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Forord 
 

Tap av naturmangfold er en av de største truslene menneskeheten står overfor, og kommunene spiller en viktig 

rolle i å sikre leveområder for planter og dyr. Ivaretagelse av naturen må være et premiss i all planlegging og en 

forutsetning for at vi skal nå målene om både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  

Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap og kartlegginger om kommunens 

naturmangfold, og gir en oversikt over tiltak og politiske vedtak. Den er et resultat av samskaping med 

kommunens innbyggere, frivillig sektor, næringsliv og nasjonale miljømyndigheter. Kommunen retter en stor takk 

til alle som har bidratt så langt, og ser fram til videre dialog og samarbeid.  

 

Handlingsplanen er ment å gi en retning for arbeidet de neste to årene. Tiltakene listet i denne handlingsplanen 

er i hovedsak Ettersom det er behov for utvikling av nye tiltak, og videreutvikling av eksisterende tiltak vil 

handlingsplan justeres juni hvert år.   

 

Bodø, juni 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsidebilde: Storspove. Foto: Knut Valberg 
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2 Sammendrag  

Tabell 1. Oppsummering av prioriterte tema og tiltakene i handlingsplan for naturmangfold Bodø kommune 2021-2023. 

  
Tiltak/aktivitet  Resultatmål  Ansvarlig enhet  

Dekket i 
innværende 
budsjett 

Behov for 
ytterligere 
bevilgninger  

Oppstart Avslutt 

1 1 BLÅGRØNN INFRASTRUKTUR  Teamkart byutvikling  ja   mar.21 des.21 

1.1. BGF inn i KPA   byutvikling  Ja    des.20 mai.21 

1.2 Temaplan overvann – strategi og handlingsdel    byutvikling  Ja  Ja  jan.22 jun.22 

1.3 

Mer deltajert kartlegging lukkede  
og åpne bekkeløp 

  
byutvikling  

Nei  ja  jan.22 des.22 

2 SKJØTSEL OG IVARETAKELSE FRILUFTSLIV OG PARKER              

2.1 
naturtypekartlegging Låter, Mjelle, Breivika, 
Saltstraumen, Langodden, Valnes    OK delvis  delvis  Jan.21 des.21 

2.2 skjøtselplaner Bodøsjøen, Kyststien,  styrke biologisk mangfold  OK 
Ja 
(Statsforvalteren)    2021   

2.3 unversell utforming ausvika  bedre tilgjengelighet  OK delvis    2021   

2.4 skjøtseltiltak diverse  styrke biologisk mangfold  OK delvis    2021   

2.5 søppelhåndtering  mindre søppel  OK delvis    2021   

2.6 utplassering sommerblomster harde flater 
grønn forskjønning, ville 
pollinatorer  OK delvis   2021   

2.7 stauder i stedet for ettårige blomster i parker  
biotop for biologisk 
mangfold  OK delvis   2021   

2.8 ivaretagelse av naturpreg i parker og restarealer  
biotop for biologisk 
mangfold  OK delvis    2021   

3 VILLE POLLINERENDE INSEKTER              

3.1 Naturveiledning "Ville pollinerende bier"  Pilot 

Spre kunnskap i 
grunnskoler om 
viktigheten og nytten vi 
har av de ville pollinerende 
innsektene  

NU og 
Ramsarsenteret Delvis  Ja 

Apr.21 
  

Sept.21  

3.2 
Etablere arealer med innsektsvennlig vegetasjon i 
kommunale parker og anlegg Styrke leveområder  UE/ FDVU, NU     Apr.21   
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3.3 Informasjonskampanje 
innbyggerinvolvering, 
informasjon, formidling NU      Mai.21   

  -Webinar              

  -Utdeling av frø              

  -workshop insektshotell              

  -Sette opp infoskilt              

  Planting og valg av bytrær             

                

4 FREMMEDE ARTER PLANTER              

4.1 
Fjerne fremmede plantearter som Kjempebjørnekjeks, 
Tromsøpalme, Kjempespringfrø med Heatweed 

På sikt bekjempe store 
forekomster av de mest 
vanlige fremmede 
skadelige planteartene 
med høyest økologisk 
risiko Byteknikk Delvis Ja mai.21 sep.23 

4.2 
Innbyggerinvolvering og fjerning av fremmede 
plantearter gjennom dugnad 

stimulere til dugnad hos 
frivillige organisasjoner og 
foreninger og publikum til 
å bidra til å fjerne 
forekomster av fremmede 
skadelige plantearter NU delvis Ja mai.21 sep.21 

5 FREMMEDE ARTER DYR              

5.1 Fangstpremie  redusert minkbestand  NU nei  ja Jan.21 Jan.22 

5.2 Dugnad på minkfangst  redusert minkbestand  NU nei  ja Jan.21 Jan.22 

5.3 Samordning tiltaplsplan vannområde salten  redusert minkbestand  NU nei  ja Jan.21 Jan.22 

5.4 informaskjonsplakater  mer kunnskap   NU ja  nei  Jan.21 Jan.22 

6 FORTELLERKART              

6.1 Fortellerkart "Naturmangfold i Bodø 
Formidle kunnskap om 
naturmangfold i Bodø Byutvikling Ja  nei  okt.21 nov.21 

7 STØTTE TIL TILTAK FRIVILLIGE ORGANISASJONER              

7.1 stimuleringsmidler  økt innbyggerinvolvering NU nei  ja  Aug.21 Des.23 

8 SAMARBEID MED AVINOR              

8.1  dialog med Avinor 
kompetanse, felles 
ambisjoner  NU/Byutvikling  ja nei  Aug.21 Des.23 

8.2  MOP samarbeid  
kpmetanse, felles 
ambisjoner  NU/Byutvikling  ja nei  Aug.21 Des.23 
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9 WORKSHOP MED NÆRINGSLIVET              

9.1 workshop med næringslivet  

kartlegge initiativ og 
akvititere, felles 
ambisjoner   NU  ja nei  Aug.21 Des.21 

10 PROGRAM KUNST I NATUR              

10.1 mink-kunstprosjekt  
oppmerksomhet rundt 
fremmede arter            

10.2 videreføring minkprosjekt sosiale medier  
økt oppmerksomhet 
miljøarbeid i kommunen  NU/Bodø 2024 ja nei  Jul.21 Des.21 

10.3 fotoprosjekt naturmangfold  
økt bevissthet, nye 
perspektiver, stemmer  NU/Bodø 2024 nei  ja  nov.21 Des.22 

10.4 Essay i sheltere  

økt oppmerksomhet 
naturmangfold på 
flyplassen  NU/Bodø 2024 ja nei  Mai.21 Jul.21 

10.5 curated biodiversity  
samarbeod med europeisk 
kulturhovedstad Estland  NU/Bodø 2024 ja  nei  Sep.21 Des.22 

10.6 workshop med kunstnere  
økt samarbeid med 
kunst/kulturfeltet  NU/Bodø 2024 nei  ja  Sep.21 Des.21 

10.7 landingsside natur/miljø  
formidling av kommunens 
arbeid med miljø/klima  NU/Bodø 2024 ja ja  Jul.21 Des.22 

11 
MILØSTYRING KOMMUNENS 
UTBYGGINGSPROSJEKTER              

11.1 
Oversikt over klima- og miljømål for 
utbyggingsprosjekter 

Oversikt over kommunens 
mål, ambisjoner og krav 
knyttet til miljø- og 
klimaprestasjon i 
utbyggingsprosjekter 

NU Ja Nei mai.21 okt.21 

11.2 Mal miljøprogram 

Utarbeide mal som skal 
brukes for miljøprogram 
for hvert enkelt prosjekt. 
Malen tar utgangspunkt i 
NS 3466:2009 

NU ja Nei 

jul.21 

okt.21 

11.3 Mal miljøoppfølgingsplan 

Utarbeide mal for 
miljøoppfølgingsplan som 
skal brukes for å 
dokumentere 
miljøoppfølgingen under 
prosjektets utførelse. 

