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Forrord: 40 

Kjære AUF’er, 41 

Nordområdene er vår tids største arena for muligheter og utfordringer. Muligheter er alle de 42 

ubrukte områdene som kan resultere i grønne arbeidsplasser, turisme og ny forskning. 43 

Kunnskap er nøkkelen til utvikling og innovasjon. Det er gjennom kunnskap at disse sårbare 44 

områdene mot nord kan forvaltes med evigheten som perspektiv. Nordområdene handler om å 45 

skape og utnytte ressurser på tvers av utfordringer, klima og landegrenser. Der mennesket står 46 

i sentrum for alt som skal skje. Både kulturelt, næringsmessig og politisk. 47 

Nordområdene er et geopolitisk område, der landområdene er av interesse av flere enn bare 48 

Norge. Dette kan føre til en rekke utfordringer og konflikter om man ikke snakker med de 49 

andre interesserte. Samarbeid er nøkkelen til en forsvarlig forvaltning av feltene i arktisk. På 50 

grunn av et ekstra sårbart klima vil Norge måtte gå i forveien for å behandle nordområdene 51 

med den største respekt for å kunne utnytte seg av de mulighetene der finnes.  52 

Økt innovasjon, kunnskap og teknologiutvikling er nødvendig for å styrke omstillingsevnen 53 

og konkurransekraften i regionen. Da det til nå er for lite kunnskap om områdene i nord. Ved 54 

å spesialisere flere studier og næringer og rette de mot nord vil vi etter hvert få et ønskelig 55 

nivå på kunnskapen vi trenger for å forvalte områdene på riktig måte.   56 

Klimaendringene er vår tids største trussel. Petroleum virksomhet i arktiske områder vil med 57 

all sannsynlighet gjøre mer skade, enn det ville fremme Norges interesser på grunn av de 58 

skjørbare naturressursene vi finner i nordområdene.  59 

 Nå er det opp til oss å sørge for at AUF og etter hvert Norge får den beste politikken når det 60 

gjelder nordområdene. Det er vårt ansvar at vi får Arbeiderpartiet til å tenke med oss når det 61 

gjelder å forvalte områdene forsvarlig og samarbeide med andre land for å unngå konflikter. 62 

Nordområdene handler først og fremst om mennesket, med et hav av muligheter rundt seg.  63 

 64 

Lykke til! 65 

 66 

Malin Bredahl Woll 67 

Komitéleder  68 

 69 
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Kapittel 1 - Miljø 97 

 98 

Verden står over en stor klima- og miljøkrise. Temperaturen på jorda stiger. Flere og flere 99 

mennesker flykter fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer, Norge burde trå frem som 100 

et ledende eksempel for å hjelpe. Nordområdene er Norges møte med verden, og vårt 101 

strategisk viktigste satsningsområde. Norges viktigste hav- og landegrense ligger i nord. I 102 

nordområdene finner vi noen av de største urørte naturområdene i vår del av verden. Miljøet i 103 

nord er sårbart og utsettes for stadig større belastninger som følge av menneskelig aktivitet. 104 

Effektene av klimaendringer er spesielt merkbare i disse områdene. Store endringer i klimaet 105 

vil medføre at flere fiskestammer forflytter seg nordover, at Golfstrømmen vil kunne endre 106 

kurs og at isen i polområdene vil smelte. Temperaturøkningen i havet vil på sikt ødelegge 107 

livsgrunnlaget for dagens artsmangfold i den arktiske faunaen og floraen og ha uante 108 

konsekvenser. 109 

 110 

En av de største truslene i Arktis er gjennomførte og planlagte miljøinngrep i form av både 111 

petroleumsvirksomhet og mineralvirksomhet. Vannkvalitet, fisk og andre levende organismer 112 

trues av gruveslam og giftutslipp.  Det er påvist store forekomster av fossilt brensel rundt 113 

Arktis. AUF i Troms ønsker å verne disse områdene og forhindre enhver form for boring og 114 

uttak av disse naturressursene ved iskanten. Derfor vil AUF sette økologi foran økonomisk 115 

gevinst i de tilfeller hvor mineralgruvedrift kommer i konflikt med hensyn til det biologiske 116 

mangfoldet i nord. 117 

 118 

Det å deponere gruveavfall i norske sjø har vist seg å ha negativ virkning på havet. Gruvedrift 119 

medfører store negative miljøpåvirkninger. Aktiviteten fører til omfattende inngrep i naturen 120 

på land der berget sprenges ut, pluss stort arealbruk til veier, prosessanlegg og annen 121 

infrastruktur.  122 

 123 

Tidligere sjødeponi av gruveavfall i for eksempel Repparfjorden i Finnmark har vist at både 124 

fiskebestand og annet liv i havet har blitt påvirket av avfallet.  Sist gang man kastet 125 

gruveavfall i fjorden flyttet for eksempel  gyteområdene for fisken. Dette mener vi i AUF i 126 

Troms ikke er å spille på lag med naturen. Vi skal være en av de fremste naturvernerne, og 127 

derfor støtter ikke vi sjødeponi av gruveavfall i norske fjorder. I nord er Repparfjorden et godt 128 

eksempel på at nordområdene spesielt er for skjøre områder for slik deponi,   129 
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Økende aktivitet i de sårbare Arktiske områdene krever en tydelig politikk. AUF i troms 130 

mener Norge må bidra til og sørge for at de store ressursene i området fordeles på bærekraftig. 131 

Norges nabo i nordøst, Russland, er også en utfordring med tanke på miljø- og klimahensyn. 132 

AUF mener at både nasjonale og regionale myndigheter må samarbeide tett for å redusere  133 

miljøgifter og potensielle utslipp også på russisk side av grensen. 134 

 135 

I verden i dag benytter store deler seg av fossilt brensel for å gi strøm til befolkningen. Både 136 

gass- kull- og olje-kraftverk spyr ut karbondioksid og andre avgasser som tærer på ozonlaget 137 

og fremskynder den globale oppvarmingen. For at verden i fremtiden også skal kunne nyte av 138 

sine ressurser og rikdom i fremtiden behøves det et nyfunnet fokus på bærekraftig utvikling. 139 

