Tynset SV  

IInnnnssttiilllliinngg  Avvises til fordel for UT01 

VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Nei til USA-baser i Norge 
Regjeringen porsjonerer ut deler av landet til USA, foreløpig fire områder som blir underlagt 
amerikansk jurisdiksjon, og som norske myndigheter ikke vil ha noen kontroll over. Dette er 
framskutte militære baser for USAs eventuelle krig mot Russland. Samtidig er Tromsø 
klarert for besøk av amerikanske atomubåter, og Norge har ikke krevd forsikring om at de 
ikke bærer atomvåpen. Det gjør de sjølsagt. Norge har dermed ingen garanti mot at vi kan bli 
utskytingsrampe for raketter med atomvåpen. Det gjør også Norge til et opplagt bombemål 
for russiske atomvåpen. Det er ikke Norge tjent med. 
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0033 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Ringsaker SV  

IInnnnssttiilllliinngg   Behandles ikke, oversendes nettverk for samferdsel for videre arbeid 

FFoorrkkllaarriinngg  
Flere jernbanestrekninger beskrives i både fylkesprogram og SVs 
arbeidsprogram., se neste side.  

VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Innlandet SV ynskjer jernbane Gjøvik—Moelv  
Innlandet SV vil at samankoplinga av Gjøvikbanen og Dovrebanen over Moelv skal 
prioriterast over nye vegutbyggingar i fylket.  

Det må snarast råd leggjast ein reell plan for jernbanebru over Mjøsa og triangelkryss i 
Moelv for kopling av Gjøvikbanen mot Dovrebanen i begge retningar, mot Hamar og 
Lillehammer.  

Planen for denne sentrale samankoplinga av jernbanenettet i Innlandet må sjåast i 
samanheng med den vidare Intercity-utbygginga Hamar—Lillehammer.  

Konseptvalsutgreiinga som vart utarbeidd av Jernbaneverket i samarbeid med Statens 
vegvesen og levert til Jernbanedirektoratet i 2016, legg vekt på den samfunnsøkonomiske 
gevinsten ved å sikre ei alternativ rute for godstrafikk frå Dovrebanen over Gjøvikbanen til 
Oslo og Vestlandet. KVU-rapporten held også fram verdien av å knyte regionen tettare 
saman gjennom å styrkje persontransporttilbodet mellom regionane aust og vest for Mjøsa.  

Når fleire nå tek til orde for å framskynde prosessen med å få på plass denne etterlengta 
samankoplinga Gjøvik- og Dovre-banen, er ei av dei viktigaste årsakene vedtaket om å 
byggje nytt sjukehus for Innlandet i Moelv. Med tog frå aust og vest så vel som frå nord og 
sør, kan reisevegen til det nye sjukehuset bli kort for både arbeidstakarar og pasientar.  

Gjennom å skape eit solid, samanhengande nett for togtrafikken vil sambandet Gjøvik—
Moelv bety eit stort løft for kollektivtrafikken i Innlandet. Toga vil kunne frakte passasjerar 
på ein meir effektiv måte enn andre transportsystem. Dette vil ikkje berre bety ei styrking 
av Mjøsregionen, men knyte saman fylket på tvers, ettersom samanhengande togtilbod kan 
opprettast frå Hadeland i vest til Elverum og Kongsvinger i aust. 

  

https://innlandet.sv.no/vi-mener/fylkesvalgprogram/samferdsel/
https://www.sv.no/blog/arbeidsprogram/kapittel-4/
https://www.sv.no/blog/arbeidsprogram/kapittel-4/
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Fra fylkesvalgprogrammet  
Utbyggingen av en fremtidsrettet og moderne jernbane er av avgjørende betydning for 
Innlandet. For å sikre overføring av godstransport fra vei til bane må det investeres 
betydelig i jernbanenettet. Dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim, full elektrifisering og 
utbygging av flere kryssningsspor er avgjørende for kunne lykkes med dette. 
Godsterminaler i Innlandet vil kunne avlaste den sprengte kapasiteten på 
transportsystemet i Oslo-området. SV kjemper for å koble sammen Gjøvikbanen med 
Dovrebanen, full utbygging av intercity til Lillehammer før 2030, samt full elektrifisering av 
Røros- og Solørbanen. 

Se hele fylkesprogrammet her.   

