Ta hele landet i bruk
Vi er nå inne i en ond sirkel hvor distriktene utarmes, skoler og annen sosial infrastruktur blir
lagt ned. Dermed øker presset og boligprisene i sentrale strøk og stimulerer en rent
profittorientert nedbygging av grønne områder. Økt boligbygging i pressområdene fører i
veldig liten grad til lavere priser. Det er markedet som i stor grad styrer. Da blir arbeidsplasser
og offentlige institusjoner sentralisert og det blir enda mindre attraktivt å bo i grisgrendte
strøk, noe om igjen øker presset for mer boligbygging i pressområdene. Bare arealpolitikken
er et sterkt nok virkemiddel til å snu strømmen og ta hele landet i bruk. SV mener derfor at:
•
•

•

•
•

Viken SV har nullvisjon for nedbygging av sårbar natur og dyrka mark.
I pressområder må det vedtas en plan som gjør at verdifulle blåe eller grønne arealer
ikke blir bygd ned, hverken av arbeidsplasser, boliger eller sosial infrastruktur som
skoler, sykehjem, idrettsbaner eller lignende. De trengs for å ta vare på naturen og
bomiljøet vårt.
En distriktsvennlig arealpolitikk må kombineres med andre tiltak som gjør det lettere å
bosette seg i områder med lavere boligpriser, der også offentlig kommunikasjon må
styrkes. Det bør legges til rette for økt bruk av hjemmekontor og fleksible
arbeidstidsordninger.
Det er helt avgjørende å beholde og bygge opp næringsliv, arbeidsplasser og
utdanningsinstitusjoner utenfor pressområdene for å motvirke sentralisert vekst.
Dagens boligpolitikk er en ulikhetsmaskin. Den skaper stadig økende uønska skiller
mellom folk som leier og folk som eier. SV vil at boligpolitikken får en mye sterkere
sosial profil. Den skal sikre sosial utjevning og omfordeling. Det er et viktig prinsipp for
SV at folk kan eie sin egen bolig.

Hyttebygging og naturmangfold
En planløs og omfattende utbygging av hytteområder kan ikke fortsette. naturmangfoldet er
allerede sterkt truet. Beiting, friluftsliv og artsmangfold må vektlegges tungt når hyttefelt
planlegges. Når naturområder gjøres om til hyttefelt, urbaniserer vi natur. Beitedyr og vilt
fortrenges. SV mener derfor at:
•

•

•
•

Viken SV ønsker en time-out i planlegging av nye hyttefelt! Vi vil stanse nye hyttefelt i
urørt natur og si nei til nye hytter i områder som er viktige for villreinen, for samisk
reindrift, i verneverdige og verna områder eller i randsoner til verneområder.
Økosystemer følger ikke fylkes- eller kommunegrenser. Overordnede planer må
regulere hvilke områder som krever samarbeid på tvers av fylkes- og
kommunegrenser. Det må derfor utarbeides en overordnet, langsiktig nasjonal plan for
hyttebygging fram mot 2030 og 2050, som følges opp på fylkes- og kommunenivå.
Det må legges bedre til rette for hyttedeling, inkludert økonomiske og/eller juridiske
insentiver for at flere kan gå sammen om eierskap og tilgang til fritidsboliger.
En må overveie å øke mulighetene for å øke eiendomsbeskatningen av hyttene slik at
en gir klare økonomiske incentiver for å begrense hyttebyggingen og øke
utnyttelsesgraden.
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•

Det må stilles nasjonale krav til størrelse på hytter og forbruk av energi, samt bruk av
bærekraftige materialer og byggemetoder.

Oslofjordens naturmangfold er truet!
Fremmede arter etablerer seg i stort omfang over hele Norge. Dette kan ha store negative
konsekvenser for opprinnelig natur og artsmangfold. Kysten er under et spesielt stort press,
der fremmede arter sprer seg via skipsfart, og problemet øker på grunn av
temperaturendringer. I Oslofjorden truer fremmede arter som stillehavsøsters å endre hele
det naturlige habitatet gjennom å danne rev og utkonkurrere den opprinnelige flatøstersen.
Ålegrassengene i fjorden er infisert med japansk drivtang og pollris. Sammen med
klimaendringene, utslipp av kloakk og avrenning fra jordbruk utgjør det en enorm trussel for
Oslofjorden. Tilstanden i fjorden krever umiddelbare og sterke tiltak fra både stat, fylker og
kommuner.
Viken, Oslo og Vestfold og Telemark må sette i gang et stort samarbeid med felles tiltak for å
bedre situasjonen i Oslofjorden. Rundt Hvaler nasjonalpark må arbeidet også koordineres
med Sverige.
Tiltak for å bedre miljøtilstanden
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at kommunene er godt rustet for en ambisiøs miljøpolitikk
Redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra bebyggelse
Redusere avrenning av næringssalter og jordpartikler fra jordbruksarealer
Forurensa overflatevann må infiltreres i grunnen eller renses.
Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling og mikroplast
Det må settes strenge krav til fritidsbåter
Midlertidig stans av fiske

Tiltak for å hindre fremmede arter
•
•
•

Kontrollere at Ballastvannforskriften blir fulgt av tilreisende skip i internasjonal fart
Presse regjeringen til å få fortgang i arbeidet med et regelverk for å hindre artsimport
gjennom begrodde skrog (biofouling på engelsk)
Støtte opp om «Handlingsplan mot stillehavsøsters», og utbedre handlingsplanen
med ytterlige tiltak
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