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Hvilket forhold har du til friluftsliv? 

Friluftsliv er viktig for meg, og jeg går mye på tur. Det var også noe jeg tok de andre i Natur og 

ungdom med på da jeg var generalsekretær der. Jeg liker også sanke bær og sopp. Gjennom friluftsliv 

får man nærhet til naturen, og det er viktig å være ute for å huske på hva det er vi arbeider for å 

bevare. 

Hvilke naturområder i Agder er de viktigste for deg, og hvorfor? 

Jeg er vokst opp i Lyngdal, og derfor har jeg et spesielt forhold til naturen i Lyngdal og Farsund. Jeg 

synes det er viktig å bruke nærnaturen, for det krever ikke så mye å komme seg ut i forhold til om 

man skal oppsøke alle spektakulære turmål. Det gjør at det blir vanskeligere og sjeldnere å komme 

seg ut. 

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

Først og fremst nå vi bevarer naturområder og ikke bygge ned områder der det drives friluftsliv. Selv 

om mange steder er satt av til friluftsliv og naturområder, så gis det ofte dispensasjon til bygging 

likevel. Det har vi sett mange eksempler på i strandsonen. Også store prosjekter som i 

utgangspunktet er for alle, slik som parken som planlegges på Odderøya i Kristiansand, spiser alle av 

arealet i strandsonen. 

Det er også viktig å tilrettelegge og merke stier. Mange trenger at det føles trygt å bevege seg ute og 

at det finnes informasjon om for eksempel hvor lang turen er og hvor vanskelig. Da vet man mer om 

hva man begir seg ut på. Det er viktig at noen steder tilrettelegges slik at alle brukergrupper kan 

bruke det. Så er det kjempefint med de utlånsordningene som finnes for turutstyr, det bidrar også til 

at flere kan drive friluftsliv. 

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?  

Jeg tror at naturens egenverdi må vektes høyere i forhold til samfunnsnytten ved utbygginger. Og for 

å sikre dette bør det være miljørådgivere i kommunen som deltar i arbeidet med alle 

reguleringsplaner. For mange politikere i kommunene blir utbygginger som kan føre til en bedre 

kommuneøkonomi viktigere enn å ta vare på naturområder, noe som er ganske forståelig. Derfor er 

det viktig å sikre en bedre kommuneøkonomi for eksempel gjennom statlige midler slik at man ikke 

bruker økonomi som argument for å tillate utbygginger eller gi dispensasjon fra arealplan. 

En annen viktig ting for å sikre tilgang til naturens goder er at flere får et forhold til naturen rundt 

seg. Her kan matproduksjon bidra. Jeg er selv med i et andelsbruk, og får poteter og andre 

grønnsaker som jeg trenger. Når man får et forhold til naturen, får man lyst til å verne om den. 

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

friluftsliv? 

Det er flere viktige naturvernsaker som opptar meg, og en av dem er fiskeoppdrett. Vi ser nå hvilke 

konsekvenser dette har ført med seg på Vestlandet og i Nord-Norge, med lus, rømming, langreist 

kraftfôr og forurensning av havbunnen. Når oppdrett drives i for stor skala, med for mye fisk i hver 

merd, gir det store utslipp og mindre mulighet til å følge opp problemer som oppstår, før 



problemene blir større. Nå ønsker noen å starte med oppdrett i større skala her på Agder, og for meg 

er det viktig at det ikke åpnes for vekst i oppdrett før miljøproblemene er tatt hånd om og 

oppdrettsfisken ikke lenger er en trussel for fjordene og villaksbestanden. 

Jeg mener allemannsretten må grunnlovsfestes. 

Ellers er det enkelte saker som har satt spor, som planene om kobbergruve i Repparfjorden. Der var i 

sommer, og det som slo meg er hvor viktig naturen er for menneskers liv og identitet.  

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

hvordan kan de løses? 

De viktigste utfordringene for Agder er areal- og klimaendringer. Klimaendringene går ut over 

naturen, og det er vanvittig å fortsette å lete etter olje. Det er viktig å se helheten, for alt henger 

sammen. Det er viktig med håndheving av regulering, og vi må være mer i forkant enn det vi har sett 

at vi har vært i for eksempel fiskeoppdrett og i forhold til vindkraft. 

Ellers er det utfordringer i forhold til den samferdselspolitikken vi har hatt. Vi trenger ikke firefelts 

motorvei overalt i Agder. Miljøkonsekvensene må ligge til grunn for avgjørelsen om vei. 

Jeg mener vi må prioritere et grønt skifte, ikke grønn vekst. 


