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M
ens feriestemte nordmenn ten-
ker mest på ski til fjells eller
vintertur til Syden, kommer
reiselivsnæringen med en be-

kymringsmelding foran årets sommerse-
song: Gjengroingen av Norge. Temaet har
fått økt oppmerksomhet de senere årene.
Men de mer omfattende, nasjonale tilta-
kene lar vente på seg. Det var neppe noen
mangel på samtaleemner da den norske
delegasjonen til reiselivs- og matmessen
Grüne Woche i Berlin hadde møte med
landbruks- og matminister Trygve Slags-
vold Vedum (Sp) i går. Denne årlige gi-
gantmessen i Berlin går av stabelen nå i
helgen og er noe av et flaggskip i turisme-
satsingen i utlandet, en satsing som år
om annet gir inntekter på over 30 milliar-
der kroner i tillegg til det vi selv bruker i
«vårt nærmeste ferieland».

MYE STÅR derfor på spill, også rent
økonomisk, når turistattraksjoner blir
mindre attraktive fordi de skjules bak en
grønn vegg av vegetasjon. Atlanterhavs-
veien på Nordvestlandet og «postkort-
veiene» i Lofoten figurerer på listen over
de mest utsatte, der 40 prosent av strek-
ningene ikke lenger byr på visuelle opp-
levelser. Valdresflya, Aurlandsveien,
Geiranger-Trollstigen og Sognefjellet er
andre navn på samme liste, utarbeidet av
Norsk institutt for skog og landskap.
MEN MAN trenger ikke reise så langt

av gårde for å få en føling med gjen-
groingen. Utallige hytteeiere rundt i lan-
det, fastboende for den del, kan fortelle
noe om utsikt som forsvinner og verdier
som dermed forringes. Bondelaget har
engasjert seg i problemet, blant annet
med forslag om økte tilskudd til beitedyr

for å holde krattskogen i sjakk. Endring-
ene i landbruket de siste tiårene, med
færre dyr på beite, er sikkert én av årsa-
kene til gjengroingen. Men problemet er
stort også på steder hvor det aldri har
vært beiting.
DERFOR KREVES mottiltak på bred

front. Statens vegvesen lover mer vedli-
kehold langs turistveiene. Mer bør gjøres
i kommunal regi, ut fra nasjonale ret-
ningslinjer og finansieringsordninger.
Biobrensel kan være ett stikkord, slik
som i Sverige. Og det samarbeidet
mellom bønder og reiselivsnæring som
er kommet i stand i flere typiske turist-
kommuner gir noen eksempler til etter-
følgelse og videreutvikling. For turist-
plakatene bør holde hva de lover, på mes-
ser i Berlin og andre steder.

Utsikt til en grønn vegg 
AVISENS MENING

Ønsker tilbud 
på prosjekter 
Farsund kommune, teknisk drift
har sendt ut forespørsel om an-
bud/ pris for prosjektering og ut-
arbeiding av teknisk beskrivelse
for seks prosjekter i Kjørestad.
I 2012 ble det prosjektert rehabi-

litering av vann- og avløpsnett i
Kjørestad. Det ble gjennomført
anbudskonkurranse som ble av-
lyst på grunn av manglende kon-
kurranse. Nå prøver man seg på
nytt.
Farsund kommune ønsker å

dele opp prosjektet i seks delpro-
sjekter. Det bes derfor om pris for
prosjektering og utarbeiding av
teknisk beskrivelse for hvert av
disse.
Frist for levering av pristilbud

er satt til middagstider tirsdag 22.
januar.

Kommunen tar
kloakkostnader 
Hægebostad formannskap har
tatt en klage fra Tomine Rosse-
vatn til følge og har likevel be-
stemt seg for at kommunen skal
betale for utbedring av en kloakk-
ledning til huset hennes på Kolle-
mo. Formannskapet har enstem-
mig vedtatt å bevilge 10.000 kro-
ner til formålet.
I avgjørelsen har formannska-

pet lagt vekt på at tvilen skal
komme klageren til gode i denne
saken.

Pålegg til 
Langåker 
Til tross for at det er offentlig-
gjort at de skal legge ned driften,
har et enstemmig utvalg for opp-
vekst og kultur likevel vedtatt å
pålegge Langåker gårdsbarneha-
ge å rette et avvik i en tilsynsrap-
port innen 31. juli. Avviket går på
at barnehagen ikke drives som en
forsvarlig pedagogisk virksom-
het. 
Vedtaket får ingenting å si i prak-

sis, da det allerede er kjent at bar-
nehagen legger ned fra 1. august.

Nullvisjonen på nett 
I disse dager åpner Null-
visjonen i Lister sin egen
hjemmeside, hvor trafikkin-
teresserte enkelt kan klikke
seg inn og lese saker, se
bilder eller videoer i trafikk-
forebyggende sammenheng.

Av Bjørn Hoel

– Vi har blant annet lagt inn noen fil-
mer. I en av dem kan du se hva som
skjer når en bil krasjer i stor fart, opp-
lyser leder av Nullvisjonen i Lister,

Torstein Salvesen. Det er han som har
utviklet hjemmesiden.
– Jeg har brukt en måneds tid på det-

te, sier han, og tilføyer at han i lengre
tid har hatt utvikling av hjemmesider
til ulike formål som hobby.
Adressen er for øvrig nullvisjonen-

agder.no, og er som nevnt rykende
fersk.
– Denne websiden er et samarbeid

mellom de ulike nullvisjonsprosjek-
tene på Agder og vil forhåpentligvis bli
godt brukt. Vi vil gjøre vårt beste for at
siden skal inneholde god informasjon,
understreker Salvesen.
På hovedsiden kan du for eksempel

lese om det er mulig å kjøre og sende
sms samtidig. Det er det ikke, for dette

er testet, ifølge artikkelforfatteren.
Under fanen «filmer» er det samlet

en del aktuelt stoff.
– Har du tips om andre temaer kan

du gjerne sende oss en melding om det-
te, sier Salvesen.
På nettsiden finnes også grafiske

fremstillinger av ulykkesstatistikker,
blant annet en oversikt over antall
drepte i Vest-Agder per år, fra 2008-
2012.
– Vi setter opp linker til flere filmer

etter hvert, sier Salvesen.
Han fremholder at blant målgrup-

pene for hjemmesiden er skolene, fra
barneskole til ungdomsskole og
videregående skole.