Fra SVs arbeidsprogram 
Flytte gods fra vei til sjø og bane. For at mer av godstransporten skal over fra vei til bane og 
sjø, kreves det en helhetlig nasjonal strategi for gods på bane, nye og moderniserte 
godsterminaler, kjøreavgift på lastebiler, etableringsstøtte til nye sjøtransporttilbud, 
utvikling av ubemannede båter og annen styrking av regulariteten i jernbanenettet. 

Se hele SVs arbeidsprogram her.  

https://innlandet.sv.no/vi-mener/fylkesvalgprogram/samferdsel/
https://www.sv.no/blog/arbeidsprogram/kapittel-4/
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0044 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Tynset SV  

IInnnnssttiilllliinngg   Behandles ikke 

FFoorrkkllaarriinngg  
Landsstyret har vedtatt uttalelser om strøm i januar og mars 2022. 
Vedlagt på neste sider.  

VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende

Om strømprisene 
Ulike regjeringers knefall for markedsliberalistisk tankegods har ført til at norsk vannkraft 
er blitt en handelsvare på det internasjonale markedet på linje med spiker og dopapir. Det 
betaler nå husstander og næringsvirksomhet for med skyhøye strømpriser. Norsk kraft er 
prisgitt markedskrefter i Europa. Når energiministeren kaller situasjonen ekstraordinær, er 
det feil. Det er slik det markedet hun er tilhenger av fungerer. 

Å produsere og bringe strøm fra kraftverkene ut til kundene er en enkel og billig prosess, og 
som et helt nødvendig fellesgode burde dette skje til stabile og forutsigbare priser, gjerne 
differensiert slik at luksusforbruk prises over en vanlig husstands forbruk og tilpasset 
klimatiske forhold. Dette krever at samfunnet tar kontroll over produksjon og distribusjon. 

SV har derfor foreslått at det opprettes et statlig selskap som kjøper kraft fra produsentene, 
og selger den videre til forbrukere og næringsliv uten fordyrende mellomledd og frakoblet 
markedsmekanismene. Bare på denne måten kan vi ta tilbake kontrollen over de 
kraftressursene framsynte politikere har bygd opp, men som markedstilhengerne nå er i 
ferd med å ødelegge. 
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Strømmen er folkets eiendom 
- ta et oppgjør med markedsmakten
Vedtatt av SVs landsstyre 15. januar 2022. 

SV krever endringer i energiloven for å ta tilbake folkevalgt kontroll over den fornybare krafta. 

De skyhøye strømprisene er usosiale og uakseptable, både fordi de er en tung belastning for 
mange husholdningers økonomi og fordi de truer grunnlaget for norsk industri. SV vil at 
samfunnet skal ta kontroll med strømmen, se på strøm som en kritisk infrastruktur, og sikre 
varige, overkommelige og forutsigbare priser for folk og næringsliv. 

Det er markedskreftene som herjer med folk i Norge denne vinteren. De 
skyhøye strømprisene er et resultat av ideen om at strømmen skal flyte fritt i et marked, og at 
prisdannelsen kun skal basere seg på hva markedet er villig til å betale. Markedsstyringen 
gjør at strømprisen blir uforutsigbar og uforståelig og nå også skyhøy. Dette viser at 
markedsliberalisme er ubrukelig når det kommer til en tjeneste som strøm. Strøm bør ses 
som grunnleggende infrastruktur, noe fellesskapet har ansvar for å sikre alle til en rimelig og 
forutsigbar pris. Markedsstyringen av energisektoren og sløsing med energi fører dessuten til 
et stadig større press på naturen, for eksempel med forslag om å bygge ut vannkraft i verna 
vassdrag. 

Problemet har blitt kraftig forsterket av tilknytningen til det europeiske energimarkedet, som 
skjer både med fysisk infrastruktur - særlig de to siste strømkablene - og ved å avgi 
suverenitet over energipolitikken til EU og EUs energibyrå ACER. 

Strakstiltakene for å kompensere for høye strømpriser er helt nødvendige. SV forhandlet før 
jul fram en rekke forbedringer i regjeringens forslag, både når det gjelder økt kompensasjon til 
alle husholdninger og inkludering av cirka 50 000 flere i den ekstra støtten til folk med dårlig 
råd. SV er klar til å danne flertall for ytterligere forbedringer i disse ordningene hvis 
regjeringspartiene er villig til å bevege seg videre. 

