Referat fra kvartalsmøte 19. november 2019 mellom
Bodø friluftsforum og Bodø kommune.
Tilstede: Terje Cruickshank, Bengt K. Strande, Karin Ljunggren. Per Rekkedal og Terje Hansen (vara) alle fra styret i Bodø friluftsforum (BFF). Aviaja Kleist og Gudrun Hagen fra Bodø kommune, seksjon
for idrett og friluftsliv.
Forfall: Ann-Elisabeth Szell, Ester-Lovise Kristiansen

1. Informasjon om div. siden forrige møte i juni - fra Bodø friluftsforum (BFF):
BFF har hatt ett styremøte i høst (okt.). Neste møte er satt til 10. desember.
Siden sist har de maritime aktivitetene i BFF hatt møter og går nå inn for å samarbeide
om realisering av felles lagerfasiliteter og klubblokale. Dette gjelder dykking, seiling,
brettseiling, kiting og kajakk. Hadde møte med Bodø kommune, inkl. Byplankontoret, 11.
november. Breivika peker seg ut som svært interessant å jobbe videre med. De skal også
ha møte med utbyggerne av Molorota/Jakhelln-/Løvold-tomta om mulig klubbhus i
dette transformasjonsområdet. Vil også ta kontakt med Breivika velforening.
Tverlandsmarkas venner har ferdigstilt oppgradering av friluftsområdet ved den gamle
kraftstasjonen i Heggmoen, og ferdigstilt et krevende tiltak med sti innover Tørrisdalen.
Bodømarkas venner har ferdigstilt sti bak Hunstadlia. Har også sagt ja til å bistå
Innstrandens IL med restaurering av Bestemorstua.
Turorientering har opplevd en liten nedgang i år. Tilbakemelding fra enkelte om mer
lavterskel tilbud/tørrere atkomst til poster etc. Stolpejakten («by-orientering») har vært
populær, med ca 1700 registrerte deltakere.
BFF venter på sti- og løypeplanarbeidet. Vært møte om avklaring av skiltansvar etc. i
marka mellom BOT og BMV. Bodø kommune har deltatt på slik møte tidligere i vår. Bra
med avklaringer, inkl. tydelig merking av vedlikeholdsansvarlig etc.
BFF savner tilskuddsportalen – ble opplevd som god hjelp til lag/foreninger i å orientere
seg i alle muligheter til å søke tilskudd til tiltak og prosjekter.
2. Informasjon om div. siden forrige møte i juni - fra Bodø kommune (BK):
Forprosjekt kyststi ferdig i august. 31. okt. vedtok bystyret realisering i 4 etapper fra
2020-2023. Økonomi avhenger av bystyrets behandling av økonomiplanen for 20202023, i møte 5. des. Tilgjengelighet for alle vektlagt, inkl. støttepunkter og tilkobling fra
boligområdene langs trasèen. Blir ikke vinterbrøyting og belysning. Skjøtselsplan skal
utarbeides – for å ivareta verdifulle naturtyper og kulturminner i området.
Utendørs treningsparker, åpne for alle, er en satsing i BK. Treningsparken på
Rønvikfjellet er nettopp åpnet, i samarbeid med Turgruppa Keiservarden. Mørkvedlia
treningspark er under arbeid, ferdig til sommeren. BK skal sammen med TMV etablere
treningspark bak Caravansenteret på Tverlandet. Treningspark ved Limyra og i
Maskinisten er klare for bygging, men avventer økonomi. Både Rønvikfjellet, Tverlandet,

Limyra og Maskinisten er særlig myntet på folk på tur, i alle aldre. I tillegg til disse er det
satt opp apparater i skolegårdene ved Tverlandet og Bankgata, og i Bratten
aktivitetspark.
Status for friluftsområdene i Bodø er at det har blitt gjort kun få, mindre tiltak i 2019.
Fokus på å ferdigstille forvaltningsplaner for alle statlig og kommunalt sikra
friluftsområder. Ønsker bl.a. å se på videreutvikling for en del av områdene, og tiltak vil
komme.
Det inngås nå leievatale for Geitvågen med Wessel Paternotte, etter anbudsrunde
tidligere i år. Han vil få leie arealene vederlagsfritt i 15 år mot drift og skjøtsel, og at
friluftsområdene skal være tilgjengelige for allmenheten. Kommer til å investere og
oppgradere en del i området.
3. Orientering om rådmannens forslag til budsjett:
Generelt er forslaget preget av reduksjoner i drift på mange poster, og et noe lavere
investeringsnivå enn i foregående år. Ang. virkning for friluftsliv er de frie
tilskuddsmidlene foreslått tatt bort, men tilskuddet til BFF foreslås uendret. Det er
foreslått en reduksjon i snøproduksjon på Bestemorenga, og i antall løkker som islegges.
Under investeringer ligger rehab. av Høglia bru (Børvatn) inne med prioritet. Kyststien
ligger inne med ca 50 mill. fordelt på 4 år (ca 40 % eksterne finansiering).
4. Samarbeidsavtale – utkast
Positivt at det lages en avtale. BFF vil drøfte utkastet i styremøte 10. desember, og gir
tilbakemelding på innhold og evt. forslag til endringer rett i etterkant av dette. BK ønsker
å legge fram avtalen til politisk behandling i januar, samtidig med tilsvarende avtale for
Bodø idrettsråd.
5. Eventuelt
BMV etterspurte om det foreligger konkrete planer for elveparken langs Bodøelva; det
gjør det ikke, annet enn at dette er ett av friluftsområdene BK ser for seg å prioritere på
sikt. Sammenheng mot kyststien og ny bydel blir også viktig. Elveparken ligger som
friområde/LNF i kommuneplanens arealdel, men det er aktuelt å ytterligere sikre en del
av arealet gjennom servituttavtale med Nordland fylkeskommune på noe av strekningen
som ikke eies av BK.
BMV ønsket oppdatering ang. «Sykkel i Salten» og mulig trasè fra Breivik til Saltdal;
sykkelruta langs Fv.812 Kulturveien, via Nupen (østsida av Misværfjorden), er skilta.
Også aktuelt at Fv.812 forbi Oldereid skiltes. Trasèen fra Breivik via Storvika blir ikke
tilrettelagt eller skiltet, da grunneier ikke ønsker tiltak her. Informasjonstavler etc. blir et
samarbeid mellom Sykkel i Salten og prosjektet Kulturveien. Salten friluftsråd
koordinerer.
NB! Neste kvartalsmøte blir medio februar. BK sender innkalling.
Ref. 20/11-19, Gudrun Hagen