NU ja nei  

jul.21 

okt.21 
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11.4 Rutiner behandling av MOP 

etablere interne rutiner i 
Bodø kommune for 
behandling av 
miljøoppfølgingsplaner  

NU ja nei apr.21 okt.21 

12 KOMMUNAL SAKSBEHANDLING              

12.1 ta i bruk forum for samordning  
økt kvalitetssikring, 
kompteanseheving  NU/Byutvikling  ja nei  Mai.21   

12.2 
skrive prosedyre for saksbehandsling og 
ansvarsfordeling mellom avdelingene  

økt kvalitetssikring, 
kompteanseheving  NU/Byutvikling  ja nei  Mai.21   

 



 

 

 

3 Hvorfor en handlingsplan for naturmangfold?  

Naturmangfoldet utgjør til sammen de økosystemene og økosystemtjenestene som danner vårt livsgrunnlag og 

som vi er avhengige av at fungerer godt. Naturen forsyner oss med fisk, vilt, medisiner, vann og ren luft, beskytter 

oss mot flom, skred, tørke og sørger for at vi har frukt, bær og korn. En mangfoldig natur, det vil si en artsrik og 

robust natur, kan være en viktig og kostnadseffektiv buffer mot klimaendringer og ekstremvær1. Derfor er nå 

kommunene pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeid2. Et rikt naturmangfold gir også 

store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser. I tillegg til å angå alle grunnleggende 

menneskelige behov, har naturen en egenverdi – vi deler kommunen med tusenvis av andre arter.  

 

I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista3. Med et stadig økende 

fokus på det grønne skiftet, elektrifisering, landbasert oppdrett og industri, har det oppstått en rekke nye 

utfordringer knyttet til forvaltning av naturtyper, både på land og i havet. Kommunene spiller en svært riktig rolle 

i å snu de negative trendene og stanse tapet av biologisk mangfold. Bodø kommune har derfor utviklet en 

handlingsplan for å styrke og ivareta naturmangfoldet.  

 

Både Bodø kommunes innbyggere, næringsaktører, frivillig sektor m.m. står helt sentralt i arbeidet med å ta vare 

på kommunens naturmangfold. En stor del av dagens kunnskapsgrunnlag og tiltak, er utviklet og implementert av 

ildsjeler fra frivillig sektor. Vinteren 2020 ble det gjennomført en workshop med frivillig sektor i kommunen. 

Deltagerne ble bedt om å sette ord på hva naturmangfold betyr for dem. Figur 1 viser en ordsky basert på 

svarene på spørsmålet.  

 

 
Figur 1 Ordsky basert på svarene til spørsmålet; hva betyr naturen for deg? Størrelsen på ordene gjengir antallet som har svart dette. 

 

 
1 https://www.sabima.no/hva-er-naturmangfold/ 
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469 
3 https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 
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Sitat fra diskusjonen:  

Vi må ta vare på både den uberørte og den urbane naturen ….Godt å komme inn i en park… 

etter et bybesøk… NPS har en veldig fin park som egentlig er lite brukt… …….Kan vi restaurerer 

harde byområde til mer grønt..? For å få mer vegetasjon… Natur er alt rundt oss, også 

veikanter og parker………Viktig for insekter… mer naturlig områder….. Uten naturen ingen 

grunn til å være her (på jorda). 

Kommunen ønsker videre tett dialog med innbyggere og organisasjoner/foreninger. Disse vil være viktige 

samarbeidspartnere i planleggingen og gjennomføringen av handlingsplanen. I 2022 erverver Bodø kommune et 

areal på om lag 2900 daa når Forsvaret legger ned sin kampflybase. På dette arealet skal en ny bydel utvikles, og 

ny sivil flyplass bygges. Det nye bydelsområdet skal utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

Nasjonale og kommunale mål innenfor klima og energi, og sirkulære forretningsmodeller innen alle sektorer, skal 

ligge til grunn. Videre er Bodø kommune utnevnt til å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Kommunen har også 

en langsiktig satsing innen FN-nettverket United for Smart Sustainable Cities, med blant annet fokus på 

digitalisering og teknologiske løsninger på miljø- og klimautfordringer. 

 

Handlingsplanen for naturmangfold er ment å gi en samlet oversikt over kommunens prioriteringer i arbeidet 

med naturmangfold. Planen vil rulleres én gang i året og ha et toårig-perspektiv.  

 

Overordnet formål med handlingsplanen: å styrke ivaretakelsen av naturmangfoldet i Bodø.  

Delmål: 

a. Gjøre naturmangfold til en tydelig og integrert dimensjon i Bodø kommunes planverk og 

forvaltningsverktøy, identifisere og prioritere tema, tiltak og aktiviteter som vi skal ha et særlig fokus 

på de neste årene. 

b. Systematisk videreutvikle og ta i bruk eksisterende kunnskap og kartlegginger om Bodø kommunes 

rike naturmangfold 

c. Bidra til aktiv deltagelse blant kommunens innbyggere og samfunnsaktører 

d. Styrke bevissthet internt i organisasjonen, samt utarbeide en oversikt over intern ansvarsfordeling, 

organisering, ressurser og kapasitet knyttet til forvaltning av naturmangfold på tvers av avdelinger.  
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4 Naturmangfold i Bodø  

Bodø er en kommune med et svært spennenende og variert naturmangfold. Den store variasjonen i naturtyper 

og naturmiljø skyldes en kombinasjon av naturgitte og menneskeskapte faktorer. Bodø er først og fremst en stor 

kommune, vi har en lang gradient fra Givær ytterst på kysten til Beiarfjellet i sørøst. Vi har strandflater, bratte 

tinder og dype fjorder, men også mer gjestmildt landskap. Langs disse gradientene veksler også klimaet. Andre 

viktige faktorer er berggrunn, klima og kulturpåvirkning. Store deler av Bodø kommune domineres av kalkrik 

berggrunn som gir opphav til en svært artsrik flora og fauna. Kalkrike kystområder, kalkskog, rikmyr og kalksjøer 

er sjeldne naturtyper med relativt stor utbredelse i Bodø.  Bodø ligger helt på nordgrensen av sørboreal 

vegetasjonssone, og har også nordgrense for en rekke arter. De mest kjente artene med nordgrense i Bodø er 

blåveis og flueblom.  

