
Nr Side

Fra 

linje Til linje Endring Fremmet av

Redaksjonskomit

eens innstilling Resultat

1 1 Skape mer, inkludere flere

1 5 20

Tillegg i tekst Høyre vil også 

stimulere til norsk langsiktig 

eierskap og endre rammeverket for 

å få dette til

Møre og 

Romsdal 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

5 52

Endre til videreføre og styrke 

arbeidet med en offensiv strategi 

for foredling og eksport i samarbeid 

med næringslivet

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

2 6 54

Nytt punkt Legge til rette for at 

flere kvinner etablerer egne 

virksomheter og investerer i 

eierskap i Norsk næringsliv

Høyres 

Kvinneforum Anbefalt avvist vedtatt

6 66 67

Endre til Utrede "gründerpermisjon" 

etter svensk model hvor 

heltidsansatte med fast stilling kan 

kreve seks måneders ubetalt 

permisjon for å starte egen 

næringsvirksomhet som ikke er i 

konkurrerende virksomhet med der 

du er ansatt" 

Vestfold og 

Telemark 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

6 87

Nytt punkt Forbedre ordningen 

med skattefradrag for investeringer 

i oppstartsselskaper

Rogaland 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

7 99

Endre setning til Levende distrikter 

er avhengige av lønnsomme 

bedrifter, arbeidskraft og en god 

infrastruktur

Møre og 

Romsdal 

Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt

vedtatt, 

innarbeidet 

redaksjonelt



7 109

Endre til legge til rette for at 

kortbanenettet skal opereres av 

utslippsfrie fly Oslo Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

3 7 112 113

Stryk programmets punkt 112 

"sørge for størst mulig lokale 

ringvirkninger av verdiskapingen 

som gjøres basert på bruk av lokale 

naturressurser " og erstatt med En 

anselig andel av verdiskapingen som 

gjøres basert på bruk av lokale 

naturressurser skal tilfalle berørte 

lokalsamfunn, gjennom lovfestede 

direkteinntekter utenom 

inntektsutjevningssystemet.

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

4 7 118

Tillegg i eksisterende punkt Føre en 

rovviltpolitikk som ivaretar 

tryggheten til enkeltmennesker og 

lokalsamfunn, sikrer muligheten til 

å drive næringsvirksomhet  og bidrar 

til at bærekraftige rovviltbestander 

ivaretas

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

7 136

Nytt punkt Innføre lokal forvaltning 

for statsgrunn i Troms og Nordland 

som sikrer lokalsamfunnene større 

innflytelse og verdiskaping, og som 

samtidig ivaretar samiske interesser

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

5 7 136 Nytt punkt bevare allemannsretten

Møre og 

Romsdal 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt



6 7 136

Nytt punkt Styrke pendlerfradraget  

for å stimulere til at de som pendler 

for å utføre praktiske 

arbeidsoppgaver også kan bo i 

distriktene

Vestfold og 

Telemark 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

8 146 147

Endre til legge til rette for utvikling 

av nye produkter, prosesser og 

teknologier for produksjon av 

bærekraftige biobaserte produkter Oslo Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

7 9 196

Nytt punkt Arbeide aktivt for å få 

flere kvinner i IT-bransjen

Høyres 

Kvinneforum Anbefalt avvist vedtatt

8 9 212

Stryk punktet: oppheve kravet for 

private bedrifter om å ta imot 

kontanter

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

9 9 221

Tillegg i brødtekst Høyre erkjenner 

Norges ansvar for bærekraftig 

høsting av havrommets ressurser. 

Av strategiske årsaker er det derfor 

viktig at Norge har en tilstrekkelig 

mengde havgående fiskefartøyer 

som kan høste våre tilgjengelige 

ressurser i eget farvann og høste på 

ressurser som Norge disponerer i 

andre farvann, samtidig som vi 

bevarer som mindre fartøygrupper 

ivaretas.

Møre og 

Romsdal 

Høyre Anbefalt avvist

trukket, 

voters ikke 

over



9 238

Nytt punkt sørge for sameksistens 

mellom eksisterende og nye 

næringer i havrommet, slik at vi kan 

høste flere ulike ressurser på en 

bærekraftig måte

Rogaland 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

10 9 238

Nytt punkt Jobbe for at 

opprenskningen av Oslofjorden 

forsterkes.

Vestfold og 

Telemark 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

11 10 250 252

Tillegg i brødtekst: Høyre vil 

videreutvikle en sterk havgående 

fiskeflåte for å kunne fangste norske 

ressurser i internasjonal sone og 

hevde norsk suverenitet, samt 

kunne fangste opparbeidede kvoter 

i andre farvann, samtidig vil vi 

ivareta kystflåten

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

10 254 255/269

Legge til (...) fiskeri- og 

havbruksnæringen/sektoren

Møre og 

Romsdal 

Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt

vedtatt, 

innarbeidet 

redaksjonelt

12 10 254

Tillegg i punkt: sikre stabile og 

forutsigbare rammebetingelser for 

havbruksnæringen gjennom et 

modernisert, forenklet og effektivt 

regelverk tilpasset næringens behov 

og potensial for videre vekst.

