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Hva er friluftsliv for deg?
Friluftsliv er veldig viktig for meg. Vi har alltid vært mye ute som familie og jeg er vokst opp med å gå
mye på tur og på langrenn. Pappa er jo fisker, og lever av naturen og den har alltid vært veldig viktig
for oss i familien. Ellers løper jeg en del, av og til her hvor vi går nå, men liker veldig godt å løpe rundt
Donevann – det er en skjult perle.

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?
Først og fremst må en la være å bygge ut store prosjekter som vindkraftverk og motorvei, hyttefelt
og store boligfelt i uberørt natur. Ved å stoppe boligspredning sparer man naturen for andre
utbygginger som veiutbygging og lignende. Så tror jeg vi må verne mer og bli flinkere på å restaurere
og tilbakeføre. Vi ønsker at man skal restaurere like mye som det man tar til nye utbygginger.
Jeg møter mange som sier at vi har så himla mye natur i Norge – men vi kommer ikke til å ha det hvis
vi fortsetter utbygging i dette tempoet. Hvor lenge kan en holde på det tankesettet før en innser at
det ikke er noe igjen? Vi vet jo at jo mer vi bygger ut, jo mer sårbart blir det vi har igjen – og det
gjelder jo spesielt dyreliv, da.
Jeg tror vi trenger noen, spesielt på kommunenivå, som snakker naturens sak i utbyggingsprosesser.
Og ved at staten gir øremerka midler til miljørådgivere i kommunene, så kan den miljøfaglige
kompetansen i kommuneadministrasjonen bli styrket. Og det tror jeg er veldig viktig, for jeg har det
inntrykket at i mange kommuner så forstår man ikke den naturkrisa vi er i nå. Naturkrisa betyr at
man må tenke på det i alle avgjørelser man tar, og når kommunene ikke har forstått det eller har den
kompetansen som kan videreformidles til politikerne som skal ta avgjørelsene, så taper naturen på
det.
Vi ønsker også å styrke statsforvalterens rolle, for det er viktig for å ta vare på naturen. Vi ønsker
også å si nei til hyttebygging utenom regulerte områder og stoppe store utbygginger av sånn som
motorveier, det tror jeg vil spare mye natur.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur- og
friluftslivsorganisasjonene?
Det er spesielt det med motorvei som jeg er opptatt av, for det tar så mye areal og ødelegger så mye
natur. Og så gjør vi det i stedet for å vedlikeholde og utvikle toglinjer, selv om vi vet at nye veier fører
til økte utslipp, mer bilisme, mer mikroplast i naturen og som er mindre trafikksikkert enn toget. Jeg
kan ikke skjønne at vi i 2021 fortsatt bygger motorveier, når det koster så enormt mye, og vi ikke har
råd til å ta vare på de veiene vi allerede har.
Nedbygginga av strandsona er også en hjertesak for meg, for siden jeg har vokst opp ved sjøen, så vet
jeg hvor viktig dette er for både mennesker, dyr og naturen. Og jeg synes det er skummelt med de
planene om lakseoppdrett som det er planer om uti sjøen her, spesielt når en ser hvilke

konsekvenser det har ført til andre steder, for laks og reker og annet dyreliv. Man har bare sagt ja,
fordi man kan tjene masse penger på det, og så har man ikke fullt ut visst konsekvensene av de åpne
anleggene.
Dette har jeg lyst til å gjøre noe med hvis jeg kommer på Stortinget.
Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Jeg har ikke lyst til å være den MDG-eren som alltid bare snakker om klimaet, men jeg tror ikke vi helt
innser hvor truende klimakrisen er for naturen vår. Vi ser jo mange steder i verden hvordan
ekstremværet har ødelagt ikke bare hus, byer og menneskeliv, men også store områder med natur.
For eksempel de store skogbrannene som har vært i USA. Så for å ta vare på naturen så må vi også
kutte utslipp.
Men vi løser heller ikke klimakrisa ved å ødelegge naturen, så jeg er tydelig imot vindkraft på land i
uberørt natur. Jeg har ikke interesse av å produsere fornybar energi dersom konsekvensen er at vi
også bygger ned så mye natur. For det er noe dyreliv og også vi mennesker som er opptatt er
friluftsliv må betale i dyre dommer for.
Og så er det motorveiutbyggingen som blir en stor utfordring for Agder, som jeg har nevnt tidligere,
og nedbyggingen av strandsonen. Det kan virke som politikerne glemmer at det vil komme noen
etter oss som også har lyst til å ligge på et svaberg som ikke er privatisert når de gir dispensasjoner.

