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Det er full strid om 
utbygging av Venn-
eslaheia Øst. 

b BOLIGUTBYGGING

Indrefileten og naturområdet 
Venneslaheia Øst er i støpeskje-
en for utbygging. 
    Men siste ord er ikke sagt i den 
sammenhengen. Venndølene be-
gynner å få opp øynene for at det 
ene skogsområdet etter det an-
dre er i ferd med å skrotes til for-
del for stadig nye boligområder.  
    Nå får de turglade støtte fra 
fagfolk på området. Ved UIA sit-
ter ei av dem som blant annet 
underviser om viktigheten av na-
tur i sitt eget nærområde. 
    Merete Lund Fasting har dok-
torgrad på Barns utelek og jobber 
på Fakultet for Helse- og idretts-
vitenskap. 
    – Ødelagt natur kan aldri kom-
me tilbake. Den er tapt for alltid. 
Den er uten tvil en skatt for oss 
både nå og i fremtiden, under-

streker hun.
Lund Fasting er ikke redd for å 

utpeke kommunepolitikere som 
altfor svake i det å se langsiktig.

– De må tenke mer markagren-
ser og freding av naturen rundt 
oss, mener hun og forklarer at 
det blir mer og mer trendy at 
man ikke skal måtte kjøre til alt.    

 Fasting mener vi vil bli pres-
set til kjøre mindre bil. Folk må 
rett og slett tenke nytt. 

– Da er det ikke i takt med ti-
den å bygge ned unike skogsom-
råder av en viss størrelse. Fri-
luftsliv skårer også høyest når 
folk blir spurt om hva de ønsker 
å gjøre mer av, påpeker hun.

Milliarder
Det er også penger å spare. I 2016 
kom rapporten Samfunnsøkono-
miske virkninger av friluftsliv. 
Den viser at Norge kan spare opp 
mot 80 milliarder kroner per år. 
Hvordan? Jo, når den inaktive 
delen av befolkningen øker akti-
vitetsnivået sitt. Her er det også 
millioner av kroner å hente for 
Vennesla. 

Gleden og energien mennes-
ket får med å gå ute i skogen er 
også helt unik. 
    – Grønne korridorer er ikke 
nok. Det er ikke det samme når 
du hører biler eller ser hus gjen-
nom treleggene. Det finnes ikke 
noen bedre behandling for rygg, 
nakke og stress enn å gå i ulendt 
terreng, forklarer hun. 
    Merete Lund Fasting beskriver 
videre at de som har kort vei til 
skogen og bruker den, opplever 
mer mestring og lykke. 
    Hun mener at vi må kjempe for 
de store grønne områdene, der 
ikke alt er tilrettelagt. 

Mange brukere 
Både barnehager og flere skoler 
bruker Venneslaheia Øst flittig i 
dag. 
    – Det er ikke det samme når 
barna må i buss for å komme seg 
ut til større naturområder. Ingen 
klatrestativ slår naturen, under-
streker Lund Fasting fra UIA. 
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– En skatt i  
nåtid og fremtid

TJENE: – Forskning viser at Norge kan spare 80 milliarder i året på at folk er aktive. Da er det viktig med nærhet til skogen, sier Merete Lund Fasting.

I FARE: – Vi må tenke mer freding og markagrenser. Friluftsliv skårer 
høyest når folk blir spurt om hva de ønsker å gjøre mer av, sier Merete 
Lund Fasting.  FOTO: HEINE ROBSTAD