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist



13 10 262

Stryk programmets punkt 262 

"styrke forskning på marine arter og 

havbruk " og erstatt med: Styrke 

forskning på biomarine arter

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

14 10 276 277

Stryk programmets punkt 276 

"videreføre bærekraftig forvaltning 

av fiskebestander basert på faglige 

råd og forskning og i hovedsak 

videreføre ressursfordelingen 

mellom fartøygruppene " og erstatt 

med: Videreføre bærekraftig 

forvaltning av fiskebestander og 

marine arter, basert på faglige råd 

og forskning

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

10 277

Nytt punkt Legge aktivt til rette for 

utvikling av innlandsfiske som 

næring 

HSPAU, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt



15 10 278

Stryk programmets punkt 278 

"legge til rette for at privat sektor 

kan skape nye jobber i den 

biomarine verdikjeden"  og erstatt 

med: biomarin sektor (fiskeri, 

havbruk, algedyrking og 

bioteknologi) må få utviklet en felles 

kunnskapsplattform og like 

rammebetingelser til det beste for 

næringer langs hele kysten 

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

16 10 284

Nytt punkt Gjennomgå 

Deltakerloven og vurdere en 

styrking av nasjonalitetskravet

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

17 10 284

Nytt punkt Vurdere tiltak for å sikre 

at flåteleddet bidrar til at 

landindustrien til fiskerinæringen får 

større forutsigbarhet for 

råstoffleveranser for å sikre helårige 

arbeidsplasser.

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt



18 10 284

Nytt punkt utnytte våre naturgitte 

fortrinn for havbruk gjennom å øke 

kunnskapen om sameksistens 

mellom havbruk, fiskerier, miljø, 

samt andre næringer i kystsonen og 

våre havområder.

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

19 10 284

Nytt punkt vurdere 

virkemiddeltillatelser for produksjon 

som tar i bruk ny teknologi og 

tilpasset ny arealbruk, eksempelvis 

til havs eller lukkede systemer, samt 

forskning, utvikling og innovasjon.

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

20 10 284

Nytt punkt Sette i gang en 

kunnskapsinnhenting om arealbruk, 

arealbehov og arealforvaltning til 

havs, og vurdere behovet for en mer 

samordnet arealforvaltning som 

bedre og mer forutsigbart avveier 

de ulike interessene.

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist



21 10 284

Nytt punkt Videreføre dagens 

ressursfordeling mellom 

fartøygruppene og den geografiske 

fordelingen

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre

Ansees ivaretatt i 

programmets 

punkt 276-277 vedtatt

22 10 284

Nytt punkt Arbeide aktivt for å 

bygge ned tollbarrierer på 

bearbeidet fisk, og sikre og 

markedsadgang

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

23 10 284

Nytt punkt Stille krav til at hele 

fisken benyttes i verdikjeden

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt



24 10 284

Nytt punkt Jobbe for at mer av 

fisken som leveres i kystsamfunnene 

videreforedles der Ansees delvis 

ivaretatt i programmets punkt 274 

"stimulere til bruk av ny teknologi 

samt sørge for gode 

rammebetingelser og 

markedsadgang for å legge til rette 

for at mer fisk blir bearbeidet i 

Norge"

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

B1 10 284

Nytt punkt Innføre "Grønne kvoter" 

for fiskere og redere som ønsker 

investere i nye grønne ideer for å 

takle fiskeriindustriend utfordringer.

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

25 11 311

Nytt punkt stimulere til utvikling av 

innlandsbasert fiskeoppdrett 

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

11 326

Endre til At petroleumsvirksomhet 

skal skje med strenge krav til miljø, 

sikkerhet og beredskap, og i god 

sameksistens med fiskeri og andre 

næringer

Vestfold og 

Telemark 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre, Unge 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

11 330

Endre til Legge til rette for fortsatt 

elektrifisering av norsk sokkel, men 

hensyntatt kraftsituasjone på land 

og tiltakskost

Rogaland 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt



26 12 341

Stryk punkt Konsekvensutrede olje- 

og gassvirksomhet i Lofoten, 

Vesterålen og Senja Unge Høyre Anbefalt avvist vedtatt

D1 12 342

DISSENS Nytt punkt «gå gjennom og 

evaluere skatte- og avgiftssystemet 

for petroleumsnæringen for å gjøre 

endringer for å skjerme staten for 

økt risiko»

Prograkomiteens 

flertall legges til 

grunn for 

voteringen vedtatt

27 12 353

Nytt avsnitt Høyre i regjering har 

utviklet merkevaren Norges 

Nasjonalparker og igangsatt et 

omfattende arbeid med å 

implementere merkevaren og 

sertifisere kommuner med 

nasjonalpark for bruk av denne. 

