
En god fjord med lukket 
oppdrett er gull verdt
Fjorfisket er vårt gull. Og vi trenger alle å ha en 
sunn fjord som gir oss sunn mat. Uten forurensing.

MDG ønsker ikke å ha nyetablering av 
fiskeoppdrett dersom anleggene ikke er lukka. Vi 
ønsker at Kåfjord samarbeider med Storfjord og 
Lyngen for å ha en helhetlig politikk som bevarer 
det tradisjonelle fisket.

Vi ønsker en kartlegging av utslipp i fjorden. Dette 
må skje i samarbeid med nabo kommunene våre.

Vi som lokalbefolkning trenger fjorden til å gi 
oss tradisjonell mat. Det er en viktig kulturbærer. 
Og kommende generasjoner må i praksis lære seg 
dette.
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1 Tania Lopez 1972
2 Linda Aarøen Lien 1964
3 Lars Norvald Nilsen Marakat 1958
4 Vera Eriksen 1963
5 Gunter Herbert Scholz 1959
6 Paula Simonsen 1973
7 Knut Skomedal 1988
8 Eva Maria Fossli 1963
9 Aleksandra Vangen Scholz 1992

10 Edel Olsen 1968
11 Reidar Hansen 1967
12 Linda Katrine Asbjørnsdatter 1982
13 Tore Petter Fossli 1967
14 Tove Annie Vangen 1967
15 Ingebjørg Sofie Olsen 1973
16 Edvin Johannes Salo 1964
17 Ronja Aarøen Lien 1996
18 Marina Olsen 1969
19 Tor Mikalsen 1968

Lars Norvald 
Nilsen Marakat

Tania 
Lopez

Linda  
Aarøen Lien

Foto: Marius Fiskum – www.mariusfiskum.no



en god oppvekst starter i 
en god skole og barnehage
Skolene i Kåfjord har ett problem. Det er noe 
alle vet og som det er på tide at vi snakker om. 
Systemendring er et ledelsesansvar og ikke noe 
som dyktige lærere skal ta ansvar for. 

MDG ønsker å bruke de eksterne barnehage- og 
skoleevalueringene til å skape en ledelse som tar 
tak i usunne tedenser i samarbeid med den enkelte 
ansatte.

For å skape en ny Kåfjordskole må de dyktige 
lærere gis de verktøyene, rammene og friheten til 
å skape gode relasjoner og læringsmiljø for sine 
elever.

En ny Kåfjordskole betyr at hele kommunen må 
fokusere på utfordringen fremover. Derfor mener 
MDG at vi må ha en egen oppvekstkomite slik at 
man vet hvor ansvarslinjene i kommunen er.

gode møtesteder hvor alle er 
velkommen med sin historie
I Kåfjord har det tradisjonelt vært gode møtesteder 
hvor folk har jobbet sammen. I det moderne livet 
har vi mistet noen naturlige møtesteder hvor alle 
hadde en funksjon den gangen landbruk og fiske 
krevde at alle hender var i sving. 

Ny teknologi har gjort gårder og sjarker til 
enkeltmannsforetak som ikke har økonomi til å 
ansette særlig med folk. Teknologien er i stadig 
utvikling, og samfunnet trenger færre og færre 
hender for at alle skal få dekket basisbehovene sine.

Men vi mennesker behøver å være med i skapende 
virksomhet. Vi trenger fellesskapet for at livet skal 
gi mening. MDG Kåfjord ønsker fokus på denne 
utfordringen. 

Vi vil at kommunen skal stimulere til oppstart av 
møtesteder, og støtte opp under de som allerede 
eksisterer eller er under etablering. Eksempler er 
husflidslagene, Oasen, Edens hage m.fl. 

Private initiativer til turgrupper, kurskvelder eller 
det som det måtte være interesse for blir enkelt å få 
til med litt hjelp til organisering og evt. økonomi. 

En stor prosentandel av befolkningen er ikke 
yrkesaktiv – alt fra ungdommer til pensjonister. 

Vi ønsker å slå et slag for at alle får sjansen til å ha 
en meningsfylt hverdag i et åpent samfunn.

God næringsutvikling gir 
økt bosetting og bolyst
Vi trenger arbeidsplasser for å opprettholde 
bosetning i kommunen. 

Vi vil at kommunen skal stimulere til etablering og 
næringsutvikling. 

En løsning er å danne inkubatorer. 

Vi synes å ha identifisert at noe aktivitet strander 
på dårlig kommunikasjon. 

Tiltak som har potensiale dør hen fordi de riktige 
personene ikke snakker sammen. 

Vi vil også stimulere til videreforedling innen 
primærnæringene. 

Åpenhet mener vi er essensielt for at ting skal 
fungere.


