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NATUREN 

Naturen er grunnlaget for alt vi har rundt oss. En million arter kan bli utryddet innen 2100 og tap av 

biologisk mangfold er i kombinasjon med klimaendringene den største trussel for menneskeheten. 

Naturen er grunnlaget for dyrking og produksjon av mat på land, i vann og sjø. Samtidig har den verdi 

i seg selv, og er den mest sentrale for friluftsliv og aktivitet i hele vår region.  

Naturvernforbundet arbeider for bevaring av lokalt naturmangfold og at klimautslippene lokalt skal 

ned.  

BODØ KOMMUNE KAN TA ANSVAR -”BODØ FOR FRAMTIDEN” 

Nå er Bodø kommune kommet med sitt første klimabudsjett. Det vil styrke klimaarbeidet og sette 

målsetninger fremover. Noe lignende har vi ikke for naturmangfoldet i kommunen. Dessverre har FN 

nå kommet til konklusjonen om at også utrydding av arter, naturtyper og natur er en like stor trussel 

som klimaendringene og disse to miljøutfordringer må ses i sammenheng. Skal Bodø være en 

kommune for framtiden, er naturvern like sentralt.  

På bakgrunn av dette mener vi at et av hovedpunktene i Bodø kommune sin nye kommuneplan bør 

være naturen og naturmangfoldet vi har i Bodø kommune. Det er startet en prosess med 

«handlingsplan for naturmangfold». Dette synes vi er veldig positivt og vi ønsker at denne prosessen 

skal bli en del av kommuneplanen. Naturvernforbundet er dessverre kritisk til hvordan naturverdier, 

jordvern, sjøfugl, beitebruk og verneområder er blitt behandlet i en del tidligere planprosesser. Vi 

mener at naturmangfold, jordvern og tradisjonell naturbruk må bli mer vektlagt i plansaker. 

Sabima setter Bodø kommune på 174. plass av 356 kommuner i landet og som nr 16. i Nordland. 1 
Dette er slett ikke dårlig. Men vi oppnår 40,1 poeng av 100 så vi har fortsatt litt å gå på. Dette håper 

vi kommunen har lyst til å forbedre.  

INNSPILL TIL AREALPLAN OG SAMFUNNSDEL 

● Kunnskap om naturen er den beste måten å ta vare på den. Kommunen må lage en 

strategiplan (handlingsplan for natur) for hvordan befolkningen skal få økt naturkunnskap. 

1 https://naturkampen.sabima.no/kommune/1804 
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Grunnskoler bør ta denne kunnskapen inn i læreplaner og lære barna mer om natur vi har i 

egen kommune. 

● Vi ønsker å trekke frem Rønvikjordene som et flott område hvor byens befolkning ferdes 

mye. Her er områder for både landbruk, friluftsliv og artsmangfold. Området er byens mest 

sentrale rekreasjonsområde og kan brukes til en arena hvor alle kan lære om samspillet 

mellom naturbruk, friluftsliv og naturen som egenverdi. Kulturlandskapet, inkl skog og beite i 

hele kommunen er sentral for artsmangfoldet.  

● Bygging av store hytter  og arealinngrep i naturområder må stoppe opp. Det er ingen 

menneskerett å ha to boliger.  

● Bodø kommune har både reindrift og beitenæring med småfe. Det er viktig både å sikre nok 
arealer, og legge til rette for en god dyrevelferd. Rovvilt er en viktig del av vår natur. Å legge 
til rette for store beiteområder og ta vare på områder med lite tap til rovvilt er viktig i 
fremtiden. Kvalnes er et slikt område hvor presset fra hytter kan fortrenge beitedyr fra et 
kystnært område med lite rovdyrtap.  

● For det biologiske mangfoldet er både arealplanene, bestemmelser og målsettinger viktig. 

Grønnstrukturplanen, beitebruksplan og ny kommunedelplan for naturmangfold, evt 

“Handlingsplan for naturmangfold” kan være gode planer for vern av naturmangfoldet i 

kommunen. Verneområdene som finnes i kommunen (selv om forvaltningen er lagt til 

staten) må tas med i kommunens planer for naturmangfoldet.  

● Vi mener naturvern er den beste måten å nå bærekraftsmålene. Følgende punkter mener vi 

er mulig å nå med vår politikk.  
● 3 God helse og livskvalitet 
● 6 Rent vann 
● 7 Ren energi  
● 9 En industri og innovasjon som forbruker mindre natur, forurenser lite og får til en utvikling 

av infrastruktur med null utslipp og lave tap av natur 
● 11 Bærekraftig byer og lokalsamfunn / 12 Ansvarlig forbruk og produksjon / 13 Stoppe 

klimaendringene 
Målet om mindre klimautslipp og ingen tap av natur er selve målsettingen til miljøbevegelsen. 
Støtter man opp om våre målsettinger vil bærekraftspunktene 11/12/13 være oppnåelig.  

● 14 Livet i havet 
● 15 Livet på land 
● 17 Samarbeid  
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Figur – Alle 17 bærekraftsmålene  

 

● Konkrete innspill til planen 

o Hundelufteområder må legges inn i arealplanen. For å unngå løse hunder som 

kommer i konflikt med fuglelivet, skader husdyr eller forstyrrer annet vilt. 

o Ausvika, og andre verdifulle naturområder må sikres i konflikt med friluftslivet. 

o Ytre Salten Nasjonalpark må tas med i arealplanen 

o Det må lages en forskrift for fartsbegrensning i vann og vassdrag 

o Det må vurderes en ytterligere fartsbegrensning til sjøs.  

o Saltstraumen må få en ny og bedre plan som sikrer naturverdiene både til lands og til 

vanns, og som sikrer det enestående naturmiljøet i området.  

o Prosjektet Urbant Landbruk er vi positive til. Vi mener samtidig at målsettingen må 

være å ta vare på eller øke naturmangfoldet kombinert med matproduksjon. 

o Hele ny by området må være en del av planen slik at folk kan komme med innspill 

o Området på Kvalnes som er regulert til fritidsboliger  må vurderes på nytt.  

o Forholdene for syklende må bli bedre. Sykkelplanen bør tas med i arealdelen.  

o Miljø og naturvernorganisasjonene må få mer medvirkning lokalt.  

 

MEDVIRKNING OG KONKRETE MÅLSETTINGER 

Vi mener også denne gangen at medvirknings delen er svakt beskrevet og at vi ønsker at 

planprogrammet er mye mer konkret på hvordan organisasjoner og innbyggere kan få medvirke 

utover det som er lovpålagt.  
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Bodø kommune må i denne kommuneplanen sette ambisiøse og tydelige mål på hvordan vi skal ta 

vare på naturverdiene i kommunen. Det må lages en oversikt over alle naturverdier i kommune. 

Konkret kan vi begynne med hvilken arter og naturtyper vi har og hvilken av dem har vi et særlig 

ansvar for å ta vare på. Arbeidet med “Handlingsplan for naturmangfold” er vi glade for og vi 

håper denne blir sentral i den nye kommuneplanen.  

Lykke til med videre arbeid :-)  

 

Med hilsen  

Naturvernforbundet i Salten v/styret 
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