Dette viktige arbeidet for å skape 

verdier av vernet må videreføres og 

intensiveres.

Innlandet 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

12 364

Legge til: […] norske og samiske 

natur- og kulturopplevelser

HSPAU, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

28 12 364

Nytt punkt Fjerne 

flypassasjeravgiften 

Viken Høyre, 

Nordland 

Høyre, 

Troms og 

Finnmark 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt



29 12 365

Stryk programmets punkt 365 

"vurdere hvordan det offentlige 

reiselivsarbeidet bør organiseres " 

og erstatt det med: Styrke Visit 

Norway og organiseringen av det 

offentlige reiselivsarbeidet Viken Høyre Anbefalt avvist vedtatt

D2 13 378

DISSENS Stryk punkt "tillate salg av 

drikke med alkoholinnhold opp til 

åtte prosent i dagligvarebutikker"

Prograkomiteens 

flertall legges til 

grunn for 

voteringen vedtatt

30 13 393

Tillegg i brødtekst: Jordbruket er 

sentralt for mat-, drikke- og 

blomsterproduksjon, bosetting, 

bosetting, ivaretakelse av 

kulturlandskapet og sysselsetting Viken Høyre Anbefalt avvist vedtatt

13 401

Nytt punkt Styrke de lokale 

fjellstyrene og deres oppgaver med 

naturoppsyn, skjøtsel og veiledning

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

D3 13 408

DISSENS Stryk og erstatt punktet 

med "gjøre budsjettstøtten mer 

produksjonsavhengig og mindre 

arealavhengig"

Prograkomiteens 

flertall legges til 

grunn for 

voteringen vedtatt

13 413

Endre til At odelsloven endres kun 

til å gjelde for etterkommere etter 

nåværende eiere

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Rogaland 

Høyre, 

Landbruksnet

tverket Anbefalt vedtatt vedtatt



31 13 413

Endre fra programmets punkt 413 

"legge til rette for en mer fleksibel 

odelslovgivning, med mål om å 

fjerne odelsretten" til At odelsloven 

endres kun til å gjelde for 

etterkommere etter nåværende 

eiere

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, 

Rogaland 

Høyre, 

Landbruksnet

tverket Anbefalt vedtatt vedtatt

32 13 415

Stryk og erstatt med: lempe på 

kravene til boplikt, men 

opprettholde driveplikten 

Vestfold og 

Telemark 

Høyre Anbefalt avvist vedtatt

14 427

Nytt punkt Ha høye krav til 

dyrevelferd for alle husdyrslag

Landbruksnet

tverket, 

Trøndelag 

Høyre, 

Rogaland 

Høyre, Viken 

Høyre, 

Nordland 

Høyre, 

Vestland 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

14 427

Nytt punkt (flyttet fra justis)  Øke 

strafferammen for grove brudd på 

dyrevelferdsloven og øke 

bøtesatsene for grovt uaktsomme 

brudd på dyrevelferdsloven

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt



14 427

Nytt punkt (flyttet fra justis)  

Dyreeiere som ikke etterkommer 

pålegg fra myndighetene etter 

brudd på dyrevelferdsloven bør 

lettere fratas dyr og nektes å drive

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

14 427

Nytt punkt (flyttet fra justis) Styrke 

og videreutvikle et landsdekkende 

dyrepoliti og sørge for at flere saker 

om alvorlig kriminalitet mot dyr 

påtales til domstolene. 

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt

14 427

Nytt punkt Legge til rette for økt 

foredling og eksport av norske 

landbruksprodukter

Landbruksnet

tverket, 

Møre og 

Romsdal 

Høyre, 

Innlandet 

Høyre, 

Vestland 

Høyre, Viken 

Høyre, 

Nordland 

Høyre, 

Trøndelag 

Høyre, 

Rogaland 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt



33 14 427

Nytt punkt Styrke arbeidet med 

merking av norske 

landbruksprodukter

Landbruks-

nettverket, 

Rogaland 

Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

34 14 427

Nytt punkt Styrke 

landbruksutdanningen og 

iverkesette kompetanserettede 

tiltak for å stimulere til rekruttering 

i næringene

Landbruksnet

tverket Anbefalt avvist vedtatt

35 14 427

Nytt punkt Fortsette å jobbe for 

godt jordvern og økt nydyrking

Landbruks-

nettverket, 

Viken Høyre, 

Nordland 

Høyre Anbefalt avvist avvist

14 456

Nytt punkt Øke satsningen på FOU 

innenfor skogbruk for å utvikle nye 

forretningsområder.

Innlandet 

Høyre Anbefalt vedtatt vedtatt


