Vandrende møte med Anja Abusdal, Sp
Hva er friluftsliv for deg?
Friluftsliv for meg er først og fremst jakt. Jeg jakter både elg, hjort og rådyr, og vi har en to år gammel
hund som vi trener til å gå på rådyr, hjort og blodspor. Jeg har vært med helt siden jeg var liten, så
dette har alltid vært viktig for meg. Og så har vi fra vi var små fisket i vannene rundt der jeg vokste
opp.

Hvordan tenker du vi best kan sikre fremtidens generasjoner muligheten til å drive friluftsliv?
Det ene er jo det som de har gjort her vi går nå, å over tid lage ei løype som nesten alle kan bruke –
at det er gjort tilgjengelig for folk. Her kan jeg jo gå med barnevogn. Men jeg er også tilhenger av at
ikke alt skal tilrettelegges som turstier, og at folk skal komme seg ut i skogen og der det er mer
uberørt. Det er bra at kommunen eier noen slike områder slik at det blir sikra for allmennheten.
Informasjon om områdene man kan bruke til friluftsliv er viktig. Og ved å inngå samarbeid med andre
grunneiere og kanskje gi dem en kompensasjon eller noe slikt for at folk bruker dem, kan det være
mer som blir tilgjengelig.
Frivilligheten spiller en viktig rolle for friluftslivet, og hadde det ikke vært for de, så tror jeg at det
hadde vært færre steder man kan gå. Så å sørge for at frivilligheten får de pengene de trenger for å
fortsette dette arbeidet er viktig.

Naturen gir oss mange goder og bidrar til den gode levestandarden vi har i dag. Hvordan tenker du
vi best kan sikre at fremtidens generasjoner tilgang til naturens goder?
Plan og bygningsloven er veldig viktig for å ivareta naturen i reguleringssaker, og her må vi ha en
gjennomgang både av loven og retningslinjene for å gi dispensasjon fra arealplanen. Vi er jo veldig
opptatt av dyrka mark, og mener at tiden for å bygge ut dyrka mark er over. Det er jo ikke lov å bygge
ut i LNF-områder, og dispensasjoner fra arealplanen må være unntaket – ikke regelen.
Mange kommuner har gamle arealplaner, noe som også blir brukt som et argument for å gi
dispensasjoner, og dermed bygges det ned bit for bit helt til det nesten ikke er noe igjen. Så her må
det gjøres en jobb for å få nyere arealplaner i alle kommuner.

Hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og friluftslivsorganisasjonene?
Fordi Sp er et parti som ser hele landet og som ser verdien i at vi har et mangfold, både blant folk og
for natur. Og vi er opptatt av å forvalte naturen, ikke bare verne for vernets skyld. Vi mener at vi må
bruke naturen, ikke bare som ressurs, men også til ferdsel. Folk trenger å komme seg ut – det er sunt.
Og så er det å sikre friluftslivsaktiviteter for barn og unge, og da trenger vi frivillige lag og
organisasjoner.
Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?

Det ene er det med frivilligheten, for vi vet at for barn og unge spesielt, så er det å komme seg ut og
være i aktivitet i naturen veldig viktig. Så vi må ivareta de frivillige organisasjonene som har
friluftslivsaktiviteter for barn og unge.
Så må jo disse også ha natur som de kan være i, så det å se på om det trengs endringer i Plan- og
bygningsloven for å ta bedre vare på naturen og landbruksområdene vi har. Og så må vi gi
kommunene større økonomisk handlingsrom slik at de bedre kan ta vare på det de allerede har.

