Vandrende møte med Kari Henriksen, Ap
Hva er friluftsliv for deg?
Friluftsliv betyr mye for meg. Jeg er veldig glad i å gå tur i nærområdene mine, og er frivillig på
Vaffelbua her i Jegersberg. Ellers er veldig glad i være ved sjøen, det er vel kanskje der jeg er mest
ute. Vi har også reist på telttur i fjellheimen med de to minste barnebarna, og det er fantastisk å
oppleve naturen også gjennom deres øyne.

Hvordan tenker du vi best kan sikre fremtidens generasjoner muligheten til å drive friluftsliv?
Den muligheten vi har for å gå tur i nærområdene må vi ta vare på. Og så må barn og unge bli kjent
med naturen og bli vant til å være ute. Å ta med de yngre generasjoner med på tur er både gøy og
bra. Vi må øke tilgangen ved å ha mer universell tilrettelegging, men vi trenger også et rammeverk
som kan balansere bruk og vern og øker forståelsen for dette.

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?
Først og fremt handler det om å sikre allemannsretten. Dernest handler det om å ha en politikk som
forstår forvalteransvaret og kan se helhetlig på interessekonflikter som oppstår mellom bruk, nytte
og vern.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
At vi skal ha et levende organisasjonsliv og vi vil derfor innføre full momsrefusjon og høy andel frie
midler, slik at rammebetingelsene for natur- og friluftsorganisasjonene øker og blir mer forutsigbare.
Å bruke naturen er en del av vår folkehelsestrategi som alle må kunne ta del i. Vi vil innføre
besøksbidrag i pressede reisemål, videreføre og utvikle samarbeidet med friluftsorganisasjonene om
tiltak i nærmiljøene og universell utforming og sloss for statlig eierskap til natur og friluftsområder og
sikre allemannsretten.

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Tilretteleggingen er god mange plasser, men vi kan bli bedre på universell utforming også her på
Agder. Ha tilgjengelige friluftsområder og grønne lunger der folk bor. Sørge for å være åpne og
tilrettelegge for god kontakt med organisasjonene når det gjelder å balansere hensynet til bruk og
vern, i byene og i naturen.