 

Store deler av naturen i Bodø er i større eller mindre grad kulturpåvirket. Historisk sett har beite, slått og 

skogrydding vært de viktigste påvirkningsfaktorene. Etter hvert som landbruket har endret seg og byen har vokst 

har naturen også endret seg. Skogreising er et eksempel på det. Deler av kommunen preges i dag av gjengroing 

og granskog, mens det i andre deler fremdeles er et aktivt landbruk og et åpent kulturlandskap. Mange av 

områdene som tidligere var viktige beiteområder er i dag sentrale friluftsområder for byens befolkning. 

Bodø har stor variasjon i vegetasjon og naturtyper, men også et rikt og variert fugleliv. Vi har en lang kystlinje 

med mange viktige områder for sjøfugl. Flere naturreservater er opprettet for å sikre viktige leveområder for fugl. 

Men vi har også mange våtmarks- og kulturlandskapsområder som er viktig for fugler både under hekking og 

trekk. Bodø er også et sentralt område for havørn og spilte en viktig rolle ved reetablering av havørn i Skottland. 

4.1 Hva er kartlagt, og hva er vernet?  

Det har i flere omganger vært gjennomført kartlegging av arter og naturtyper i kommunen og det finnes i dag en 

relativt god oversikt over naturmangfoldet i Bodø. I tillegg til kartlegging i regi av det offentlige har frivillige 

organisasjoner som Norsk ornitologisk forening (NOF) Bodø og Salten Naturlag i flere tiår gjort en svært stor 

innsats med artskartlegging. Det finnes også noen enkeltpersoner som har gjort stor innsats i kartlegging av 

botanikk og fugleliv i Bodø. Data fra de ulike kartleggingene er systematisert og lagt inn i databaser slik at det er 

tilgjengelig for alle. 

 

I Bodø kommune er det totalt 24 verneområder som er vernet etter Naturmangfoldloven (tidligere 

Naturvernloven). Det er flest naturreservater, men også andre verneområder, se tabell 1. Flere av de større 

verneområdene strekker seg over flere kommuner. 
 
Tabell 2: oversikt over verneområder i Bodø kommune. 

Verneform Antall områder i Bodø 

Naturreservat 15 
Fuglelivs-/dyrelivsfredning 2 
Landskapsvernområde 3 
Nasjonalpark 2 
Marint verneområde 2 
Ramsarområde 2 
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4.2 Generelle utfordringer og trusler  

Arealinngrep er den største årsaken til tap av naturmangfold. Dette omfatter tap av naturmangfold knyttet til 

nedbygging, men omfatter også påvirkninger fra jordbruk og skogbruk samt gjengroing. Andre viktige 

påvirkningsfaktorer er klimaendringer, forurensing, fremmede arter og høsting. Figur 2 viser hvilken effekt de 

ulike påvirkningsfaktorene har på hovedøkosystemene hav, kystvann, ferskvann, våtmark, skog, fjell og åpent 

lavland. Med unntak av for fjell er arealendringer den klart viktigste påvirkningsfaktoren for økosystemene på 

land. 

 
Figur 2: Figuren viser effekt av de fem påvirkningsfaktorene for hvert hovedøkosystem. En høy verdi (søyle) betyr at påvirkningsfaktoren har 
stor negativ effekt på økosystemet. Kilde: Naturindeks 2020: www.naturindeks.no  

I forbindelse med den siste revisjonen av norsk rødliste for arter kom det frem at arealendringer som følge av 

menneskelig påvirkning er det som berører klart flest arter. Se figur 3 under. 

 
Figur 3: Arealendringer, forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter representerer de fem store globale truslene mot biologisk 
mangfold. I Norge er arealendring den klart viktigste påvirkningsfaktoren. Kilde: Artsdatabanken  

I tillegg til å ta vare på viktige naturtyper og forekomster av rødlistearter er det også viktig å se naturmangfold og 

grønnstruktur i en større sammenheng. Mange arter er eksempelvis sårbare for kanteffekter og er avhengig av et 

http://www.naturindeks.no/
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funksjonsområde av en viss størrelse. Det er dermed viktig at man setter av tilstrekkelig med areal rundt viktige 

arts- eller naturtypeforekomster. Grøntkorridorer er også viktig for å sikre vandringsveier og 

spredningsmuligheter. Slike grøntkorrdidorer har også en rekke andre funksjoner. De er viktige for å håndtere 

overvann ved store og mindre nedbørsmengder og er en del av løsningen for klimatilpasning. For 

grøntområdenens flerfunksjonelle verdi, vises det til kapittel om Blågrønne strukturer.  

 

Bodø kommunes rolle 

Kommunen har en svært viktig rolle når det gjelder å begrense tap av naturmangfold som følge av 

arealendringer. Som planmyndighet kan kommunen sikre at områder som er viktig for naturmangfold sikres. Her 

er det viktig at ikke bare registrerte forekomster ivaretas, men at også ser hvordan man kan ivareta 

naturmangfold i en større sammenheng. Kommunen forvalter også en rekke ulike lover, forskrifter og 

tilskuddsordninger som har betydning for naturmangfoldet. I tillegg er kommunen en stor grunneier og har 

ansvar for forvaltning av mange viktige naturområder. Kommunen skal i sin forvaltning og ved beslutninger 

brukes tiltakshierarkiet, jf. figur 4 under.  

 
Figur 4 Tiltakshierarkiet (hentet fra Statens Vegvesen, etter Meld.St. 14 Natur for livet) 

De ulike tiltakene – unngå, avbøte, restaurere og kompensere – må gjøres på riktige steder og på riktig måte. Ved 

beslutninger som berører naturmangfold skal en så langt som mulig unngå negativ påvirkning. Dersom et tiltak 

fører til at viktige naturverdier blir forringet eller ødelagt bør det prøves å finne en annen lokalisering. Dersom 

det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at de negative konsekvenser skal aksepteres, bør den aktuelle 

myndigheten vurdere å fastsette vilkår om avbøtende tiltak. I tillegg bør det normalt stilles krav om at arealer 

skadet av midlertidige inngrep restaureres når inngrepet har opphørt. Bruk av økologisk kompensasjon skal kun 

vurderes som en aller siste utvei. Økologisk kompensasjon er restaurering, etablering eller beskyttelse av 

økologiske verdier i et annet tilsvarende område, fortrinnsvis i nærheten og av samme naturtype. Kompensasjon 

kan være å restaurere et område, danne nye områder eller sikre eller verne et område som ellers ikke ville blitt 

vernet. Slike tiltak skal normalt kun vurderes som en siste utvei. 

4.3 En attraktiv hovedstad i nord – samordning med andre planverk  

Truede arter og sjeldne naturtyper får ofte rollen som svært kostbare syndebukker når store prosjekter blir satt 

på vent eller må omprosjekteres. Årsaken til de store merkostnadene er imidlertid som oftest ikke 

naturmangfoldet i seg selv, men at prosessen i forkant har vært for dårlig. Det er billigere, raskere og mindre 
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konfliktfylt å ta de nødvendige utredninger og hensyn så tidlig som mulig, fremfor at naturmangfoldet kommer 

inn sent. Et godt kunnskapsgrunnlag vil både gjøre det lettere å stanse tapet av naturmangfold, gi raskere og bedre 

arealplan- og byggeprosesser, hindre konflikter, gi mer forutsigbarhet og lønne seg økonomisk. 

