Referat fra kvartalsmøte 16. april 2020 mellom
Bodø friluftsforum og Bodø kommune
Digitalt møte via Teams – kl 14:30-16:05
Tilstede: Terje Cruickshank, Ann-Elisabeth Szell, Bengt K. Strande, Karin Ljunggren, Ester-Lovise
Kristiansen, Per Rekkedal og Terje Hansen - alle fra styret i Bodø friluftsforum (BFF).
Aviaja Kleist og Gudrun Hagen fra Bodø kommune, seksjon for idrett og friluftsliv.

1. Info fra Bodø friluftsforum (BFF):
BFF har hatt et par styremøter siden sist, med bl.a. gjennomgang av samarbeidsavtale
med Bodø kommune, og planlegging av årsmøtet som skal gjennomføres som digitalt
møte 22. april.
2. Info om div. fra Bodø kommune (BK):
Bjørnøy fyr: politisk sak med anbefaling av at området opphører som statlig sikra
friluftsområde. Behandlet i samf.utv., venter på behandling i bystyret. Nordland
fylkeskommune (NFK) skal også gi sin vurdering. Miljødirektoratet avgjør løsning.
BFF har bidratt i drøfting rundt framtida til fyret. BOT har drøftet evt. bruk av området i
forbindelse med kystled og konkludert med at beliggenheten er for vanskelig.
Saltstraumen: Magic Saltstraumen (eier opplevelsessenteret) har inngått samarbeid
med kunstner Are Andreassen og NorlandiArt om å utvikle et kunstsenter. Første trinn
er utvikling og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Andre trinn innebærer en
kunstpark i friluftsområdet/langs stien ned til kyststien. Dette arealet er statlig sikra
friluftslivsområde og forvaltes av BK.
Forvaltningsplan for statlig og kommunalt sikra friluftsområder: ligger til gjennomgang
hos NFK. I alt har Bodø kommune 29 statlig sikra områder. Planen beskriver status og
evt. behov for tiltak. Enkelte av områdene foreslås oppgradert/videreutviklet.
BK mottatt midler fra Fylkesmannen til å lage skjøtselsplan for ivaretakelse av
naturmangfold i Ausvika. Inkl. å se på kanalisering ferdsel, plassering bålplasser etc.
Kulturveien 812: prosjekt i regi av BK som inkluderer området fra og med Saltstraumen,
gamle Skjerstad kommune, og over til Rognan og Beiarn. Ses på samarbeid med
friluftsliv om div. tiltak i Saltatraumen.
Kyststi: bystyret vedtatt finansiering og realisering innen 2023. Forberedelser inkl.
anbudsrunde entreprenører i år, mulig oppstart i felt høsten 2020, mest sannsynlig
vinter/vår 2021.
3. Orientering om arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer (sti- og løypeplan)
BK har laget utkast til digitalt kart med oversikt over eksisterende turruter i hele
kommunen, vist i møtet. Opprinnelig tenkt involvering og medvirkning nå i vår, men
dette utsettes antakelig til høsten mht. coronasituasjonen. Mål om å ha ferdig utkast
seinhøsten, inkl. tiltaksplan med oversikt over tiltak både i regi av BK og lag/foreninger.

Tema ivaretakelse av naturmangfold tas med i planarbeidet etter innspill fra BOT og
deres drøfting med Fylkesmannens miljøvernavdeling ang. slitasje, kanalisering etc.
4. Eventuelt
Massuttak Kvalvikodden – info om oppstartsmeldingen, inkl. høringsfrist, finnes her:
https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-detaljregulering-forkvalvikodden
Breivika – Bengt orienterte om planlagt søknad til Nordland idrettskrets ang.
forprosjektmidler. Klubbene hadde møte rett før påske. Speiderne også med, og Breivika
vel er positive.
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