
Vandrende møte med Marius A. Nilsen 
 

Hva er friluftsliv for deg? 

Jeg prøver å være mest mulig ute, og er mye ute i båt i skjærgården. Ellers bruker jeg og familien 

Dømmesmoen mye, og rett foran der vi bor har vi en skjult perle som heter Utsikten på folkemunne, 

der en ser utover Østerhus og Groos og Homborsund. Her pleier vi å brenne bål, grille pølser, klatre i 

trærne og leke gjemsel med ungene. Om vinteren går vi på ski på Øynaheia og på Hovden. Det blir 

dessverre ikke nok tid til å være ute så mye som jeg skulle ønske, men jeg prøver ofte å komme meg 

ut i friluft. 

 

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

Å forvalte skog og natur på riktig måte. Vi er nødt til å ha skogbruk og drive den på en god måte slik 

at ikke alt gror igjen. Ungdommen må ha friluftsliv i skolen og lære om naturen og hvordan vi kan 

bruke den. Det er viktig å komme seg ut allerede fra barnsben og barnehagen av. Vi har så mye 

vakker natur i Norge, alt fra kysten til opp i nord. Vi kan ikke bygge ned alt av natur, vi er nødt til å ha 

en del grønne lunger for å ta vare på muligheten for å drive friluftsliv. 

Det er også viktig å støtte opp om de som tilrettelegger for friluftsliv, både med midler og 

ryggdekning slik at dette holdes ved like. 

 

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?  

Naturvern for meg er veldig viktig, og det er det nok ikke alle som forventer av en fra FrP. Men i 

forhold til miljø og klima er det viktigste nå at vi har fornuftige, storskala løsninger som vi kan 

implementere globalt om vi skal kunne gjøre en forskjell. Et godt eksempel er å ta tak i den millionen 

med plastflasker som forbrukes hvert minutt globalt, og hvor det meste havner i havet eller på 

avveie. Der kan vi virkelig gjøre en forskjell med vår resirkulerings og gjenvinningsteknologi. 

 

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

friluftslivsorganisasjonene? 

En stemme på meg er en stemme for realpolitikk framfor symbolpolitikk, hvor vi tar tak i konkrete 

problemstillinger, og bruker pengene der vi får mest effekt for dem. Jeg er opptatt av at vi skal ta 

vare på naturen, at vi skal forvalte den bra. Om vi prioriterer ressursene våre riktig, så kan vi gjøre en 

stor forskjell globalt med reduksjon av søppel, reduksjon av utslipp, og mer. Et godt eksempel er å 

innføre en miljømerkeordning som gir produsenter av varer en karakter basert på hvor miljøvennlig 

deres produksjon, og emballering er. Et produkt pakket inn i plast, i plast, og deretter i plast, vil da få 

lav score, og man kan styre unna. Slik kan man dreie vareproduksjon i bedre retning.   

Ellers er noe av det viktigste for meg å ta vare på vårt unike tillitsamfunn, hvor vi vil hverandre vel og 

stoler på hverandre. Det er en stor styrke for Norge som mange undervurderer. 



Ellers er det jobbskaping, det er beste veien for deltagelse i samfunnet. Her må vi legge til rette med 

ja holdning i stat og kommune og lave skatter og avgifter slik at vi er konkurransedyktig.  

Jeg brenner også for miljøet, og mener vi må bruke penger der de virker mest, ikke der de synes 

mest.  

Sist, men ikke minst så er det at alle har rett på en trygg og god hverdag, her må vi ha en god 

justispolitikk som håndhever dette.   

 

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

hvordan kan de løses? 

Vi kan ikke sette vindmøller på enhver knaus. Per i dag er vi selvforsynt på kraft, og det er mye vi kan 

gjøre i forhold til oppgradering av eksisterende vannkraft. Så vi trenger ikke vindkraft på land i Norge. 

Jeg er derimot for vindkraft til havs, og det kan betyr mye for oss her på Sørlandet i forhold til 

arbeidsplasser. Det vil komme masse midler fra stater og EU og en stor satsing på det i årene 

fremover, og da må vi posisjonere oss slik at får vår del av kaken.  

Man må legge til rette for utvikling og utbygging, det er en konsekvens av at vi blir flere. Samtidig så 

må vi ta vare på områder som er verna, så en god balanse og avveining mellom det er viktig. Det er 

gjerne lokalt at man vet hvordan man kan gjøre det best, men gjerne med noen sentrale føringer 

som sikrer en bærekraftig gjennomføring og vern av uberørte områder.  

 

 