For å holde naturen ved like for fremtidige generasjoner må det til en global overgang til 140 

fornybare energikilder. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, vannkraft, vindkraft, 141 

solenergi, bioenergi og geotermisk energi. Nordområdene har store muligheter for å utnytte 142 

slike energikilder for så å videreføre energien til andre land som igjen kan utvikle sine egne 143 

fornybare energikilder.  144 

 145 

AUF i Troms vil: 146 

● ha en aktiv nordområdepolitikk som setter klima og miljø først 147 

● ha miljø som en viktig prioritet for vårt samarbeid med Russland 148 

● at det stilles klima- og miljøkrav for deltagelse i Arktisk råd. 149 

● Si nei til å deponere gruveavfall i Repparfjorden 150 

● Kjempe for at alle fjorder i Nord-Norge skal vernes mot sjødeponi 151 

● at Haldenreaktoren avvikles, og arbeide for stenging av atomkraftverket på Kola og de 152 

resterende atomreaktorene i Sverige. 153 

● at smelteverket i Nikel må innføre mer omfattende rensetiltak. 154 

 155 

1.1 - Fornybar energi 156 

Tiden der oljesektoren var på topp er over, nå er vi nødt til å begynne å legge det fossile bak 157 

oss og begynne å tenke på det fornybare samfunnet. For at vi skal kunne kutte i vår det av 158 

klimagassutslippene for å nå målene som ble lovfestet i Parisavtalen i desember 2015, er vi 159 

nødt til å tenke på fornybare energikilder. Klimaet tåler ikke økt energiforbruk slik forholdene 160 

er idag. Derfor må overgangen til fornybar energi skje så raskt som mulig. Omleggingen til 161 

det fornybare må skje sakte, men sikkert, mens vi utfaser den fossile energien.  162 
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Overgangen fra fossil energi til Fornybart har vist seg å være kostbar investering, men som 163 

med tiden viser seg å være lønnsomt. Parisavtalen tilsier at alle land må kutte i 164 

klimagassutslipp, ikke bare de som slipper ut aller mest. Målet er å nå at det maksimalt skal 165 

bli 2 grader varmere, helst ikke mer enn 1,5 grader. AUF i Troms mener det er viktig at Norge 166 

tar dette målet på alvor, og går frem som et ledende eksempel når det gjelder å kutte i CO2-167 

utslippene.  168 

I verden i dag benytter store deler seg av fossilt brensel for å gi strøm til befolkningen. Både 169 

gass- kull- og olje-kraftverk spyr ut karbondioksid og andre avgasser som tærer på ozonlaget 170 

og fremskynder den globale oppvarmingen. For at verden i fremtiden også skal kunne nyte av 171 

sine ressurser og rikdom i fremtiden behøves det et nyfunnet fokus på bærekraftig utvikling. 172 

For å holde naturen ved like for fremtidige generasjoner må det til en global overgang til 173 

fornybare energikilder. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, vannkraft, vindkraft, 174 

solenergi, bioenergi og geotermisk energi. Nordområdene har store muligheter for å utnytte 175 

slike energikilder for så å videreføre energien til andre land som igjen kan utvikle sine egne 176 

fornybare energikilder. 177 

AUF i Troms vil: 178 

● Vi ønsker å fordoble investeringer i fornybar energi 179 

● Satse på fornybare energikilder i nordområdene 180 

 181 

 182 

1. 2 - Petroleum 183 

Petroleumssektoren har uten tvil vært med på å bygge den norske rikdommen og velferden. 184 

300.000 mennesker i Norge har sin jobb i denne sektoren og olje og gass har vært Norges 185 

viktigste eksportvare i flere tiår. Allikevel mener AUF i Troms at med den kunnskapen vi i 186 

dag har om menneskeskapte klimaendringer og petroleumssektorens påvirkninger på miljøet 187 

så kan vi ikke fortsette utbyggning av denne næringen. Særlig ikke i de sårbare områdene 188 

lengst nord i landet. 189 

Det er allerede åpnet for oljeboring flere steder i den norske delen av nordområdene og AUF i 190 

Troms mener det er et langsiktig mål å få slutt på oljeboring i nordområdene. Vi har forståelse 191 

for at en eventuell omstilling vil ta tid og vil sikre at alle som i dag jobber i 192 

petroleumssektoren får arbeid i en annen næring. 193 
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Så lenge petroleumsnæringen ikke kan legges ned totalt så må det jobbes med å kutte utslippet 194 

knyttet til oljeboring. Staten og petroleumssektoren må sammen investere i miljøforskning og 195 

teknologi som vil kutte i utslippene. Midlene som i dag brukes på subsdieordninger til 196 

oljenæringa bør omdistribueres til miljøvennlige og fornybare energikilder og miljøforskning. 197 

Visse områder som Lofoten, Vesterålen og Senja og områdene lengst nord er særlig sårbare. 198 

Naturen i disse områdene er helt unik og er avhengig av å forbli uberørt. Disse må vernes 199 

totalt fra petroleumsvirksomhet for all fremtid. 200 

 201 

● Vi skal verne områdene i LoVeSe. 202 

●  Det skal ikke bores i områder som ikke allerede er åpnet i Barentshavet 203 

● Det skal ikke åpnes for oljeboring i nye områder 204 

●   Norge skal bli energimessig uavhengig av petroleum innen 2035 205 

 206 

 207 

1.3 - Iskanten  208 

Iskanten ligger nord i Barentshavet, og er overgangen mellom hav og polis i nord. 209 

Overgangen mellom iskanten og åpent hav kalles iskantsonen.  Avhengig av faktorer som 210 

vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et 211 

stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer 212 

solid is (Kilde: Polarinstituttet). 213 

 214 

Området i tilknytning til iskanten har et viktig naturmangfold. Iskanten definerer vi som over 215 

74 grader nord. Det er kombinasjonen av det særegne biologisk mangfoldet og høy biologisk 216 

produksjon som gjør området særlig verdifullt. Polarinstituttet og Miljødirektoratet anbefaler 217 

