Vandrende møte med Ingvild Wetrhus Thorsvik, Venstre
Hva er friluftsliv for deg?
Friluftsliv er viktig for meg, og jeg går mye tur - det hjelper meg å holde meg i balanse i en travel
hverdag. Jeg vokste opp her ute, og brukte veldig mye av fritida mi som barn her ute i skogen. Nå
som voksen synes jeg det er veldig gøy å sanke, både sopp og bær og ramsløk. Og så synes jeg at
naturen har en egenverdi utover det vi kan bruke den til.

Hvordan tenker du vi best kan sikre fremtidens generasjoner muligheten til å drive friluftsliv?
Allemannsretten er utrolig viktig, også i strandsonen hvor det har vært nedbygging i mange
kommuner gjennom dispensasjoner. Og det privatiserer en veldig viktig del av naturen vår. Her må vi
se på dispensasjonsregelverket. Man ser eksempler på at folk jages bort fra naboer til
statsallmenninger i strandsonen. Her må det informeres om at dette er områder alle har rett til å
være på.

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?
Jeg tror både at vern og tilbakeføring er gode måter å sikre natur på. Det er viktig å forvalte naturen
på en god måte, og ikke alltid la naturen måtte vike for økonomiske interesser. Det bør være en
miljørådgiver i kommunene som skal inn å se på saker. Vern og tilbakeføring av natur kan hjelpe til
med klimautfordringene. Og det er også viktig å verne artsmangfoldet.
Jeg tenker også at ved å få barn og unge ut i naturen og at de driver med friluftsliv, gjør at de blir
glade i naturen. De må få mer opplæring om dette i barnehage og skole. Og det er alfa og omega for
å vekke interessen for vern.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
Klima, naturvern og dyrevern er mine hjertesaker, i tillegg til at barn og unge skal få de samme
muligheter til å skaffe seg et godt liv gjennom utdanning og helse. Og der kommer friluftsliv inn som
en viktig faktor.
Vi må skaffe flere grønne arbeidsplasser, og da snakker jeg ikke bare om klimavennlige
arbeidsplasser, men også naturvennlige. Naturperspektivet må også være med.

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Klimakrisen er en utfordringer for alle, og naturmangfoldet blir mindre. Det fordrer mer vern av både
friluftslivsområder og andre naturområder. Det er viktig å ivareta naturhensyn i plansaker både i
kommuner og fylkeskommuner, og her må det bli en større bevissthet rundt natur. Og selv om jeg er

fan av lokalstyre, så mener jeg det er viktig å styrke statsforvalteren som kan se til at nasjonale
retningslinjer følges. Og jeg tror at kommunereformen kan være bra, slik at administrasjonen kan bli
styrket med miljøkompetanse.
Når det gjelder vindkraft, så er jeg ikke mot all utbygging, men mener det må gjøres på en annen
måte enn i dag, for eksempel på industriområder som allerede er utbygd. Noen snakker om at vi må
se på kraftutbygging i vernede vassdrag, men det mener jeg vi ikke kan. Vannkraftutbygging har også
store konsekvenser for natur og ikke minst alt det som lever i vann. Da må vi heller se på det å
effektivisere gamle kraftverk slik at vi får ut mer energi av det som allerede er utbygd.