 

Miljø og klima står sentralt i kommunens planverk. Dette er utvalgte temaområder som samtlige kommunale 

virksomhetsområder skal forholde seg til og spesielt hensynta i egen planlegging og drift i bystyreperioden. 

Gjennom planstrategien er det bestemt at naturmangfold skal få en tydeligere rolle i kommunens planlegging, 

forvaltning og drift, samt en større dimensjon i samfunnsutviklingen.  Satsningen på miljø som gjennomgående 

perspektiv understreker at det ikke er ønskelig med en egen kommunedelplan for naturmangfold, men at det skal 

fokuseres på å innarbeide og inkorporere naturmangfold i andre relevante kommunale planer, og i øvrige 

kommunale prosesser, vedtak, forvaltning og drift.  

4.3.1 Kommuneplanens arealdel   

Kommuneplanens arealdel (KPA) legger de overordna føringer for arealbruk i Bodø og er derfor det viktigste 

verktøyet kommunen har for å ivareta naturmangfold. Det jobbes nå med rullering av arealplanen. Planen skal 

sendes på høring rundt årsskiftet 2021/2022 og skal vedtas i løpet av 2022. Ved rullering av arealplanen er 

naturmangfold et prioritert tema det jobbes aktivt med.  

 

Tilgjengelig kunnskap om naturmangfold i Bodø skal legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 

Dette omfatter kjent kunnskap om verdifulle naturtyper og trua arter, men også områder med viktige funksjoner 

som eks. strandsonen, kantsoner langs vann og vassdrag samt myr og våtmark. 

 

Ulike virkemidler som ivaretar naturmangfold skal vurderes ved rullering av planen. Det er et mål at Bodø 

kommune skal gjennom KPA: 

• Gi gjennomgang av kunnskapsgrunnlag med spesielt fokus på byutviklingsområdet. 

• Synliggjøre områdene med høyeste verdi for naturmangfold gjennom temakart. 

• Sikre områdene med høyest verdi gjennom arealformål og/eller hensynssoner og avveie eventuelle 

interessekonflikter. 

• Få inn naturmangfold som et gjennomgående tema i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Eks. 

gjennom å stille krav til blågrønn faktor og blågrønn struktur, bevaring av eksisterende vegetasjon, krav til 

vegetasjon og grøntområder i uteoppholdsareal, m.m. 

• Gjøre bestemmelser som ivaretar og styrker hensyn naturmangfold i område- og detaljreguleringer samt 

utbyggingsprosjekter. 

 

Andre tema som vil ha særlig fokus i rulleringen er kompakt byutvikling og koblinger mot den nye bydelen (jf. 

vedtak om flytting av hovedflystasjonen). Vi vil også jobbe aktivt med å implementere FNs bærekraftsmål aktivt i 

arealplanen og synliggjøre hvordan dette skal legges til grunn for all arealforvaltning. Spørsmålet om areanøytral 

kommune har ikke vært behandlet i Bodø kommune, men gjennom planarbeidet skal det tas en gjennomgang av 

alle arealreserver for å vurdere behovet og hvor egnet arealene er for utbygging. Ved høring av planen vil det 

legges frem et arealregnskap. 

4.3.2 Andre planer og utviklingsprosjekter  

En viktig del av handlingsplanen vil være å systematisk innrette arbeidet med de prioriterte temaene mot 

pågående og framtidige planprosesser. I 2020-22 skal både kommuneplanens areal- og samfunnsdel revideres.  
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Kommuneplanens samfunnsdel viser i kapittel 4 til at bærekraftig byutvikling og fortetting innen det fastsatte 

byutviklingsområdet er et hovedfokus i utviklingen av kommunen. Utvikling av en kompakt by skal bidra til å 

bygge opp omkring nullvekstmålet, og ellers minimere nedbygging av og belastning på nye naturområder.  

Naturmangfold skal i tillegg innarbeides og tydeliggjøres i følgende planer som skal utarbeides eller rulleres i 

kommende planperiode: 

• Strategisk næringsplan 

• Handlingsplan for trivsel og levekår 

• Plan for idrett og friluftsliv 

• Kommunedelplan for ny bydel med overordnet miljøprogram 

• Kommunedelplan for Grønnstruktur 

• Klima- og energiplan  

• Temaplan for overvann 

• Plan for friluftslivets ferdselsårer 

• Handlingsplan for parker og byrom4 
 
Det er startet et internt arbeid med å etablere miljøstyring i alle utbyggingsprosjekter i kommunal regi for å sikre 

at miljøambisjonene blir ivaretatt i alle faser av prosjektet. Dette gjelder sågar ivaretagelse av naturmangfold og 

andre miljøaspekter som indirekte påvirker omgivelsene på en negativ måte.   

 

Kulturhovedstaden  

Prosjektet Arcticulation2024 vil danne et unikt utgangspunkt for å styrke vår satsing innen naturmangfold 

ettersom det er knyttet høye ambisjoner innen miljø og bærekraft til dette prosjektet. 

 

Ny bydel 

Når Forsvarets flystasjon legges ned og Avinor flytter sin sivile flyplass, skal Bodø kommune erverve om lag 2900 

daa til byutvikling. Miljø- og klimahensyn veier svært tungt når den nye bydelen nå planlegges. Det utvikles nå et 

overordnet miljøprogram som skal gjelde for alle faser av planlegging, utvikling og drift av den nye bydelen. I 

dette programmet vil ivaretakelse av naturmangfold være svært sentralt. Høringsutkast skal foreligge høsten 

2021.  

 

 
Fuglevikke og bloddråpesvermer. Foto: Ingvild Gabrielsen 

 
4 Handlingsplan for parker og byrom ble vedtatt i juni 2020 og skal ikke rulleres i planperioden. Naturmangfold er et viktig 
tema i planen.   
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5 Foreslåtte tiltak for perioden 2021-2023 

5.1 Blågrønne strukturer 

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?  

Endringen i klima krever at vi må bruke og utnytte naturens evne til å håndtere overvann.  Naturen er best på 

vannhåndtering og ethvert grøntområde har en viktig funksjon for opprettholdelse av vannbalansen. Et viktig 

tiltak er å rette fokuset på det blågrønne nettverket av blå (vann) og grønne områder som ligger mellom og 

utenfor bebyggelsen. Blågrønne strukturer er områder med flere funksjoner;  

 

Klimatilpasning og bærekraftig overvannshåndtering 

I sentrumsområdet og tettstedene rundt Bodø er det meste av bekker lukket og ledningsnettet har overtatt 

deres funksjon. Arealbruksendringer har medført tette flater og hurtigere avrenning.  Det vil ikke være kapasitet 

på ledningsnettet til å håndtere bekkenes funksjon som magasin og fordrøyning av økte nedbørsmengder. 

Naturbasert overvannshåndtering blir et viktig premiss i fremtidig utbygginger. De få bekkedrag som er igjen må 

beholdes åpne for å sikre naturlige flomveier og uteoppholdsarealer må håndtere overvannet lokalt.  

 

Bevare og sikre naturmangfold langs og i bekker.  

Kantvegetasjonen langs bekkene har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget   Vegetasjon 

bidrar også til å hindre og redusere erosjon.  En bekk, liten eller stor, kan sikre sammenhengen mellom viktige 

naturområder. Koblingen er viktig for spredning av arter, som vandringskorridorer for dyr som elg, rev, oter, 

etc., og for tilgangen til naturområder for mennesker.  

