Vandrende møte med Kasper Bekkeli Espeland, Rødt
Hva er friluftsliv for deg?
Friluftsliv har alltid vært veldig viktig for meg, det har det vært helt siden barndommen. Og det er
noe jeg prøver å videreføre til barna mine også. Og jeg er mye ute i dette området. Nærhet til
naturen og nærheten til sjøen er noe av grunnen til at vi bosatte oss her.
Friluftsliv handler om alt fra å kunne dra på lange turer i fjellet med telt eller fra hytte-til-hytte, til å
ha rimelig enkel tilgang til naturen i hverdagen. Det gir en egen ro å kunne ta seg en joggetur i skogen
etter jobb, eller å kunne sitte rundt et bål på hyttetur. Det er en god måte å koble av fra en hektisk
hverdag.For meg handler det også om å gjøre ting enkelt. Det skal ikke kreve dyrt og fancy utstyr å
komme seg ut. Har du en sekk og et par ok sko så kan du få veldig flotte naturopplevelser store deler
av året i Norge.

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?
Vi må større grad bruke et føre-var prinsipp og verne natur enn det vi gjør i dag. Vi bygger ut bit for
bit, og det virker kanskje ikke så ille, men i sum så blir det veldig mye. Og det går ikke i lengden – vi
trenger ikke rapporter fra FN for å skjønne det. Vi må bli mye flinkere til å verne om de områdene vi
har igjen. Det må lages gode og langsiktige planer i kommunene, og samtidig må man være flinkere
til å si nei til utbyggere som ønsker å bygge ned viktige naturområder, landbruksjord og så videre. Det
kan være fristende å si ja til alle flotte prosjekter, men man må heller bli flinkere til å fortette.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
Jeg ønsker å bevare den flotte naturen vi har, den har en egenverdi og må bevares for kommende
generasjoner. Og så ønsker jeg at det skal legges til rette for god bruk av naturen, slik at alle kan
bruke det. Og at det skal være tilgjengelig, for det er ikke alle som har råd til hytte på Hovden eller
Bortelid.
Den jobben som de frivillige organisasjonene gjør er veldig viktig. Støtteordninger for de frivillige
organisasjonene må ikke være så kompliserte å søke på at det blir et hinder for at de søker, det må vi
gjøre noe med.

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Både vindkraft og motorveiutbygging vil føre til store naturinngrep i Agder. Denne naturen kan man
ikke få tilbake igjen. Vi ser også en interesse for å etablere lakseoppdrett på Sørlandet. Dersom vi skal
ha det her, så må det være i lukkede anlegg. For å løse dette må man se på hvordan man kan

redusere presset på å bygge ut. Om det skal være en kompensasjon til kommuner som tar vare på
natur, eller andre ordninger, må en se på.