Landsstyret understreker likevel at kompensasjon bare er første steg. Neste steg må være 
varige endringer i måten strømmen styres på, for å forhindre voldsomme økninger og store 
svingninger i strømprisen. SV krever at regjeringen tar grep for å sikre mer nasjonale kontroll 
og demokratisk styring i tilleggsmeldingen om energi som er varslet til Stortinget. 

I arbeidet med endringer i energiloven vil SV prioritere fire overordnede hensyn: 
Kraftpolitikken må bidra til at de norske klimamålene nås, at prisen på vanlige folks 
nødvendige strømforbruk skal være rimelig og forutsigbar, at vi ikke bruker mer strøm enn 
nødvendig og at tilgangen på rimelig, fornybar kraft fortsatt skal være en konkurransefordel 
for norsk industri. 

For å oppnå dette vil SV at: 

• Staten tar på seg rollen som leverandør av strømmen, for eksempel gjennom et statlig
selskap som kjøper inn strøm og selger den videre til folk og næringsliv gjennom 
langsiktige avtaler. Annet kraftsalg skal overføres fra dagens unødvendige og 
fordyrende strømsalgselskap, til nettselskapene. I disse avtalene kan det legges inn 
krav og stimulans til å øke innsatsen for energisparing. 
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• Vi trenger nå en skikkelig satsing på energieffektivisering. Mulighetene til å redusere
strømforbruk i norske husstander er stort, men skal det realiseres kreves mye sterkere 
insentiver enn vi ser i dag. Det er penger i ENOVA-systemet, men de må gjøres 
tilgjengelig for vanlige folk. Det må settes konkrete nasjonale årlige mål for 
energieffektivisering av bygningsmassen og tiltakene må innrettes for å nå disse 
målene. 

• Luksusforbruk skal være dyrere enn normalforbruk. Regjeringen må derfor utrede et
topris-system på strøm. 

• De nye nettariffene ikke innføres. Regjeringen må bruke handlingsrommet som
Stortingets utsettelse har gitt, til å utarbeide et nytt forslag. Forslaget må ikke gi mer 
nettutbygging enn nødvendig, og ikke redusere satsingen på energieffektivisering. 

• Det skal utredes et sikringsfond som skal gå til strømkundene i form av
priskompensasjon når strømprisene er høye. Fondet skal finansieres ved at 
kraftselskapene betaler inn i perioder med store overskudd. 

• Mer fornybar energi gjøres tilgjengelig gjennom energisparing og –effektivisering og
økt produksjon, i takt med omstilling og behov, for å erstatte fossil energi. 

• Behovet for mer fornybar energi må ikke gå utover viktige naturverdier.
• Elektrifiseringen av sokkelen gjennomføres gjennom utbygging av havvind, primært

flytende havvind, og ikke med strøm fra land. Oljenæringen må pålegges å bygge ut 
like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen, og betale for disse 
investeringene. 

• Kraftproduksjon i større grad skal kunne prioriteres til bestemte formål som utvikling
av grønn industri. Regjeringen må utrede hvordan energiloven kan endres for å få 
dette til. 

• Muligheten for spekulasjon i kraftpris fjernes. Regjeringen må utrede hvordan store
svingninger i pris på grunn av selskapers derivathandel kan stoppes. 

• Eksport av kraft til utlandet via kabler må reguleres ut fra forsyningshensyn og
strømpris i Norge. SV krever en reforhandling av avtaler med EU og Storbritannia for 
å få dette til, og er mot å bygge nye utenlandskabler. 

• Uttak av vann fra vannmagasinene begrenses når dette er nødvendig for å sikre en
rimelig strømpris. Regjeringen må utrede økte krav til magasinfylling, hva det vil bety 
for strømprisene gjennom året, flomsikring, kraftproduksjon og forsyningssikkerhet. 

• Norge må ha råderett over egne kraftressurser. SV er mot norsk deltakelse i EUs
energiunion og EUs energibyrå ACER, og vil ta EUs tredje energimarkedspakke ut av 
EØS-avtalen. 

• Det offentlige eierskapet til vannkraften forsvares, og alle forsøk på privatisering
avvises. Det må innføres de samme krav til offentlig eierskap for store vindkraftanlegg 
som for store vannkraftanlegg. Offentlig eierskap til småkraft må utredes. 
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Støtte til energitiltak folk har råd til 
Vedtatt av SVs landsstyre 27. mars 2022. 