 

Vannforskriften.  

Som en gjennomføring av vannforskriften og EUs vanndirektiv, har Bodø kommune sammen med kommunene i 

Salten (Salten regionråd) en ansatt vannområdekoordinator. Vannforskriften setter miljømål med frister for alt 

vann i Norge. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert 

vannforvaltning. Miljømålet etter vannforskriften er at vannforekomstene:  

• skal forbedres og gjenopprettes slik at de har minst tilstandsklasse «god»  

• skal beskyttes mot forringelse (gjelder også vannforekomster som har svært god tilstand)  
 
Planprosess/politisk forankring  

• Forankres i KPA, gjennom krav til naturbasert overvannshåndtering og Blågrønn faktor i bestemmelsene 

• Temaplan Overvann – kobles juridisk til KPA gjennom temakart 

Beskrivelse av aktiviteter  

1. Kartlegge viktige og potensielle blågrønne strukturer i Bodø i dag. Dette skal resultere i et temakart for 
blågrønne forbindelser og områder  

2. Identifisere hensynssoner for bekker i KPA  
3. Vannforskriften § 12: Ny aktivitet eller nye inngrep  

• Når det etter sektorlovverk skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep som kan 
medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes i en vannforekomst, skal § 12 alltid være 
del av vurderingen hos den aktuelle sektormyndighet. Vilkårene i § 12 må være oppfylt for at det skal 
kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket.  

4. Krav til blågrønn faktor (BGF) i KPA jf. norsk standard.   
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• Blågrønn faktor er en beregningsmetode som skal stimulere til at vegetasjonselementer og 
bærekraftige løsninger for overvannshåndtering innlemmes tidlig i planlegging av et byggeprosjekt. 

• For Bodø kommune blir BGF viktig for å sikre naturområdets funksjon og robusthet, og derfor en 
viktig premiss i arealplanleggingen. Det å redusere inngrepene i naturområder i et utbyggingsfelt gir 
reduksjons av klimagassutslipp, bedrer vannbalanse gjennom naturbasert tilnærming til infrastruktur 
for overvann, og sikrer naturmangfold i området.  

5. Kommunikasjon og medvirkning (høring av temaplan)  

• Møter med utbyggere for å informere om BGF og hensikten med kravet.   

• Arbeidet med vurderingsgrunnlaget for å sette BGF i KPA involvere både private utbyggere og 
kommunale prosjekter  
 

 

 
Stokkand i Futelva. Foto: Knut Valberg 
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5.2 Skjøtsel og ivaretakelse naturmangfold i friluftslivsområder, friområder og parker  

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?  

Store deler av kysten i Bodø er svært artsrik med forekomster av en rekke truede arter og naturtyper. Dette er 

områder som er preget av tidligere kulturpåvirkning, men som i dag først og fremst er viktige friluftsområder. For 

å ivareta naturmangfoldet i disse områdene er det behov for å vurdere en mer aktiv forvaltning knyttet til 

kanalisering av ferdsel og tilrettelegging for ulike friluftsaktiviteter. For de mest brukte områdene er det aktuelt å 

utarbeide skjøtselsplaner.  

 

Generelt har parker, friområder og mye brukte friluftslivs- og utfartsområder stor grad av naturpreg i Bodø. Det 

er likevel viktig å ha fokus på sammenhengen mellom ulike grøntområder og omgivelsene, og bidrag til variasjon i 

artsmangfold og biotoper. Der det er mulig søkes samarbeid med landbruksnæring og beitebrukere. 

 

 
Flueblomst. Foto: Ingvild Gabrielsen 

 

Planprosess/politisk forankring  

• Handlingsplan for parker og byrom 2020-2030  

• Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2020-2030  

• Plan for idrett og friluftsliv, gjeldende plan 2019-2022, og ny planperiode 2023-2026. Arbeidet med 

revidering av planen vil foregå i 2022. 
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Beskrivelse av aktiviteter  

1. Naturtypekartlegging – aktuelt for Låter, Mjelle, bystranda Breivika, Saltstraumen, Buholmen, Langodden 

og Valnes. Områder meldes inn til Statsforvalteren årlig. For 2021 er bl.a. store deler av Tverlandet og 

deler av Saltstraumen bekreftet for kartlegging. 

2. Skjøtselsplaner inkludert oppdatering av kartlegging; Bodøsjøen, Kyststien. Dette gjennomføres i 2021 

etter tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland. 

3. Ausvika – skjøtselsplan er utarbeidet. Det skal samtidig legges bedre til rette for universell utforming og 

tilgang for alle. Spredning av ferdsel, tynning av vegetasjon og noe slått er aktuelle tiltak for ivaretakelse 

av naturmangfold på stedet. 

4. Skjøtselstiltak  

o Skjøtselstiltak, slått og trefelling i Ausvika med bakgrunn i skjøtselsplan utarbeidet av Miljøfaglig 

utredning i 2020.  

o beiting i Saltstraumen og eventuelt Låter  

o slått 1-2 ganger pr år i enkelte friområder 

o aktuelt å vurdere noe sjeldnere slått for enkelte områder som slås som plen pr i dag. Det er 

behov for mer kunnskap om aktuell effekt jf. kartleggingsbehov. 

o kanalisering av ferdsel og/eller spredning av ferdsel, i tråd med skjøtselsplaner 

o restaurering av stier med mye slitasje og overvannsproblemer 

5. Søppelhåndtering i mye brukte utfartsområder; øke tømmefrekvens for å unngå søppel ut i naturen, 

eventuelt formidlingstiltak med formål at publikum skal ta med seg avfall hjem. 

6. Utplassering av sommerblomster i byrom preget av harde flater og lite grønt; sette mer fokus på særlig 

egnede arter for insekter og pollinering.  

7. Vurdere bruk av stauder framfor ettårige sommerblomster i parkområder. 

8. Arealforvaltning – ivaretakelse av naturpreg i friområder og «restarealer», både ved tiltak og oppfølging 

av privatisering 

Kommunikasjon og medvirkning 

• dialog med frivillige lag og foreninger, samarbeid om enkeltprosjekter 

• publisere små nyheter via web og Facebook som angår temaet 
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5.3 Ville pollinerende innsekter  

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?  

På landsbasis og i verdenssammenheng er ville pollinerende insekter i sterk tilbakegang. Det er generelt sett lite 

kunnskap om ville pollinerende insekter i Nord-Norge. Bodø kommune ønsker å styrke leveområder til, bevissthet 

og den lokale kunnskapen om, pollinerende insekter i kommunen. Tiltaket for ville pollinerende insekter blir et 

prøveprosjekt som etter hvert vil kunne videreføres til flere skoler, institusjoner og organisasjoner i Bodø 

kommune. 

 

Planprosess/politisk forankring 

• Handlingsplan for parker og byrom 

• Veileder for offentlige uterom 

• Landbruksplan  

 
Reinfann og flue. Foto: Knut Valberg 

 

Beskrivelse av aktiviteter 

1. Naturveiledning er et pilotprosjekt på Bodøskoler (2021) for 1.-4. trinn. RamSalten våtmarkssenter 

gjennomfører piloten. Naturveiledningen skal synliggjøre hva ville pollinerende bier trenger (matbehov, 

tilholdssted, ynglested), hvilken livssyklus de har (levesett, behov, formering) og hvorfor vi skal ta vare på og 

legge til rette for disse innsektene. Det etableres liten skolehage med nyttevekster i pallekarmer og det såes 

bievennlige blomster i nærheten av kassene.  