å ikke utlyse de nordligste blokkene for konsesjonstildeling da dette kan få alvorlige 218 

konsekvenser for naturmangfoldet og sikkerhet på oljeplattformene. 219 

 220 

Ettersom som havtemperaturen stiger vil iskanten trekke seg tilbake. AUF i Troms mener at 221 

det er ikke er forsvarlig at iskanten defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse. Det 222 

vil ikke være forsvarlig å utvide den. Det er uforsvarlig å åpne for oljevirksomhet innenfor 223 

iskantsonen, ettersom det både er vanskeligere teknisk og utsetter sårbare områder for 224 

ytterligere risiko. Områdene må heller ikke omfattes av TFO-ordningen, som sikrer en 225 

kjappere tildeling av konsesjoner i “modne” områder. 226 

 227 
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For å verne den sårbare sonen mot inngrep og for å sikre et godt oljevern mener AUF i Troms 228 

man må ha en buffersone opp mot iskanten, der det ikke skal kunne deles ut boretillatelser til 229 

oljeindustrien. 100 km tilsvarer det som er en forsvarlig avstand til iskantsonen, og sikrer at 230 

oljevernmannskaper har nok tid til å reagere og nå en lekkasje før det treffer isen. 231 

 232 

AUF i Troms: 233 

 234 

● Det skal ikke bores etter olje innenfor iskanten 235 

● Iskanten defineres som Nord for 74 grader Nord 236 

● at områdene i iskantsonen må ikke omfattes av TFO-ordningen 237 

● det må være en 100 km buffersone opp til iskanten, der det ikke deles ut konsesjoner 238 

● Vi skal verne iskanten innen 2020 239 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

 258 

 259 
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Kapittel 2 – Internasjonalt 260 

 261 

Arktis har blitt et lukrativt område for mange nasjoner med ulike interesser. Noen av temaene 262 

det er størst interesse for er forskning, oljeboring og transport. Det faller et naturlig ansvar på 263 

nasjonen Norge å være forkjempere for forsvarlig forvaltning i Arktis gjennom økt samarbeid 264 

og dialog. For å muliggjøre et samfunn hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige 265 

verdier foran materiell velstand, behøver AUF i Troms som organisasjon å stå for nytenking, 266 

samarbeid og utveksling av kunnskap på tvers av landegrenser for å skape en bedre felles 267 

fremtid for oss alle. 268 

 269 

 2.1 - Russland 270 

Vår nabo i øst har vi til nå hatt et relativt stabilt forhold til. Selv etter at Norge ble med i 271 

NATO etter andre verdenskrig har landene klart å skape avtaler for både handel, fiskeri og 272 

utveksling. Den avtalen som har vært mest fremtredende i de siste årene er «Delelinjeavtalen» 273 

fra 2011. Denne avtalen endte uenighetene om den maritime grenser mellom Norge og 274 

Russland, og vitner om gode muligheter for samarbeid mellom landene.  275 

 276 

For å styrke relasjoner og forståelse mellom landene burde Norge inngå dialog med Russland 277 

med utsikter om mer utbredt utveksling av kunnskap og kultur mellom landene. En eventuell 278 

avtale burde bygges på prinsippene fra stiftelsen av den EU hvor man deler på hva man har 279 

for å unngå konflikter. For å promotere kulturelle utvekslinger ønsker AUF i Troms å tilby 280 

russisk til skoleelever helt nede i ungdomsskolealder via fjernundervisning for å gjøre 281 

utvekslingen mer attraktiv. Etterhvert burde utveksling til Russland kunne bli et like godt 282 

tilbud som utveksling til USA i den videregående skolen er i dag. 283 

 284 

Det har lenge vært en anspent debatt mellom Norge og Russland om forurensning langs 285 

grensen. Bakgrunnen for debatten er byen Nikel ved den norsk-russiske grensen. Byen har et 286 

utslipp av svoveldioksid som er fem ganger høyere enn Norges totale utslipp av den samme 287 

avgassen. Nikel ligger kun 8 km fra grensen og har over lang tid vært en kilde til forurensning 288 

av områdene helt øst i Finnmark. Derfor ønsker AUF i Troms på sikt å starte rensing av 289 

avgassene fra industrien i grensebyen og samarbeide med Russland om omfattende 290 

opprydning av naturområdene som er påvirket. 291 

 292 
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2.2 - Samarbeid i Nord 293 

I nord møtes utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. For å kunne gripe mulighetene i nord må 294 

vi stå på for solide internasjonale rammer. Samarbeid vil her være nøkkelen til suksess. Kan 295 

vi samarbeide så kan utredningen av de sårbare områdene gå mest mulig smertefritt, og vi vil 296 

da få de beste resultatene. 297 

Den norske delen av nordområdene har i mange år vært et sted for internasjonale øvelser i 298 

arktisk terreng. Disse øvelsene styrker militært fellesskap mellom land og skaper en åpen 299 

arena for utveksling av informasjon, kunnskap og taktikk. Innenfor den militære alliansen 300 

NATO er slike øvelser livsviktige for soldatene som muligens skal sammen ut i felten i 301 

internasjonale operasjoner. Likevel vil Norge som et land også ha muligheten å arrangere 302 

flere former for øvelser med et bredere spekter av land. Slike øvelser kan inkludere, men er 303 

ikke begrenset til, militærøvelser, øvelser for redningsselskaper, kriseøvelser, og øvelser for å 304 

forhindre ekstreme tilfeller av miljøforurensning mot den sårbare iskanten i nord. 305 

 306 

Norge og Russland burde for eksempel holde felles øvelser innenfor redning til sjøs, 307 

kystforsvaret og trening til eventuelt oljeutslipp til havs. Slike felles øvelser behøver ikke 308 

være en arena for å vise at den ene måten å utføre operasjonen på er bedre enn den andre, men 309 

heller et sted å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser.  310 

Samarbeidsøvelser om redning og krisesituasjoner til sjøs mellom Norge og Russland 311 

kommer også til å bli mer aktuelle dersom Nordøstpassasjen åpnes. Ved en eventuell 312 

tilbaketrekking av iskanten vil det åpnes en transportrute fra nordøst Asia til Europa rundt den 313 

russiske og norske kystlinjen. Både Kina og Japan vil kunne spare 10 til 40 prosent av 314 

reiselengden ved å benytte Nordøstpassasjen sammenliknet med Suez-kanalen. Ved en økning 315 

i transport- mengden vil det også skje en økning i risikoen for ulykker og en samlet økning i 316 

utslipp i det sårbare området ved iskanten. Ved å utveksle informasjon og mannskap vil 317 

landene sammen kunne sikre en tryggere og mer forsvarlig verning av både menneskeliv, 318 

gods, miljø og natur.  319 

 320 

Samarbeid og respekt er løsning nummer èn når man skal jobbe sammen om de arktiske 321 

områdene. Arktisk råd er det eneste regionale samarbeidsorganet som omfatter alle de åtte 322 

arktiske land; de fem nordiske, USA, Canada og Russland. Her kan de samles og bli enige om 323 

forskjellige tiltak i arktisk. Her er det viktig å holde god dialog med medlemslandene, da  324 

et godt samarbeid med barentssekretariatet er viktig. Skoleklasser i Norge kan i gjennom 325 
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sekretariatet få vennskapsklasser i Russland og på den måten sikrer man et godt samarbeid i 326 

ung alder. Grunnpilaren i Barentssamarbeidet er folk-til-folk prosjektene. Det er samarbeid 327 

mellom folk fra alle samfunnslag.  328 

 329 

● Opprettholde militærøvelser sammen med NATO. 330 

● Avholde øvelser om blant annet redningsaksjoner til sjøs med utsikt mot eventuell 331 

