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Hva er friluftsliv for deg?
Jeg er mye ute, og bruker elva her mye til å padle. Ellers går vi mye i fjellet i både Austheia og
Vestheia i Setesdal. I tillegg så dyrker vi økologisk mat på et jorde rett borti her, ikke akkurat
friluftsliv, men da er vi jo også ute i friluft. Det å være ute gir livskvalitet!

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 sikre LNF-områder, for det kan brukes av alle, og så må vi gjøre strandsona mer tilgjengelig.
Med stort press på arealene her, så er naturen og dyrelivet veldig presset. Så de små LNF-områdene
er kjempeviktige for dyre- og fuglelivet. Friarealene må gjøres kjent slik at folk finner de områdene
som er tilgjengelig. Her vi går nå, så er det ikke sikkert du som ikke er herfra hadde funnet friarealet
eller begynnelsen på stien.
I tillegg så må kommunene håndheve regelverket. Som du ser her, så har naboene til friarealet tatt
seg til rette både med å hogge hule trær og bygge platting uten tillatelse. Nede ved elva her er det
både kuttet siv, mudret og bygd brygger ulovlig. Og det er jo viktige områder for fugl. Så kommunen
må reagere på ulovlige tiltak i LNF-områder. Det å få inn miljøkompetanse i kommunene, og å styrke
by-gartneren er kjempeviktig.
Statsforvalteren må styrkes, for nå er det et kappløp mellom kommunene om å få mest vekst, og da
må statsforvalteren ha kapasitet til å følge opp både reguleringssaker og dispensasjonssaker for å
sikre at statens retningslinjer blir fulgt. Jeg blir ofte kontaktet av fortvilte folk som kjemper for sine
nærområder, og det er forferdelig at det er vanlige folk som må bruke all sin fritid for å sette seg inn i
plan- og bygningsloven for å kjempe for natur og friluftslivsområder. Det er ikke sånn det skal være.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
Det det handler om for meg er ikke det å vinne valget eller å komme på stortinget, men å gjøre en
endring og forvalte det vi har på en bedre måte. Fordi vi må ha politikere som kan naturforvaltning,
for natur er ikke en ubegrensa ressurs. I den tida vi lever nå, så er det så press, kommuneøkonomien
er kjempetøff, og det fører til en markedsprosess på arealene hvor naturen ikke får noen pris. Så hvis
du vil ha en politiker som virkelig kjemper for natur, så er det meg du skal stemme på.

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Vassdraga våre er kjempeviktige, for artsmangfoldet og for oss. Og det nedbyggingspresset som er i
strandsonen, også langs vassdragene er en kjempeutfordring. Det er ikke mange plasser langs nedre
Nidelva her vi går nå som er igjen til allmennheten. Samtidig så er jo dette viktige hekkeområder for
fugl, og vi ser at fuglelivet tar skade av den aktiviteten som er i og rundt elva her. I sommer var det et
eksempel på at ungene til svaneparet som prøver å etablere seg her, døde av stress.
For Agders del, så ønsker jeg at Austheia og Vestheia i Setesdal skal bli nasjonalparker. Det vernet
disse områdene har i dag, som landskapsvernområder og villreinområder, er ikke sterkt nok. Det ser
vi av alle dispensasjonssakene. Dette er viktige områder for Agder og må tas bedre vare på.