2. Etablere arealer med insektsvennlig vegetasjon/ blomstereng i kommunale parker og anlegg. Det settes av 

områder i kommunale parker, grøftekanter, midtrabatter etc., der gress og blomster får stå i fred for å 
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tilrettelegge for ville pollinatorer. Ved behov sås bievennlige frø, og fremmede arter fjernes. Det skal være 

urtplassering av humlekasser/insektshotell, samt skilt med informasjon om tiltaket og hvilke arter man 

ønsker å legge til rette for. Det hentes inn konsulentbistand fra entomolog for å innrette tiltaket på best 

mulig måte ut fra eksisterende kunnskapsgrunnlag. Mulige områder er Hålogalandsgata (midtrabatter), 

Breivika/ Pelle Molins plass, Rensåsparken og Rønvik skole. 

3. Informasjonskampanje rettet mot Bodøs befolkning, herunder hageeiere og hagelag, samt kommunens 

ansatte med ansvar for naturmangfold, gjennom areal‐, eiendom‐, ressursforvaltning eller drift. 

Informasjonskampanjen inkluderer et fagwebinar med fokus på ville pollinerende insekter og hva vi vet om 

disse i våre nordlige strøk; utdeling av bievennlige blomsterfrø og informasjon om hvordan disse sås og 

høstes inn; kurs/workshop i bygging av insekthotell; bruk av skilt og infomateriell, og synlighet i media. Det 

skal publisere på kommunens hjemmeside, sosiale medier etc. 
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5.4 Bekjempelse av fremmede arter – planter  

Kommunen har en viktig rolle i å hindre og forebygge at fremmede skadelige arter sprer seg i naturen. Dette 

gjelder både for kommunen som planmyndighet og for kommunen som grunneier og driftsansvarlig for 

kommunale veier, renovasjon og anlegg. Å informere kommunens innbyggere er også en viktig del at det 

forebyggende arbeidet. Vi vil rette særlig fokus mot bekjempelse av ulike fremmede planter og minkbestanden.   

 

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket? 

Økt globalisering medfører en raskere spredning enn det som er naturlig. Noen fremmede planter og dyr kan 

medføre stor skade på naturmangfoldet dersom de får etablere seg og spre seg fritt. Disse kaller vi fremmede 

skadelige planter og dyr. Disse artene utgjør en økologisk risiko. Du kan finne en oversikt over fremmede 

skadelige arter på Artsdatabasen.no. Listen gir en oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge og 

vurdering av hvilken påvirkning disse artene har på norsk natur. Eksempler på viktige problemarter i Bodø 

kommune er Tromsøpalme, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, rynkerose, lupin og slirekne-arter.  

 

Fremmende arter, som ikke hører hjemme i norsk natur, har få naturlige fiender og mange av de fremmende 

artene vokser og formerer seg raskt, og konkurrer ut naturlige og sårbare planter. I verste fall kan de fremmede 

artene utrydde de naturlige plantene i et område. Dette vil igjen ha betydning for samspillet mellom andre 

planter og insekter, og representerer dermed en stor trussel for det biologiske mangfoldet. 

 

Flytting av jordmasser som inneholder frø eller deler av planter, er en vanlig spredningsvei for fremmede arter. 

Det finnes foreløpig ingen sentral godkjenningsordning eller oversikt over deponier som tar imot jordmasser som 

inneholder fremmede arter. Den ansvarlige for et massedeponi som tar imot masser med fremmede organismer 

plikter imidlertid å forhindre risiko for spredning, jf. forskrift om fremmede organismer § 24. Deponering av 

infiserte masser kommer ikke under definisjonen «utsetting» av en fremmed organisme og er derfor ikke 

søknadspliktig. 
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Rynkerose. Foto: Knut Valberg 

 

Planprosess/politisk forankring  

1. Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Nordland (Statsforvalteren i Nordland) 

2. Føringer gjennom kommunal arealplanlegging - KPA 

3. Forvaltning av Naturmangfoldloven  

4. FN17 – liv på land og liv under vann  

Beskrivelse av aktiviteter og innbyggerinvolvering  

Fjerning/bekjempelse av de fremmede artene kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, kjempespringfrø- kommunen 

1. Byteknikk bekjemper bjørnekjeksartene tromsøpalme og kjempebjørnekjeks i bynære strøk og i områder i 

Saltstraumen. I bekjempelsen brukes Heatweed, som er et miljøvennlig, 100% kjemikaliefritt apparat som 

bekjemper plantene ved hjelp av kokende vann. Byteknikk investerte i denne maskinen i 2017. Erfaringene er 

gode, og etter innkjøp av Heatweed har det ikke lenger vært brukt plantevernmidler. Se egen pdf om 

erfaringer med Heatweed. 

2. Innbyggerinvolvering med fjerning av fremmede arter sammen med lag/foreninger/organisasjoner. Dugnader 

i regi av frivillige organisasjoner.  
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5.5 Bekjempelse av fermmede arter - mink 

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?  

Mink (Neovison vison) ble innført til Norge på 1920-tallet for pelsdyrfarming. Etter å ha rømt og blitt sluppet ut er 

minken nå etablert i naturen med livskraftige bestander i alle deler av fastlandet. Mink er en fremmed skadelig 

art i Europa og i Norge, på grunn av minken har bestandene av flere andre arter gått ned, blant annet sjøfugler og 

ørret. Særlig sjøfugl som hekker på bakken, er utsatt for mink. Felles for arbeidet med å bekjempe fremmede 

arter generelt, og mink spesielt, er at det er møysommelig og ressurskrevende. Når først artene har etablert seg 

kreves spesifikke metoder til bekjempelsen av den spesifikke arten. Fordi myndighetene ikke har mulighet til å 

forvalte og aktivt bekjempe fremmede arter, er et utstrakt samarbeid med enkeltpersoner, grunneiere og frivillig 

sektor avgjørende for å gi tiltakene nødvendig effekt over tid. Dersom arbeidet ikke vedvarer, vil minken mest 

sannsynlig reetablere seg i områder hvor tiltakene opphører. På samme måte, er det ikke mulig å løse problemet 

med mink, ved å arbeide lokalt, ettersom arten finnes langs hele kysten. En del av ambisjonen med dette 

prosjektet er derfor å undersøke hva som er overføringsverdien til andre kommuner.  