Enova SF (Enova) sitt formål er å bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og medvirke til 
å nå Norges klimaforpliktelser. Enova skal også bidra med å redusere ikke-kvotepliktige 
klimagassutslipp, teknologiutvikling og innovasjon frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. 
Enova tildeler og forvalter midler fra Klima- og energifondet. Dette arbeidet må bli bedre. Vi 
ser at de økonomiske tilskuddene i for stor grad er tilpasset entreprenørene og bedriftene, og 
i ikke forbrukerne. Vi trenger å øke arbeidet for enkle energitiltak i hus og hjem for de mange. 

Den gjeldende fireårsavtalen for arbeidet som er førende for Enova i dag, vektlegger 
teknologiutvikling og markedsintroduksjon, med sikte på «å oppnå varige markedsendringer 
slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte». Vi mener 
dette ikke treffer der det trengs mest. 

Forskningsinstituttet SINTEF sier at energioppgradering, som blant annet isolering, tettere 
vinduer og bruk av varmepumper, gir stor energibesparing på nasjonalt nivå. Tiltakene bør 
derfor fokusere mer på dette. Energieffektiviseringen kan skje i eksisterende bygningsmasse 
og i nye bygg, og det energibesparende anslaget er omtrent to til tre ganger Oslos forbruk. 
Dette viser at betydningen av energitiltak, også i private hjem, er en stor del av den 
nødvendige omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

Terskelen for å få støtte som privatperson er altfor høy i dag, og tiltak som utløser økonomisk 
tilskudd er svært kostnadskrevende. Vi ser at gode tiltak som ikke krever altfor mye som for 
eksempel etterisolering, installasjon av tettelister, utskifting av vinduer og dører eller 
investering i varmestyringssystemer dessverre ikke er tilskuddsberettiget hver for seg. Det 
gjør at investeringene gjerne beløper seg opp i mot én million kroner, og er forbeholdt de få 
og ikke de mange som trenger støtte for å få råd til å utbedre sine hjem. 

SV vil åpne for at staten gjennom Enova skal utvikle en ordning for sterkt subsidierte 
solcelleanlegg på takareal i landbruket til bruk som er i drift. Dette vil øke produksjon av 
energi og vil øke inntjeningen for bonden og dermed øke matproduksjonen.  

SV vil ha en enøksatsing som husholdninger med vanlige og lave inntekter kan dra nytte av. 
Avtalen mellom Klima- og miljødepartementet og Enova må ha et mer forbrukervennlig fokus. 
Tilskuddene må kunne brukes på mindre og trinnvise tiltak, slik at flere får benyttet seg av 
tilskuddet enn de dagens ordning omfatter. Vi vil at subsidiering av lavterskeltiltak skal inngå i 
Enova sine rammevilkår for forvaltning av midlene, og at tiltakene i større grad fører til 
nødvendig energitiltak i private hjem Enova bør også styrke rådgivningskompetansen 
innenfor energisparing, gjennom lokale enøk-sentre og økt energikompetanse i kommunene, 
da mange trenger lavterskel rådgivning for å komme i gang. Dette vil kunne bidra til å gjøre 
enøkstøtten tilgjengelig for flere.  
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0055 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Tynset SV  

IInnnnssttiilllliinngg  Behandles ikke 

FFoorrkkllaarriinngg  På bakgrunn av vedtak i landsmøtet, se maktuttalelsen på neste side. 
VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende

Samling av venstrekreftene 
Valget 2021 viste at et flertall i folket ikke ville ha mer høyrepolitikk. Den sterke 
framgangen for Sosialistisk Venstreparti og Rødt på meningsmålingene etter valget er 
uttrykk for at regjeringa ikke har levert i samsvar med valgkampløftene. Samtidig ser vi 
også at høyresida går fram på meningsmålingene, og kan bli en trussel igjen ved neste 
korsvei. 

I denne situasjonen er det viktig at venstresida gjør alt for å konsolidere og styrke 
ytterligere den posisjonen den nå har oppnådd. Det kan best gjøres ved at venstrekreftene 
samles. 

Tynset SV vil derfor oppfordre SV sentralt til å ta initiativ for å få i gang drøftinger med sikte 
på å skape en samlet front av alle venstrekrefter allerede ved neste kommune- og 
fylkesvalg. Ved stortingsvalget i 2025 bør målet være at venstresida er samlet. 