økning av transportmengde i Nordøstpassasjen. 332 

● Styrke samarbeidet med landene i Arktis 333 

 334 

2.3 - Urfolk 335 

I nordområdene er det flere grupperinger med urfolk. De mest kjente er samene i Nord- 336 

Skandinavia og Kolahalvøya og inuittene på Grønland og i Kanada. For å bevare disse 337 

minoritetsgruppene må alle land med urfolk ta et felles ansvar for å bevare deres tradisjoner, 338 

kultur og vanlige menneskerettigheter. Å bevare deres kultur og tradisjoner innebærer også å 339 

bevare deres interesser i konflikter mot næringslivet og staten. og er det viktig at 340 

urbefolkningen sine interesser blir ivaretatt, også der de står i konflikt med næringslivet. 341 

Områdene som i dag brukes til reindriftsnæring må vernes og viktig samiske fiskeområder må 342 

forbli urørt. Bevaring av samisk og kvensk kultur og historie må gjennomsyre norsk 343 

nordområdesatsing. Det er en selvfølge at sametinget høres i all politikk som berører samiske 344 

forvaltningsområder i Nord.  345 

 346 

AUF i Troms 347 

● Styrke urfolkets rettigheter 348 

● Områdene som i dag brukes til reindriftsnæring må vernes 349 

● Sametingets høres i all politikk som berøre samiske forvaltningsområder i nord.  350 

● Bevare samisk og kvensk kultur gjennom nordområdesatsing  351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 

 357 
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Kapittel 3 – Transport  358 

 359 

3.1 - Tog i Nord 360 

Norge regnes som en skipsnasjon, men det er ingenting som stanser Norge fra å bygge ut sitt 361 

jernbanenett. Tog er mer miljøvennlig enn fly og bil og burde bli et reelt alternativ i Norge, 362 

også nord for Fauske. For å kutte det enorme CO2-utslippet er det viktig at en jernbane 363 

bygges også i Nord-Norge. Det vil effektivisere transporten og sette høyere standard på 364 

varene vi eksporterer. Nord-Norgebanen har lenge vært på dagsorden, men det har enda ikke 365 

kommet inn i NTP (nasjonal transportplan). En utbygging vil gjøre at store deler av 366 

godstransporten overføres fra bane til veg, noe som vil gi store utslippsreduksjoner av 367 

klimagasser, redusere belastningen på vegnettet, og forhåpentlig redusere antall trafikkulykker 368 

og utforkjøringer som involverer tungtransport. 369 

 370 

Med unntak av jernbanen fra Narvik til Sverige har Fauske den nordligste togstasjonen i 371 

Norge. Konsekvensene av dette er at befolkningen i nordlige deler av landet kun har to reelle 372 

muligheter for transport, motorvogn og fly. Det er store muligheter for handel med utlandet 373 

via tog, og Russland har en togstasjon kun 8 km fra grensen, i byen Nikel. AUF i Troms 374 

ønsker en utbygging av jernbanenettet for også å omhandle området nord for Fauske, og koble 375 

seg til det russiske jernbanenettet, altså ishavsbanen. En slik tilkobling vil skape en mer 376 

miljøvennlig og utbredt handel med Østen. Ved å utnytte eksisterende jernbaneforbindelser 377 

kan for eksempel jernbanen fra Narvik kobles til byen Nikel ved å utvide jernbanen gjennom 378 

Finland. Dette vil igjen koble Norge til Kina via den transsibirske jernbanen og helt nye 379 

muligheter innen handel.Ved å bygge opp konteiner- og godshavner i Nord-Norge for å frakte 380 

ut varer som kommer med tog fra Øst-Kina og Russland, vil Norge kunne bli det nye 381 

logistikknutepunktet i Nord-Europa. Med vår naturgitte fordel av isfrie havner vil en ny 382 

industri innen, handel, skipsservice og muligens videreforedling av råvarer oppstå, hvis vi 383 

bare er villig til å satse. 384 

 385 

På grunn av den globale oppvarmingen vil trolig nordøstpassasjen bli isfri deler av året i tiden 386 

framover. Det vil gjøre det mulig for handelsskip fra Øst-Asia å spare tusenvis av kilometer 387 

på å reise gjennom denne passasjen til Europa og Østkysten av USA. Da vil Nord-Norge være 388 

en naturlig forsyningsbase og stoppested på en slik ferd, for bunkers, service av skipene, og 389 

omlasting av gods.  390 
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AUF i Troms vil: 391 

●  Realisere nord-norgebanen innen 2030 eller tilsvarende togutbygging  392 

● Se på muligheten for å gjennomføre ishavsbanen  393 

● Inngå dialog med Russland om utveksling av kunnskap og kultur. 394 

● Forhandle frem en avtale om rensing av byen Nikel og omegn. 395 

● Skape en kobling mellom det russiske og det norske jernbanenettet, herunder 396 

ishavsbanen. 397 

● Etablere og bygge opp konteiner- og godshavner i Nord-Norge. 398 

 399 

3.2 - Kollektivtrafikk 400 

Viktigheten av å komme seg i mellom på en miljøvennlig måte er stor. I de aller største delene 401 

av Nord-Norge er buss og båt de eneste alternativene. Dette mener AUF i Troms er et stort 402 

problem. Vi har et mål om at kollektivtilbudet i nord skal være konkurransedyktig med 403 

privatbilismen. For at Nord-Norge skal få et godt og tilfredsstillende kollektivtilbud må man 404 

gjøre omprioriteringer i investeringene på transportsiden.  405 

AUF i Troms ønsker at alle kollektivtransport-midler innen 2035 skal gå på en form for 406 

fornybar energi. Vi mener det er på tide å bytte ut fossilt drivstoff med fornybare løsninger. 407 