 

Planprosess/politisk forankring  

• Handlingsplan fremmede arter (Statsforvalteren i Nordland) 

• KPA  

• PBL 

• NML 

• FN17  

Beskrivelse av aktiviteter og innbyggerinvolvering  

1. Fangstpremie mink:  Videreføre ordning med fangstpremie i samme størrelsesorden som tidligere år.  

2. Dugnad på minkfangst (3-årig prosjekt) . I løpet av høsten 2020 har kommunen utviklet tett samarbeid med 

Statens naturoppsyn (SNO), Bodø Jeger-og fiskerforening, Nordland jeger-og fiskerforening, Alberthaugen og 

Bodø videregående skole, om fangst av mink i Bodø havn og Bodøsjøen. Arbeidsfordeling mellom partene:  

• SNO: kvalitetssikring av feller og opplæring 

• BJFF og andre frivillige: utsett og røkting av feller, ivaretakelse av minken som felles   

• Bodø kommune: utlån av feller. Se avtale om utlån av feller og sjekkliste   

3. Samordning med tiltaksplan for vannområde i Salten. Dersom vi lykkes i denne samarbeids-piloten vil den 

videreføres til Saltstraumen og andre områderd der det er frivillige som kan delta i arbeidet. Etablere 

regionalt samarbeid i Salten gjennom viltnemda, vannområdet og nabokommuner  

4. Informasjonsplakater: Vi ønsker å samle kunnskap om mink som miljøproblem, samt erfaringene fra 

pilotprosjektet og gjøre dette tilgjengelig for andre kommuner, jegere og grunneiere i Salten og Nordland. 

Kanskje kan det startes opp tilsvarende fellefangst andre steder i kommunen og i våre nabokommuner. Det 

blir skrevet en oppsummering fra samarbeidet i mars, som danner grunnlaget for informasjonsplakater som 

formidles på nettet. Vi lager plakater som beskriver tiltak knyttet til fremmede planter, og hvordan frivillig 

sektor, eksperter og kommunen samarbeider om å bekjempe disse artene. 
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Minkfelle i fjæra. Foto: Arild Skarvik Pettersen.  
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5.6 Fortellerkart om naturmangfold i Bodø kommune 

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket?  

Det er behov for å gjøre kunnskap om naturmangfold i Bodø bedre kjent. Hva er spesielt med Bodønaturen, hvor 

finnes de viktigste områdene for naturmangfold og hva er status for ulike naturtyper? Gjennom et digitalt 

fortellerkart kan man formidle kunnskap om naturmangfold i Bodø på en lett og inspirerende måte.  

Målgruppen for tiltaket er allmennheten og ikke kommunal forvaltning. 

 

Beskrivelse av aktiviteter  

Det skal utarbeides et fortellerkart med tema “Naturmangfold i Bodø kommune”. Fortellerkartet skal inkludere et 

kart der en kan få oversikt over rødlista arter i Bodø, forekomster av viktige naturtyper, viktige blågrønne 

strukturer m.m. Kartet kan også kobles til annen informasjon, eks. viktige turdrag, parker og viktige 

friluftsområder. Det kan også være muligheter for å koble dette mot Miljødashboard og kommunens satsing på 

Smart Sustainable City.    

 

I tillegg til kart kan det legges inn enkel tekst og bilder om ulike tema: 

• Naturtyper og arter som Bodø har et spesielt ansvar for  

• Trusler mot naturmangfold i Bodø 

• Eksempel på tiltak (kommunal og privat regi) 

Kommunikasjon og medvirkning 

Lett tilgjengelig informasjon om naturmangfold i Bodø kommune er trukket frem som et behov fra innbyggere og 

organisasjoner i kommunen. Fortellerkart kan være et viktig verktøy for å presentere relevant informasjon om 

naturmangfold i Bodø. Fortellerkartet kan spres gjennom ulike medier, nettsider etc. Fortellerkart kan 

utvikles/endres underveis som følge av innspill og tilbakemeldinger fra befolkning og brukere. 

 

 
Grågås på Kjerringøy. Foto: Knut Valberg 
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5.7 Stimuleringsmidler - frivillige organisasjoner 

En viktig del av innbyggerinvolveringen vil være å støtte oppunder initiative og tiltak utviklet av kommunens 

befolkning, lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv. Det finnes en rekke ildsjeler og proaktive aktører som 

ønsker å gjøre en forskjell, som vi ønsker å samarbeide med, i vår satsing på bedre ivaretagelse av naturmangfold 

i kommunen. Det ble gjennomført en workshop med frivillig sektor 4.desember 2021. 22 personer deltok 

inkludert representanter fra blant annet Bodø og omegn turistforening (BOT) Naturvernforbundet, Nordland 

småbrukarlag, Salten naturlag, Norsk ornitologisk forening, Bodø andelslandbruk, Vågøynes parsellhage m.m. Se 

rapport fra workshopen her.  

 

 
Rødstilk. Foto: Knut Valberg 

  



26 

 

5.8 Samarbeid med Avinor  

Fra NLBO prosjektet5: I forbindelse med utbygging av ny flyplass, er det gjennomført en rekke kartlegginger av 

naturmangfold. Etablering av Ny lufthavn Bodø (NLBO) vil i stor grad påvirke naturmiljøet i anleggsområdet som 

følge av store terrengendringer og tung anleggsdrift gjennom flere år. Store arealer og flere naturtypelokaliteter i 

sjø og på land berøres. I konsekvensvurderingen er påvirkning på naturmiljø vurdert til forringet tilstand, og 

samlet konsekvens av tiltaket er satt til stor negativ konsekvens. NLBO vil berøre rødlistearter på land, særlig 

innenfor gruppen fugl, men også noen karplanter og sopp. Enkelte viktige hekkeområder for de truede artene 

storspove og vipe vil gå tapt. For resterende hekkeområder vil tiltak være å hensynta yngle- og hekketid gjennom 

anleggsperioden, samt gjennomføre avbøtende tiltak med tilrettelegging for hekking utenfor NLBO området.  

 

NLBO-området har flere områder med terrestriske naturtype «rikt strandberg». Her vokser det ulike rødlistearter. 

Noen av lokalitetene vil gå tapt, men inngrep i denne naturtypen bør begrenses så langt det lar seg gjøre innenfor 

prosjektets rammer. Områder som ikke går tapt, må ivaretas gjennom skjøtselstiltak. For viktige naturtyper på 

land skal det lages skjøtselsplaner. NLBO vurderer å etablere områder innenfor uplanert sikkerhetsområde hvor 

rødlistearter som Bakkesøte og Hvitkurle kan etablere seg. 

 

Utfylling i sjø vil påvirke strømningsforhold i sjøen, noe som igjen vil påvirke naturtyper og leveområder i eller i 

nærhet av anleggsområdet. Et areal på omtrent 180 000 m2 av marine naturtyper som er en biotop for torsk og 

kveite vil gå tapt. Det vil også gå tapt et område på 13 000 m2 med den svært viktige naturtypen skjellsand. Tiltak 

for å øke kunnskap om tapte leveområder og naturtyper, påvirkning av bunnforhold og selvrestaurering. 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal etableres en plan som beskriver hvordan tiltaket vil bli 

minst mulig til ulempe for miljøet. NLBO har valgt å benytte CEEQUAL som miljøsertifiseringsordning for 

infrastrukturdelen av prosjektet. I CEEQUAL oppfordres det til å minimere negative konsekvenser for biodiversitet 

gjennom å unngå inngrep i viktige naturtyper i så stor grad som mulig. Det oppfordres videre til å øke arealverdi 

gjennom beskyttelse og etablering av habitater som støtter biodiversitet som avbøtende tiltak. 

 

Beskrivelse av aktiviteter:  

1 Dialog med Avinor om hvordan anleggsarbeidene kan påvirke områdene, konsekvenser dette vil få, samt 

mulige tiltak som kan gjennomføres. 