 

Vedtatt av SVs landsmøte 24. april 2021 
 

Tid for forandring 
SV er en garantist for en ny politisk kurs. Vi skal få ned forskjellene og bekjempe 
miljøødeleggelsene, nasjonalt og globalt. SV vil felle dagens Høyre-regjering og jobbe for en ny 
kurs. Vårt mål er en radikal politisk forandring.  

Arbeidsfolk og de som har minst har betalt den høyeste prisen for langvarig økende ulikhet i 
makt og rikdom, pandemi og økonomisk krise. Høyre-regjeringa har lojalt stilt opp med skattekutt 
til landets rikeste, men sviktet arbeidsplasser, permitterte og arbeidsløse.  

Miljøkrisa ødelegger livsgrunnlaget vårt, og vi merker allerede de alvorlige konsekvensene av 
klimaendringene, nedbygging av naturen og overforbruk av naturressurser. Vi har allerede 
ventet for lenge med å handle for å løse miljøkrisa, og det er naturen, folk, framtida og det 
globale sør som taper på det. Vi må legge om økonomien for å kutte nok utslipp, styre 
omstillinga fra fossile næringer og starte en storstilt satsning på grønne arbeidsplasser.  

En blind tro på markedet forsterker problemene vi står overfor. Markedskreftene øker 
forskjellene, sentraliserer makt og truer vårt felles livsgrunnlag. Et brudd med markedsstyringa 
er avgjørende for å snu denne utviklinga. 

I den kommende stortingsperioden er det avgjørende å bygge ei ny og felles framtid. Det er nå 
forskjellspolitikken må erstattes av sosial utjevning, full sysselsetting og utbygging av velferd. 
Det er i den kommende stortingsperioden det avgjøres om Norges klimamål kan nås og om vi 
lykkes med å omstille Norge. Det er nå vi må flytte makta nærmere folk, styrke distriktene og 
sikre mer demokrati. Det er nå vi kan få framskritt for likestilling og en mer rettferdig 
flyktningpolitikk.  

Ny politisk kurs 
SV jobber for et samarbeid mellom alle opposisjonspartiene på sentrum-venstresida for å sikre 
en ny politisk kurs og ei ny regjering. SV er klar til å delta i en ny regjering, men bare hvis vi får 
tilslutning fra andre partier til en kraftfull politikk for forandring i Norge. Forskjellene i makt og 
rikdom må ned, klimagass-utslippene må kuttes. For å få det til må de på toppen bidra langt mer 
til fellesskapet, kommuneøkonomien må styrkes, velferden utvides. De som har minst, må få 
mer. Da må det gjøres kraftfulle kutt i klima-utslippene, og Norge må gå fra luftige mål til 
konkrete planer for å nå klimamålene. 

Hvis valget gir et nytt flertall, vil SV gå i forhandlinger med andre partier for å få dannet en slik 
regjering. Landsstyret vil vedta et mandat for slike forhandlinger etter valget. Et eventuelt 
forhandlingsresultat skal legges fram for partiorganisasjonen til beslutning, gjennom en 
uravstemning blant SVs medlemmer. Landsstyret vil fastsette nærmere bestemmelser for 
gjennomføringen av uravstemningen.  

SV kan samarbeide med både Ap, Sp, MDG og Rødt. SVs landsmøte oppfordrer disse partiene 
til å samles om en felles forpliktelse til å sikre ei ny regjering i 2021. En sentrumsregjering med 
kun Ap og Sp, vil ikke levere den forandringa som trengs og vil gi høyresida makt og innflytelse i 
mange saker. Kun en rødgrønn regjering plassert på venstresida vil kunne sikre en ny politisk 
kurs. 
 