Busser på biodrivstoff og alle ferger som fra nå av blir laget til å gå i norsk farvann skal kun 408 

lages av elektrisitet. Dette vil føre til at kollektivtransporten i nord vil bli en av de mest 409 

miljøvennlige i hele landet.  410 

AUF i Troms vil: 411 

● At kollektivtransporten i nord skal bli billigere og gå oftere 412 

● At alle kollektivtransport-midler skal innen 2035 gå på fornybar energi 413 

● Fjerne flyseteavgiften for Nord-Norge 414 

● At alle nybygde fergealternativer skal gå på elektrisitet.  415 

 416 

 417 
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Kapittel 4 – Utdanning 418 

 419 

Utdanning i nord om nord er viktigere enn noen gang. Kunnskap og kompetanse på 420 

nordområdene begynner å bli mangelvare nå når interessen begynner å bli stor. Det er et mål 421 

at disse ressursene som utdannes blir værende i landsdelen og knyttes opp til lokalt og 422 

regionalt næringsliv. Dette kan oppnås ved å bygge relasjoner mellom utdanningsinnstanser 423 

og arbeidsplasser både på yrkesfaglige og studiespesialiserende linjer i tillegg til på 424 

universiteter og høgskoler. 425 

 426 

Innenfor fiskeri- og havbruksnæringen er det mye kompetanse som kan rettes mot 427 

nordområdene. Ved å tilpasse denne næringen enda mer rettet mot arbeid i nord, vil vi stå 428 

igjen med mer og nyere kompetanse som kan hjelpe forvaltningen av områdene. Det å vri 429 

retningen allerede på videregående og ikke minst bachelor- og masterfaget på UIT mot 430 

nordområdene og samarbeid i Arktis vil gjøre at vi raskere når kravet om økende kompetanse 431 

på områdene. 432 

 433 

4.1 - Språk og kompetanse 434 

Språket i nord er også en utfordring. I Troms finnes det for eksempel bare én videregående 435 

skole som tilbyr russisk. Om man skal skape samhold på tvers av landegrensene er det en 436 

absolutt fordel å kunne snakke samme språk. Kulturforskjellene er også store, så for å skape 437 

god dialog med nabolandet er det viktig med god kunnskap. 438 

Norsk-Russisk skole i Murmansk, Russland, drives gjennom Kongsbakken videregående 439 

skole, her kan elever fra hele Norge søke. Denne skolen er med på å gi unge muligheten til å 440 

bli kjent med nabolandene, da det går norske og russiske elever i samme klasse. Språk og 441 

kultur er sentrale ting du får kjennskap til her. Ved å styrke å satse på skolen i Murmansk vil 442 

ungdommen få et større utbytte av skolegangen, og da rette den spesielt mot Nordområdene. 443 

Ved tettere oppfølging av elevene vil videre utdanning innenfor Nordområdene komme. 444 

Kompetansen med språk og kulturforståelse vil være sentral når det gjelder arbeid med og i 445 

Nordområdene.  446 

 447 

 448 

 449 

 450 
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Ved å pålegge videregående skoler i Nord-Norge om å tilby en form for undervisning i russisk 451 

vil vi kunne sikre delen av språklig forståelse mellom landene. Det å ha kjennskap til 452 

hverandres språk har en sentral rolle når det kommer til å forstå helheten av samarbeid, få nok 453 

kompetanse rundt områdene og å skjønne kulturen best mulig. Kulturforskjeller fra Kirkenes 454 

til Nikel er store, og det er under utdanningen man må prøve å forminske disse. For å gjøre 455 

dette behøves det kjennskap til kultur og miljø over grensene. 456 

 457 

De siste årene har det vært en økende satsing på realfag. Dette mener vi i AUF i Troms lover 458 

godt for fremtiden, da det er spesielt innenfor disse områdene nordområdene er relevant. En 459 

god kjennskap til biologi og kjemi vil føre til en enklere forståelse av for eksempel 460 

klimaforholdene på de arktiske områdene. Videre vil økt satsing på realfag kunne bringe mer 461 

kunnskap om områdene via vitenskap og forskning.  462 

 463 

AUF i Troms vil: 464 

● Bruke 0,5 % av BNP på forskning og vitenskap i og om Nordområdene 465 

● At alle videregående skoler i Nord-Norge skal ha et tilbud om russisk undervisning 466 

● Styrke støtten til Norsk-Russisk skole i Murmansk 467 

● Fortsette den økende satsingen på realfag 468 

 469 

4. 2 - Vitenskap og forskning 470 

Utdanning er nøkkelen til utvikling. Dette gjelder også i Nordområdene. Nordområdene er 471 

helt avhengig av å utdanne folk som kan møte behovet fra fremtidens næringer og som kan 472 

utvikle nordområdene i form av forsking. AUF i Troms mener at et sterkt universitet i nord er 473 

nøkkelen for å lykkes med nordområdepolitikken. Gjennom å styrke tilbudet ved Universitetet 474 

i Tromsø - Norges arktiske universitet og Nord Universitet, og sikre at utdanninger består og 475 

utvikles vil man kunne utdanne mennesker i nordområdene for fremtiden. UiT og Nord 476 

Universitet skal være best på å utdanne menneskene i Nordområdene til en jobb i 477 

Nordområdene. AUF mener at det bør gis mer støtte UiT og Nord Universitet og sikre at deres 478 

forskning og utdanning rettes mot en bærekraftig fremtid gjennom forskningssentre. For å 479 

sikre at kunnskapen blir i nord bør man fortsatt ha kvoter for innbyggere i Nord-Norge ved 480 

UIT og i tillegg implementere dette ved Nord universitet. 481 

 482 

 483 
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Universitetssenteret på Svalbards (UNIS) eksistens er essensiell for å kunne videreutvikle 484 

vitenskapen om nordområdene. Dette senteret ligger midt i hjertet av Nordområdene og midt 485 

mellom nordpolen og fastlandet. Kunnskapen som dannes ved UNIS er avgjørende for 486 

utviklingen av nordområdene, spesielt med tanke på klima- og miljøutfordringene man vil 487 

møte på. AUF i Troms ønsker å styrke UNIS med flere stillinger, slik at forskningen kan rette 488 

seg inn mot nye områder innenfor Nordområdepolitikken. 489 

 490 

AUF i Troms vil: 491 

● Styrke og tilrettelegge for at utdanninger ved UiT blir rettet mot nordområdene 492 

