
Vandrende møte med Cecilie Knibe Kroglund, Arbeiderpartiet 
 

Hva er friluftsliv for deg? 

Jeg fisker mye, både fra bår og fra land, og holder på å lære meg krepsefiske. Ellers går jeg mye på tur 

og liker å være ute, spesielt langs kysten. Og jeg har tatt dere med hit for å gå en kul-tur – dette er 

både det å bevege seg og å oppleve kystkulturen. 

 

Hvordan tenker du vi best kan sikre fremtidens generasjoner muligheten til å drive friluftsliv? 

Utgangspunktet for denne turen er allemannsretten, som er så viktig for rekreasjon og folkehelse. Og 

så her vi går nå, det er jo historie og forteller noe om samfunnet vårt og hvordan det var. Og så må vi 

ta vare på de lett tilgjengelige områdene og tilrettelegge for friluftsliv. 

 

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?  

Strandsonevernet må bli et reelt vern, det er noe av det viktigste for Sørlandet fordi det er særskilt. 

Men også i et folkehelseperspektiv er tilrettelegging for friluftsliv her veldig viktig. 

Kysten og strandsonen er jo en av de største ressursene vi har og er jo så viktig for så mange her og 

egentlig i hele Agder. Og hvorfor bruker vi ikke mer ressurser på å forvalte den, og kanskje spesielt i 

dette skjæringspunktet mellom natur og kultur. For jeg mener at strandsonen må være tilgjengelig 

for alle. Så alle disse småstiene her i Brekkestø som er for alle, men som ikke er så lette å finne for de 

som ikke bor her, ønsker jeg det skal settes fokus på, og at de kan merkes med skilt som sier 

velkommen – her kan du parkere, og her kan du gå. 

Lillesand kommune har laget et fint hefte over de merkede turstiene. Fortsettelsen på dette håper 

jeg og Lillesand Ap blir en sammenhengende kyststi.  

 

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og 

friluftslivsorganisasjonene? 

Jeg er veldig opptatt av kystlinja og tilgjengeliggjøring av kystområdene våre. Jeg er veldig bekymra 

for den nedbygningstakta vi har, jeg har ikke lyst til at vi skal bli som Færder kommune, men at vi 

heller går motsatt vei.  

Jeg er også opptatt av at vi skal forvalte havet, ikke bare landjorda. Og havet har ingen grenser og 

ingen eier havet. Men det betyr jo at det må forvaltes sammen og i enighet med alle. Det de gjør for 

eksempel med ålen i Belgia eller Nederland vil ha betydning for ålen i Norge – og motsatt. Så 

helhetlig forvaltning av kystsonen må til i større grad enn det vi gjør i dag. 

Vi i Arbeiderpartiet ønsker at organisasjonene skal få full momskompensasjon. Det vil gi en større 

frihet og forutsigbarhet i forhold til midler. Og de større ordningene som de ikke trenger jage hvert 

eneste år må en verne om, og støtte større langvarige prosjekter. 

 



Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og 

hvordan kan de løses? 

Det gis veldig mange dispensasjoner til utbygging i strandsonen, og Arbeiderpartiet ønsker å 

stramme inn regelverket i forhold til det. I løpet av 25 år er det bygd ned et areal tilsvarende 88 

fotballbaner innenfor 100-meters beltet, bare i Lillesand. Det er bare 50 % av kystarealet som er 

tilgjengelig, så dette kan ikke fortsette. 

 