SV inviterer ikke bare partier, men folk, organisasjoner og bevegelser til en rødgrønn allianse. 
En allianse for arbeidsfolk som vil ha trygge jobber og alle som er tjent med velferd og 
fellesskap. Derfor vil vi videreutvikle den norske modellen med et sterkt fagligpolitisk samarbeid 
med fagbevegelsen. Vi inviterer alle som frykter for naturens framtid, som lever av havet eller av 
jorda og hver dag ser miljøødeleggelsene rykke stadig nærmere. SV vil bygge en allianse for en 
ny politisk kurs som det store flertallet er tjent med. En politikk for de mange – ikke for de få. 
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FFoorrssllaaggssnnrr..  UUTT0066 
FFoorrssllaaggssssttiilllleerr  Søndre Land SV  

IInnnnssttiilllliinngg   Behandles og oversendes stortingsgruppa 

VVootteerriinngg  ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Autorisasjon av Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarkssenter AS som besøkssenter Våtmark 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) ble etablert i 2008, og eies av Nordre 
Land og Søndre Land kommune. Hovedaktivitetene i selskapet er naturveiledning for 
skoleklasser og andre, åpent besøkssenter på Odnes, drift av seter i Synnfjell, utstillinger, 
ombruksprosjektet "Oppatt", rådgivning og konsulenttjenester innen naturmangfold. 

Våtmarkssenteret er lokalisert med kontorbygg og besøksbygg med utstillinger på østsiden 
av Dokkadeltaet ved Fugletårnet på Odnes og i umiddelbar nærhet til Dokkadeltaet 
naturreservat. Dokkadeltaet naturreservat ligger i Nordre Land og Søndre Land kommune, 
og er et 3 km2 stort naturreservat og Ramsarområde (internasjonalt verdifulle 
våtmarksområde) med mer enn 240 registrerte fuglearter. 

Om autorisasjon 

Et autorisert besøkssenter er et fysisk senter med autorisasjon til å spre kunnskap om 
norsk natur. Autorisasjonen gis av Klima- og miljødepartementet og forvaltes av 
Miljødirektoratet. Høsten 2020 var det 32 autoriserte besøkssentre spredt over hele landet. 
Sentrene er i delt inni nasjonalpark-, rovdyr-, verdensarv-, våtmarksentre og villreinsentre, 
avhengig av hvilke natur- og kulturverdier de representerer. I 2021 ble det vedtatt 
autorisasjon og etablering av to nye sentre: Besøkssenter Oslofjorden og Besøkssenter 
Jomfruland nasjonalpark (Miljødirektoratet 2021). 

Besøkssentrene formidler kunnskap om natur- og kulturgoder og tilgjengeliggjør disse 
godene for brukerne, både for norske og utenlandske tilreisende, ikke minst for 
lokalbefolkningen, og for andre som ellers ikke ville hatt mulighet til å ta del i godet. 
Kunnskapsformidling om naturen og dens sammenhenger til voksne og barn kan bidra til 
økt innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Dette er kjernen i 
besøkssentrenes virksomhet og en viktig del av deres samfunnsnytte. Sentrene bidrar også 
til å øke tilgjengeligheten til naturen og til å øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv, 
særlig reiselivet. 

Det er idag 6 autoriserte våtmarkssentre i Norge: Ilene, Jæren, Lista, Nordre Øyeren, Oslo og 
Ørland. 

For DNV vil det å bli autorisert som besøkssenter gi muligheten til å tilby skoleklasser i 
Innlandet gratis naturveiledning og senteret kan tilby en rekke gratis publikumsaktiviteter 
gjennom året. 

Les mer om autorisasjon her. 

Les mer om autorisasjon her
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DNV har søkt om autorisasjon flere ganger og sist gang det ble åpnet for å sende en søknad 
var i 2015. Nye sentre vedtatt etablert i 2021 var politisk foreslått opprettet rundt 
Oslofjorden og på Jomfruland og følgelig var det ikke aktuelt for DNV å søke. 

For Søndre Land SV er DNV en svært viktig ressurs med stor kompetanse som vi benytter i 
det politiske arbeidet med det grønne skifte. Eksempelvis når vi gir uttalelser på 
reguleringsplaner, utbyggingsprosjekter, næringsetablering o.l. som blir lagt ut til høring. Vi 
ønsker derfor at Innlandet SV kan bidra til at DNV blir autorisert som besøkssenter Våtmark. 

Vårt forslag til vedtak er: 

• Innlandet SV støtter at Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) blir 
autorisert som besøkssenter Våtmark 

• DNV skal være Innlandets førsteprioritering ved en ny runde med autorisasjoner 
• Innlandet SV vil at SV skal øke fokus på naturveiledning og at denne 

naturveiledningen skal løses av besøkssentre 

For mer informasjon se www.dokkadeltaet.no  

http://www.dokkadeltaet.no/