● At UNIS skal styrkes for å videreutvikle kunnskap om nordområdene 493 

● At forskningsinnsatsen i nordområdene og arktisk må trappes opp beredskap og 494 

miljøovervåkning i nord må styrkes 495 

 496 

4.3 - Folkehøyskole   497 

Det å styrke folkehøyskole-tilbudet i nord kan være en relevant faktor for å få flere 498 

ungdommer til nord. Tidligere var det sånn at det var høyere antall mennesker som forlot 499 

landsdelen, enn de som kom til den, men i det siste har denne fraflyttingen snudd. Derfor 500 

mener AUF i Troms at flere folkehøyskoler i nord kan være med på å opprettholde denne 501 

tilflyttingen til landsdelen vår. Ved å gi folkehøyskole-elevene en vinkling innen 502 

nordområdene som pensum, vil vi kunne øke sjansen for at elevene fortsetter sitt engasjement 503 

i nord.  504 

 505 

AUF i Troms vil: 506 

● Styrke nåværende folkehøyskoler i nordområdene 507 

● Se på muligheten for å opprette flere linjer som spesialiserer seg innenfor 508 

nordområdene 509 

 510 

 511 

 512 
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Kapittel 5 - Arbeid og næring   513 

Vi i nord er heldige. Med en nesten ikke-eksisterende arbeidsledighet er det ganske enkelt for 514 

nyutdannede å skaffe seg jobb i nord. Vi vil legge til rette for at flere skal få jobb i nord. Det 515 

er i nord mulighetene er. 516 

 517 

Næringslivet i Nord-Norge har et stort potensiale og det ligger store verdier i naturressurser i 518 

landsdelen. Det er viktig at det legges til rette for videreutvikling av næringslivet uten at det 519 

går på bekostning av klima og lokal økologi. Det største hinderet for næringsvekst i 520 

landsdelen er dårlig infrastruktur og utfordringer ved både intern og ekstern transport.  521 

 522 

5.1 - Næringsliv 523 

Det Nord-Norske næringslivet må basere seg på fremtidsrettede og fornybare næringer som 524 

fornybar energi, marine næringer, fiskeri og turisme. Omstillingen til disse næringene må 525 

være en felles satsing fra regional, lokal og nasjonal styringsmakt, næringslivet og 526 

fagbevegelsen.  527 

 528 

Kompetansen på miljø og klima må bli bedre og bredere. Det å ha kjennskap til de polare 529 

områdene vil være essensielt for å videreutvikle og ta vare på mulighetene vi står ovenfor. 530 

Fiskeri og fornybart vil være de store satsningsområdene, fremfor fossilt og petroleum. Derfor 531 

må næringslivet i nord ta sin del av ansvaret når det gjelder å åpne armene for å gi 532 

kunnskapssøkende mulighet til å forske. 533 

  534 

For at det best mulig skal være et godt tilbud av næringsliv i nord er det nødvendig med 535 

tilrettelegging. AUF i Troms mener at på grunn av de mange utfordringene næringsdrivende 536 

kan møte i nord er det viktig å fjerne arbeidsgiveravgiften på de bedriftene som velger å starte 537 

opp i distriktet, slik at det blir mer fokus på å skape nye arbeidsplasser i alle deler av 538 

nordområdene. AUF i Troms mener det å ha gode intensive ordninger er viktige for at 539 

næringslivet skal kunne etablere seg i nord.  540 

 541 

 542 

 543 

 544 
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Finnmark og de nordlige delene av Troms har lenge slitt med fraflytting. Vi i AUF i Troms 545 

mener det er viktig å holde på nåværende ordninger for de som velger å flytte til disse 546 

områdene. Per i dag får man både skatteletter og avskriving på studielånet ved å flytte til 547 

Nord-Troms og Finnmark. Dette mener vi er en god måte å sikre tilflyttingen til disse stedene, 548 

for vi mener det er viktig at folk bosetter seg i distriktene for å opprettholde dem.  549 

 550 

AUF i Troms vil: 551 

● Næringer i nord skal motta insentiver og subsidier for å bidra med ressurser til 552 

forskning. 553 

● Det norske næringslivet må bidra til en omstillingsprosess til det fornybare.  554 

● Ha gode intensive ordninger for at næringslivet skal kunne etablere seg i nord. 555 

● Fjerne arbeidsgiveravgiften for bedrifter som åpner i distriktene i Nord-Norge 556 

● Fortsette å gi skattelette til de som velger å bosette seg i Nord-Troms og Finnmark 557 

● Fortsette å gi avskriving på studielånet ved å bosette seg i Nord-Troms og Finnmark. 558 

 559 

5.2 - Fiskeri og havbruk 560 

Fiskeri er den eldste og viktigste næringen i Nord-Norge og vil fortsette å legge grunnlaget for 561 

kystsamfunn i all overskuelig framtid. Det er viktig å verne om og fortsette satsingen på 562 

fiskerinæringen i hele landet og da særlig i Nord. Det er her mange fremtidige arbeidsplasser 563 

ligger. AUF i Troms er skeptiske til industri som kan komme i konflikt med fiskeriressursene. 564 

I sammenheng med fiskeri i nordområdene må vi operere etter førevar prinsippet. All industri 565 

langs kysten må vurderes opp mot de mulige konsekvensene de vil ha på fiskeri og havbruk. 566 

Kystflåten i nord må styrkes og knyttes sterkt opp mot områder i fylkene de tilhører.  567 

