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TENK NYTT – STEM GRØNT!
Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal
underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.
Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet.
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1. ET BÆREKRAFTIG
LANDBRUK
En landbruk for framtida
Landbrukets oppgave er å produsere nok og trygg mat med minst mulig belastning på natur, klima og
ressurser. Dette er man allerede flinke til på Tynset. Tynset MDG anerkjenner at jordbruket er
bærebjelken i Tynset-samfunnet og en forutsetning for bosetning i regionen. De Grønne ønsker en større
selvforsyningsgrad og lokalt vil vi jobbe for et bærekraftig jordbruk også i framtiden. Det er ønskelig med
et mangfold av ulike driftsformer i landbruket. Både økologisk mat, nisjeprodukter og ”konvensjonell” drift
vil fylle viktige roller i fremtidig matproduksjon i regionen.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
• opprettholde en streng driveplikt og føre kontroll med den for å bevare et sterkt jordvern.
• jobbe for at flest mulig får tilgang til så kortreist og rein mat som mulig.
• jobbe for fortsatt miljøvennlig kjøtt- og melkeproduksjon gjennom bærekraftig beite på
utmark. Et ledd i dette er å opprettholde seterdriften i kommunen.
• at nivået på nydyrking opprettholdes eller økes.

Rovdyr-konflikt
Tynset MDG erkjenner at rovdyrspørsmålet er vanskelig. Norge har et ansvar for å opprettholde
bærekraftige bestander av våre store rovdyr. Samtidig er bufe på utmark den mest miljøvennlige
kjøttproduksjonen vi har. Rovdyr og beitedyr i samme område har vist seg svært utfordrende å kombinere.
Tynset Miljøpartiet De Grønne:
• applauderer all nytenkning på dette området og ønsker nye tilnærminger til konflikten
velkommen.
• er for uttak av skadedyr i særskilte tilfeller, men mener dette ikke må gå på bekostning av
en bærekraftig rovdyrstamme.

Pelsdyr
Tynset MdG har observert at det har vært knyttet store utfordringer i forhold til dyrevelferd i
pelsdyrnæringen. Vi tar det som en forutsetning at de som driver med dyr tar dyrevelferd seriøst.
Tynset Miljøpartiet De Grønne:
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•

har tiltro til de som driver med pelsdyr i kommunen.

•

mener en avvikling bør skje over tid og kombineres med et importforbud.

2. NATURVERN
Tynset kommune forvalter store naturområder med et rikt plante og dyreliv. Man trenger ikke gå langt
for å få store naturopplevelser og naturen i Tynset kommune er viktig for veldig mange. Vi har et ansvar
for å forvalte naturrikdommen vår på vegne av hele landet og fremtidige generasjoner.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
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•

sette svært strenge krav til utbygging/inngrep som vil begrense områder som defineres som
inngrepsfri natur.

•

følge opp klima- og miljøvurderingene i kommunen nøye slik at de reelle konsekvensene av
ulike tiltak blir vurdert skikkelig.

•

jobbe for å minske utslipp av miljøgifter til vassdrag. Som en oppstrøms-kommune er vi
ansvarlige for hva vi sender ut i Glomma-vassdraget.

3. OPPVEKST
Tynsets barn og unge er Tynsets framtid. Tynset MDG anser det som en kjerneoppgave for Tynset
kommune å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
•
•
•
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bevare eksisterende skolestruktur for neste kommunestyreperiode
jobbe for et godt og variert skole- og barnehagetilbud. Tynset MDG stiller seg positive til
private initiativ som kan utfylle det offentlige tilbudet.
ha fokus på uteaktivitet og friluftsliv for barn og unge og legge til rette for at skoler og
barnehager kan benytte seg av naturen i nærområdet.

4. KULTUR OG FRITID
Kultur er viktig for å gjøre Tynset til et godt sted å bo. Tynset MDG anerkjenner og applauderer den
voldsomme frivillige innsatsen som legges ned i Tynsets diverse kulturtilbud.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
•
•
•

Jobbe for en sterk kulturskole.
bygge ny svømmehall. Tynset MDG ser at Tynset svømmehall trenger oppgradering og at
dagens basseng ikke fyller Tynsets behov. Vi har stor forståelse for at man da ønsker å bygge
ny svømmehall.
jobbe for at ny svømmehall skal ta i bruk ny, miljøvennlig teknologi som varmegjenvinning og
solfangere.

Snøskuter-løyper
Tynset MDG har forståelse for at noen ønsker å etablere snøskuter-løyper i Tynset kommune. Motorisert
ferdsel i utmark innebærer imidlertid også støy og vil være forstyrrende for andre brukere av naturen.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
• Jobbe mot at det blir etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i Tynset kommune. Dette
innebærer også forsøksordninger. Tynset MDG mener hensynet til dyreliv og andre brukere
av naturen bør veie tyngst i denne saken.
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5. INTEGRERING
Rundt 10% av Tynsets befolkning kommer fra andre land og antallet øker hvert år som følge av
innvandring og bosetning av flyktninger. Tynset MDG ser på dette som en styrke for Tynset-samfunnet
og er stolte av mye av det som gjøres for å integrere de nyankomne.
Tynset Miljøpartiet De Grønne vil:
•
•
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opprettholde og legge til rette for å øke nivået på bosetning av flyktninger.
legge bedre til rette for gjensidig kultur- og kompetanseutveksling både på skoler, barnehager
og i samfunnet for øvrig.

6. NÆRINGS- OG
ARBEIDSLIV
Tynset MDG ønsker et innovativt, nyskapende og framtidsrettet næringsliv. Utviklingen i Tynset
kommune er helt avhengig av utviklingen i hele fjellregionen og interkommunalt samarbeid er både
nødvendig og ønskelig. Innad i kommunen er det også viktig å huske at Tynset består av mer enn Tynsetbyen. Bygdene rundt er like viktige.
Miljøpartiet De Grønne vil:
• vil prioritere regionale aktører i anbudsrunder for at flere av kommunens kroner beholdes i
regionen.
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•

åpne for et prøveprosjekt der kommunalt ansatte kan ta ut lønnsøkning i redusert
arbeidstid der dette er praktisk mulig.

•

beholde kommunestrukturen i neste periode. Tynset MDG er fornøyde med det
interkommunale samarbeidet i fjellregionen og ser ingen grunn til å endre
kommunestrukturen. Hvis vi allikevel blir pålagt dette vil det være naturlig å bygge videre
på dette samarbeidet.

