Vandrende møte med Ingunn Foss, Høyre
Hva er friluftsliv for deg?
Jeg har et veldig godt forhold til naturen. Jeg er selv fra en liten plass der naturen var tett på og har
alltid likt å gå på tur og på ski i fjellet. Friluftsliv blir bare viktigere og viktigere, spesielt nå som jeg er
store deler av tida i en storby, så setter jeg ekstra pris på å komme hjem og ha naturen rundt meg.
Den gir en hel annen ro – ja, rett og slett rekreasjon. Man får jo mer krefter av å komme seg ut, en får
tømt hodet, og spesielt det å komme på en topp å se utover synes jeg er flott.
Vi er jo heldige her i Norge hvor de aller fleste har natur i nærområdet slik at en enkelt kan komme
seg ut. Spesielt i den tiden vi har vært gjennom nå – jeg har ofte tenkt at den muligheten vi har for å
kunne komme ut i naturen har vært en slags medisin mot korona. Et pusterom der man har fått
pandemien på avstand og få renset hodet.

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 og muligheten til å drive
friluftsliv?
Det er viktig å ta vare på naturkvalitetene vi har i landet vårt. Og det handler om å få stoppet
utslippene hvis du skal se på det store geopolitiske bildet – å få stoppet det som ødelegger hele
jordkloden. Det er jeg veldig opptatt av, at vi kan få slutt på utslippene for at vi kan nå målene i
Parisavtalen.
Ellers synes jeg vi har ganske stort fokus her hjemme på å ta vare på naturområder og biologisk
mangfold, pollinerende insekter og jordvern. Hva skogen betyr for karbonregnskap, ta vare på
leveområder til dyr og fisk. Og det er viktig å ta hensyn til dette når vi planlegger utbygginger og
prosjekter.
Da jeg var nestleder i Region Lister arbeidet vi for en regional plan for energiutbygging. Tidligere var
det ikke noen særlig motstand mot for eksempel vindkraftutbygginger, men så ser vi jo hvordan
utviklingen har vært på dette. Så har jo regjeringen lagt frem en plan for vindkraft på land, og har
endret konsesjonssystemet. Samtidig som vi skal legge om til mer fornybar kraft, så skal vi jo ta vare
på natur, så dette er jo et problem som vi må løse.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
Natur- og friluftslivsinteresserte skal stemme på meg fordi Høyres ideologi bygger på
forvalteransvaret. Det betyr at du skal overlevere en plass i bedre stand enn du overtok den. At du
skal ta vare på skaperverket, og forvalte og foredle på en slik måte at neste generasjon skal få like
mye glede av det.

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

Det kan virke som om vi i Norge alltid kommer bedre ut enn andre av kriser, slik som pandemien eller
i forhold til klimaendringene. Men det som skjer ute i verden får også noe å si for oss. Se på slik som
ekstremvær påvirker landene i beltet rundt ekvator. Tørke fører til at landbruksjord ikke kan dyrkes
lenger, og hva kommer til å skje når folk ikke lenger finner mat der de er? Så selv om Norge kanskje
ikke blir hardest rammet, så må vi bidra til at verden kan stoppe klimagassutslippene og at vi kan
være med på å normalisere og finne igjen balansen slik at folk kan leve og bo der de er i dag.
Og så må vi sikre bærekraft i velferdssamfunnet vårt. Vi må ha inntekter til statskassen vår, og det
blir en utfordring å finne noe som gir så mange arbeidsplasser og så høye inntekter til staten som
oljenæringen har gjort. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for privat næringsliv og ha et
skattesystem som gjør at folk vil investere her i Norge.
Jeg er også opptatt av andre saker. En viktig sak for meg er barn og unge, og forholdene for dem.
Flere går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive. Flere dropper ut av videregående, og i
Agder er vi i toppen på antall uføre unge. Så vi må ha fokus på hvordan man kan få unge inn i
arbeidslivet og beholde dem der. Og så er jeg opptatt av folkehelsen og hvordan vi skal løse
utfordringen med det økende antall eldre i samfunnet. I 2050 vil det bare være to yrkesaktive bak
hver pensjonist. Dette er en bekymring og en utfordring i forhold til forvalteransvaret og at
fremtidens generasjoner skal kunne ha samme velferdsgoder som oss.