 568 

Leveringsplikten er essensiell for å sikre at ressursene i nord kommer samfunnene langs 569 

kysten til gode og sikrer arbeidsplasser knyttet til fiskeri også på land og i distriktet. Kvotene 570 

som fordeles må bli mer rettferdig enn de er i dag. Det må legges mer vekt på å styrke de 571 

mindrebåtene som har fiskeri som sitt eneste levebrød. Mange steder er hovedproblemet med 572 

fiskeri og lokallevering at infrastrukturen i Nord-Norge mangler kapasitet for å frakte store 573 

nok mengder produkt. Dette kan for eksempel være dårlige veier og lange avstander.  På den 574 

måten blir infrastrukturen den begrensende faktoren for fiskeproduksjon.  575 

 576 
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Det ligger et stort økonomisk potensiale i oppdrettsnæringen, men også her er det viktig det 577 

opereres etter føre var prinsippet. Videre utbygging av næringen må avvente til det kan 578 

forsikres om at rømnings og smittefaren er forsvunnet.  AUF i Troms ønsker en videre 579 

satsning på oppdrettsnæringen, men mener at næringen selv må ta et større ansvar for de 580 

negative miljøkonsekvensene som driften gir. AUF i Troms mener at grensene for de negative 581 

påvirkningene fra oppdrettsnæringen må fastsettes fra fiskebestandens tåleevne, samt den 582 

totale påvirkningen fra samtlige anlegg langs kysten. For at man skal kunne få en bærekraftig 583 

økning i antall anlegg, må det stilles strengere miljøkrav. AUF i Troms er positive til 584 

landbaserte løsninger og prosjekter hvor innhengning er holdt unna havet ved å være 585 

lokalisert på båt, slik Havfarm jobber med utfor Harstad. 586 

 587 

Havressursene som skal tilhøre det nasjonale fellesskapet har blitt innskrenket gjennom 588 

reguleringer i ulike lover. Dette mener vi i AUF i Troms er feil. Vi i AUF i Troms mener at 589 

fisken i havet tilhører det norske folk. Derfor ønsker vi å grunnlovsfeste at fisken og havet 590 

tilhører det folket. Dette ønsker vi å gjøre slik at vi kan forhindre at andre utenom Norge skal 591 

kunne komme å hente opp vår fisk.  592 

 593 

 594 

     AUF i Troms vil: 595 

● at det settes inn strakstiltak for å sikre Norges villaksbestand 596 

● at grenseverdiene for miljøgifter i fisk ikke skal bestemmes uavhengig av hvilket 597 

produkt det er. 598 

● at myndighetene pålegger oppdretterne å rense fiskefôret uavhengig av grenseverdier 599 

grunnet at grenseverdiene for miljøgiftene stadig heves. 600 

● at alle norske oppdrettsanlegg må gå over til lukket oppdrettsteknologi innen 2025. 601 

● starte gjenoppbygging av fiskeforedlingsbedrifter for å sikre arbeidsplasser og 602 

minimere dagens CO2 utslipp fra å frakte varene til utlandet for foredling. 603 

● Grunnlovsfeste at fisken og havet tilhører det norske folk. 604 

 605 

 606 

 607 

 608 
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5.3 - Turisme  609 

    Turisme er en næring med et stort, utappet potensiale i Nord-Norge. Med en vakker og unik 610 

natur og muligheter for en rekke enestående opplevelser kan man bygge en robust 611 

inntektskilde med den rette tilretteleggingen. Kommunene i Nord-Norge må oppfordres til å 612 

skape fristende og gode reiseopplevelser. Det må legges flere flyvninger til sentrale byer i 613 

Nord-Norge, både fra Oslo, men også fra andre hovedsteder.  614 

 615 

Cruiseturisme er en relativt stor næring i Nord-Norge som det må tilrettelegges bedre for enn 616 

det gjøres i dag. Ved å etablere en eller flere snuhavner kan du gi denne type turisme et løft i 617 

landsdelen. Man må også verne om den vakre kystnaturen som gjør slike cruise attraktiv. Da 618 

er det viktig å forhindre store og sjenerende utbygginger langs kysten.  619 

 620 

Landstrøm er en god og viktig energikilde som også er miljøvennlig. I stedet for at store 621 

cruiseskip skal ligge midt i fjorden og gi energi til passasjerene sine via egen olje, er et mye 622 

bedre alternativ at de kobler seg på strøm fra land. Slik vil man kunne redusere utslippene 623 

disse store skipene vanligvis etterlater seg i havet, og det vil også kunne gi store inntekter til 624 

de som tilbyr dette.  625 

 626 

AUF i Troms mener at det er på tide at det åpnes for en fellesgodefinansiering som gjør at 627 

turistene fortsatt skal kunne benytte seg av naturen vår, men  at kommuner som har 628 

utfordringer knyttet til dette med for eksempel økt tilrettelegging skal kunne innføre en 629 

kommunal turistskatt. Slik blir aktivitetene knyttet til turisme litt dyrere, men kommunen vil i 630 

økt grad kunne tilrettelegge for det.  631 

 632 

 633 

AUF i Troms vil: 634 

● At alle store fartøy skal være nødt til å koble seg på landstrøm der det er mulig.  635 

● Innføre kommunal turistskatt 636 

● En viss sum av inntektene av turistskatten skal øremerkes til miljøtiltak. 637 

 638 

 639 

 640 
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Kapittel 6 - Svalbard 641 

Svalbard, som er suverent norsk territorium, gir Norge et strategisk fortrinn i Arktis. Norge 642 

må fortsette med en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten. Svalbard og 643 

Longyearbyen spiller en viktig rolle nasjonalt og internasjonalt knyttet til blant annet miljø, 644 

sikkerhet og beredskap i Arktis. Det er viktig å bevare både norsk bosetting og 645 

næringsvirksomhet på Svalbard. Tidligere har næringsgrunnlaget i stor grad vært kulldriften. 646 

Denne har den siste tiden utfordret av lave priser og svak økonomi. Dette har resultert i at 647 

flere hundre mennesker har mistet jobben og måtte relokalisere til fastlandet. Som følge av 648 

denne situasjonen og tatt i betraktning kulldriftens miljøkonsekvenser er det AUF sitt 649 

standpunkt at denne nå må erstattes med andre mer fremtidsrettede næringer. 650 

6.1 - Turisme 651 

En annen næring på Svalbard er turisme, turisme og kultur står for rundt 40% av antall 652 

sysselsatte på øygruppen, og de aller fleste ansatte jobber åremål.  Dagens situasjon er at det 653 

går for lite fly til og fra øygruppen, og det er vanskelig å komme seg til Tromsø uten å måtte 654 

dra innom Gardermoen først, dette blir i tillegg veldig dyrt, noe som begrenser turismen på 655 

