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Klage på vedtak gjort 12.6.2019 - detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt. 
 
Naturvernforbundet vil med dette klage på vedtaket som ble gjort 12.06.2019  

Vi mener at reguleringsplanen må forkastes med bakgrunn i følgende: 
 

● FNs rapporter sier at hyttebygging er en trussel mot naturmangfoldet. Nedbygging av natur 
er en av hovedgrunnene til at antallet arter går ned. Det er videre også en stor trussel mot 
tradisjonelle næringer som reindrift og beitenæring. Verden er nå i endring-kunnskap om 
endringer i naturen er nå en annen enn bare for få år siden. Dette ansvaret bør også Bodø 
kommune ta. 

 
● Planen er motstridende til Bodø kommunes egen beitebruksplan. Beitebruksplanen ble 

utarbeidet etter kommuneplanenes arealdel og bør derfor gå fremfor KPA. Området som er 
inne i planen er betegnet som godt og veldig godt.  

 
● Planen er også motstridende til rapporten som reindriftsnæringen la frem etter både vedtak 

av KPA og tidligere runder i denne saken.  
  
● Jordskifteretten har vedtatt både dagens beiterett og fremtidig beiterett i området.  
 
● Salten har i dag en stor utfordring knyttet til rovdyrtap. Naturvernforbundet mener vi skal 

opprettholde rovdyrstammen, men samtidig også ta vare på beitenæringer. Derfor er 
områder med lavt rovdyr press av spesiell verdi.  

 
● Det finnes rødlistede arter i området og disse skal ha særlig vern i hht til plan og 

bygningsloven og naturmangfoldloven.  
 
● Kombinasjonen beite og hyttefelt er et komplisert samspill som det finnes mye erfaringer fra 

i eksisterende hytteområder. Planen sier ingenting om hvordan denne kombinasjonen skal 
utføres. Det vil etter all erfaring skape konflikter, og med store merarbeider for 
beitenæringen. Det er ikke sagt noe om hvordan dette skal kompenseres jmf jordskifteretten 
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sitt vedtak om at beiteretten fortsatt gjelder. Tap av beite skal evt kompenseres med 
tilsvarende arealer eller fremtid tapt inntjening.  

 
● Kommunens administrasjon har overprøvd både reindriftsnæringen og beitebruksplanen. Og 

uttaler at de mener planen tar tilstrekkelig hensyn til reindrift og beitenæring. Dette er vi 
uenig i og mener at kommunens administrasjon ikke kan konkludere motsatt en faginstans 
(reindrift og jordskifterett) uten å ha egne faglige begrunnelser. Administrasjonens 
saksfremlegg baserer seg på synsing og ingen faglige vurderinger.  
 
Beitenæringen har behov for ulike beiter i løpet av sesongen. Deler av området benyttes til 
vårbeite som er særlig verdifullt. Dette er helt i strid med administrasjonenes påstander om 
at området bare brukes i deler av sesongen. Dette gjør derimot området ekstra verdifullt ikke 
mindre viktig som administrasjonene sier. Her er uttalelsene helt i strid med landbruksfaglige 
vurderinger.  
 
 Antallet hytter har ikke stor betydning for virkninger for reindriften. Undersøkelser som er 
gjort i forbindelse med vindkraftanlegg viser nå at reinen skyr områder langt utover selve 
anleggsområdet. Dette var ikke forventet i tidligere faser og viser at nedbygging har større 
konsekvenser for reindrift enn antatt. 

 
● Vi påklager også Bodø kommune sin vurdering av habilitet jf forvaltningslovens § 6-10.  

Ved tidligere behandling har det vært satt bort til en nabokommune. Dette burde vært gjort 
denne gangen også.  

 
● Tidligere saksbehandling. Saken har vært opp til politisk behandling forut for dagens KPA. Vi 

kan ikke se at saken har blitt vesentlig endret siden den gang. Da ble planen ikke vedtatt. Vi 
er av den mening at en egen reguleringsplansak har blitt vesentlig bedre utredet enn som en 
del av dagens kommuneplan. Derfor mener vi at det var galt at området ble tatt med som 
utbyggingsområdet i siste KPA.  

 
 
For Naturvernforbundet i Salten 
v/Kaja Langvik-Hansen leder 
 
Kopi til  
Fylkesmannen i Nordland 
Forum for Natur & Friluftsliv i Nordland (FNF) 
Naturvernforbundet i Nordland 
Øvrige interessenter 
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