Svalbard. 656 

 657 

Per dags dato er det kun UNIS som har studenter på Svalbard, og det jobbes nå med å opprette 658 

folkehøyskole på Svalbard. Loven sier at loven om folkehøgskoler ikke gjelder på Svalbard, 659 

og da kan det ikke gis godkjenning til dette. Folkehøgskole er et bra tilbud til Svalbard, og 660 

kan være bra for det sosiale for de ungdommene som allerede bor i Longyearbyen, siden det 661 

bor relativt få 18-20 åringer der. Det er også en politisk målsetting på Svalbard å skape nye 662 

tilbud i øysamfunnet. Slik vil vi styrke svalbardsamfunnet, og gjøre at flere nordmenn kan 663 

komme til Svalbard å studere og samtidig få kjennskap og kunnskap til nordområdene.  664 

 665 

Cruiseturisme er en næring som vokser mer og mer på Svalbard, og det er et økende behov for 666 

mer kai-kapasitet i Longyearbyen. Dette resulterer i tapt omsetning for næringslivet.  667 

 668 

AUF i Troms vil: 669 

● Det bør åpnes for flere flyvninger til og fra Longyearbyen. 670 

● Endre loven, slik at det kan bli tilbud om folkehøgskole på Svalbard. 671 

● Øke kai-kapasiteten i Longyearbyen. 672 

 673 
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6.2 - Gruvedrift  674 

Opprettholdelse av gruvedriften er viktig for næringen og for å sikre arbeidsplasser på 675 

Svalbard, det er også viktig å sikre arbeidsplasser slik at Norge fortsetter å ha suverenitet over 676 

Svalbard. mesteparten av kullet fra Svea Nord og Lunckefjell gikk til metallurgisk og kjemisk 677 

industri (produsere stål), og kun en liten del gikk til å produsere energi. Kullet fra Gruve 7 går 678 

til å produsere varme og strøm til Longyearbyens befolkning. 679 

 680 

Kullet fra Svalbard er veldig rent, og slipper ut minimalt med metangass, som er en 681 

drivhusgass, under produksjon enn kull fra andre produksjonsområder. Metangassen som var i 682 

kullet mens det ble laget, ble sluppet ut av sprekker i fjellet for flere millioner år siden. Kullet 683 

fra Svalbard har i tillegg høy kvalitet, og høyt energiinnhold per tonn, noe som betyr at man 684 

trenger mindre kull for å produsere for eksempel stål. Det er også kort vei til Europa, som er 685 

det store markedet, i forhold til kull fra USA, Australia og Latin-Amerika, og miljøutslippet 686 

ved frakt er lite. Det er i tillegg steinkull i gruvene på Svalbard, som er mer omdannet og har 687 

mer konsentrert energi, enn det brunt kull er, som de henter ut fra gruver i USA, Australia og 688 

Latin-Amerika. 689 

 690 

I Norge i dag er det veldig lite gruvedrift i fordi politikken i Norge hemmer utviklinger av 691 

gruveproduksjon. Dette fører til at man er nødt til å hente mineraler fra andre verdensdeler, og 692 

gjerne verdensdeler der gruvedriften er drevet på en mye mer miljøskadelig måte, enn som 693 

den drives her i landet. Man er også nødt til å frakte mineraler store avstander for å få det til 694 

Norge. Norge gjør seg også avhengig av andre lands ressurspolitikk hvis vi ikke klarer å gjøre 695 

oss selvforsynt med mineraler. Kullproduksjon er selvfølgelig miljøskadelig, men det finnes 696 

tiltak man kan gjøre som strømsparing, slik at man bruker mindre diesel.  697 

 698 

AUF i Troms  mener at Svalbard på sikt burde være et samfunn bygget på bærekraftig energi. 699 

Det må startes en utredning rundt mulighetene for vindkraft og andre fornybare energikilder i 700 

og rundt longyearbyen. Det må legges til grunn at disse utbyggelsene ikke går på bekostning 701 

av den lokale økologien og det unike dyrelivet. 702 

AUF i Troms vil: 703 

 704 

● Opprettholde gruvedriften på Svalbard, for å sikre arbeidsplasser på Svalbard. 705 

● Gjøre kullproduksjonen på Svalbard mer miljøvennlig. 706 
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● Jobbe for at en større andel av energibehovet kan produseres av fornybare kilder.  707 

 708 

Kapittel 7 - Forsvar i Nord  709 

Forsvar av Nord-Norge er viktig for å beskytte norske interesser. Det er derfor viktig at 710 

forsvaret i nord ikke nedrustes, og at alle eksisterende installasjoner blir værende. Debatten 711 

om 339-skvadronen på Bardufoss er en viktig debatt om sikkerheten i Nord-Norge. En 712 

eventuell flytting vil være en katastrofe, både for lokalbefolkningen og for beredskapen i 713 

nord. Nedlegginga og flyttinga av flybasen vil få store konsekvenser for lokalbefolkningen.  714 

 715 

Militært sett er Russland vår største fiende. Det å svekke forsvaret i landsdelen som grenser 716 

mot Russland er derfor både uansvarlig og kortsiktig politikk. Grensepatruljen mot Russland 717 

er viktig for å sikre Norges grenser mot vår største nabo. I den mer anspente situasjonen vi har 718 

i internasjonal politikk i dag gjør det nødvendig å styrke dette med økt bemanning og 719 

ressursbruk.  720 

 721 

Sikkerhetspolitikk dreier seg om vern mot fysiske overgrep. Mer bestemt dreier 722 

sikkerhetspolitikken seg særlig om å verne seg mot at noen andre med fysisk makt skal ta fra 723 

oss noe som vi mener er vårt eller tvinge oss til å forholde oss på måter vi ikke ønsker. Vår 724 

største sikkerhetspolitiske utfordring er at vi kan komme til å stå mer alene enn vi er vant til, 725 

og har tenkt oss. Dette betyr i så fall også at vi mer bevisst enn før må ta inn over oss at det 726 

finnes interesser i nord som vi har suverenitet over, og som flere andre store interesser av. 727 

 728 

AUF i Troms mener at forsvarets tilstedeværelse i nord skal holdes bærekraftig og 729 

miljøvennlig slik at fremtidige generasjoner også kan nyte godene av norske ressurser og 730 

erfaringer fra nordområdene. 731 

 732 

AUF i Troms vil: 733 

● Stoppe nedrustningen av forsvaret i Nord-Norge 734 

● Beholde hovedbasen for helikopter på Bardufoss 735 