2 Beslutninger om endelig valg av tiltak skal dokumenteres i miljøoppfølgingsplan (MOP) med tilhørende 

kontrollplan, hvor også detaljerte tiltaksbeskrivelser inkluderes.  

 

 
5 Håndtering av naturmiljø og naturmangfold i anleggs- og driftsfasen, rapport, NLBO, forprosjekt.  
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Foto: Knut Valberg 

5.9 Workshop med næringslivet  

Landbruk, havbruk, fiskeri, reiseliv og byggenæring er viktige premissgivere for naturmangfoldet. Deres prosjekter 

og planer for arealbruk kan potensielt utgjøre en stor forskjell. For eksempel kan reiselivsnæringen gi aktiv 

formidling av kunnskap, opplæring av guider m.m., dersom de har tatt eierskap til problemstillingene. Vi ønsker 

derfor å gjennomføre en workshop i samarbeid med Bodø næringsforening, BRUS, NHO etc. høsten 2021. Tema 

for workshopen er hvilke felles tema vi kan løfte fram på en felles dagsorden, og videre kartlegge hvilke ressurser 

som trengs for å samarbeide om bevaring og styrking av naturmangfold i Bodø kommune. 

 
Foto: Knut Valberg 
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5.10 Program - kunst i natur  

Bodø kommune skal være Europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø kommune bør derfor utforske 

mulighetsrommet som ligger i å integrere kunst og kultur inn i offentlig forvaltning og planlegging. Handlingsplan 

naturmangfold er godt egnet til å utforske dette mulighetsrommet. Et samarbeid mellom handlingsplan 

naturmangfold og kunst/kulturfeltet kan utdype vårt forhold til natur, naturens verdier, premisser for 

naturforvaltning, ressursutnyttelse, innovasjon og kontemplasjon knyttet til identitet, meningsdannelse og 

estetikk, for å nevne noe. 

   

Beskrivelser av aktiviteter: 

1. Kunstprosjekt Mink: To kunstnere (foto/installasjon) har fått oppdrag med utgangspunkt i følgende tekst: 

Bodø kommune ønsker å invitere med innbyggerne på økt refleksjon og dypere forståelse av 

naturforvaltning i vårt nærmiljø. Lansering er mai 2021.  

2. Videreføring av kunstprosjekt Mink. Instagram-konto «Make mink great again», ny kommunikasjonskanal 

for å rette fokus mot arbeidet med naturmangfold. 

3. Fotoprosjekt naturmangfold der formålet er å få med kommunens innbyggere til å bruke foto for å 

presentere og definere naturens verdier, funksjoner og estetikk på nye og ulike måter. Prosjektet kan 

kobles mot fortellerkartet.  

4. Essay i sheltere, Ingvild Austgulen, juni 2021.   

5. «Curated biodiversity» – samarbeid med Tartu with Earth -rotating artist(s) in residence i byen med fokus 

på klima/miljø/naturmangfold.   

6. Workshop med kunstnere høsten 2021: invitere til samarbeid i framtiden NordlandIArt, Kjerringøy 

Landart Biennale m fl. Utvikle åpne prosjekt, inkludert kunstnerstipend.  

7. Landingsside natur/miljø med kunstnerisk ramme.    

o Inkludert fortellerkart – lage virtuelle GIS-fortellinger om Bodøs natur, se pkt 4.5 overfor.  

o Inkludert fotoprosjekt, pkt 3  
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Minky business. Foto: Martin Losvik 

5.11 Miljøoppfølging i kommunens utbyggingsprosjekter 

Formål – hvorfor trenger vi dette tiltaket? 

Det arbeides med å utvikle et system for miljøoppfølging i utbyggingsprosjektene til Bodø kommune. Bodø 

kommune har i dag ingen samlet oversikt over hvilke miljø- og klimakrav som stilles ved gjennomføringen av ulike 

utbyggingsprosjekter. Vi mangler også systemer for hvordan miljø- og klimahensyn skal fastsettes og følges opp i 

et prosjekts ulike faser. Hensikten med et miljøprogram er å fastlegge miljømålene for et prosjekt, mens 

hensikten med miljøoppfølgingsplan er at utførerne/entreprenørene skal vise hvordan den konkrete 

miljøoppfølgingen av prosjektet skal foregå. NS 3466:2009 beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og 

bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for ytre miljø i hele prosjektets levetid. Hvordan naturmangfold 

ivaretas i både planleggingsfase, anleggsfase, drift og avhending er et viktig premiss for det totale miljøavtrykket 

til utbyggingsprosjektene. Gjennom miljøprogram kan kommunen sette mål, krav og tiltak knyttet til ivaretakelse 

av naturmangfold gjennom både anleggsfase og driftsfase.  Miljøprogram for hvert prosjekt skal utarbeides ved 

regulering, og de valgte tiltakene for ivaretakelse av målene og kravene i miljøprogrammet skal dokumenteres i 

miljøoppfølgingsplaner. 

 

Beskrivelse av aktiviteter 

Arbeidet med miljøprogram skal levere følgende underleveranser: 

• Oversikt og sammenstilling alle kommunens mål, ambisjoner og krav knyttet til miljø- og klimaprestasjon i 
bygg, - anleggs- og eiendomsprosjekter (skal inn i miljøprogram) 

• Utarbeide mal for miljøprogram med utgangspunkt i NS 3466:2009 

• Utarbeide mal for miljøoppfølgingsplan med utgangspunkt i NS 3466:2009 

• En beskrivelse av rutiner for utarbeidelse av miljøprogram og behandling av miljøoppfølgingsplan internt i 
linja i Bodø kommune 
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Planprosess/ politisk forankring 

• Klima- og energiplan 2019-2031 

• KPA 

• Plan- og bygningsloven 

• Naturmangfoldsloven  

5.12 Kommunal saksbehandling  

Kommunens administrasjon har ansvar for at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt i kommunens 

planprosesser og saksbehandling etter Naturmangfoldloven kapittel II. Det innebærer blant annet at kunnskap 

om økosystemer, naturtyper og arter, antatte virkninger av planer på naturmangfoldet, alternativ lokalisering, 

samlet belastning og avbøtende tiltak, skal inngå tidlig i planarbeidet. Der det er krav om planprogram, skal disse 

forholdene tas inn som tema i planprogrammet, og konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av 

planbeskrivelsen. Vurderingene etter § 8-12 skal gjøres på alle plannivåer. Omfanget av vurderingene vil 

imidlertid variere avhengig av plannivå og hvor sterke føringer planen gir for fremtidig arealdisponering som har 

konsekvenser for naturmangfold. 

 

I alle saker etter motorferdselsloven, lov om innlandsfiske, konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, 
skogbruksloven m.m. har kommunen ansvaret for å hente inn nødvendige opplysninger og tilrettelegge saken. 
Bodø kommune har selv myndighet til å avgjøre saker innenfor disse lovene og har vedtaksmyndighet for 
fagfeltet jfr. Bodø kommune sitt delegeringsreglement samt forskrift om saksbehandling mv. i kommunen 
08.12.2003 nr. 1480 Landbruks- og matdepartementet. 
 
I dag er ansvaret for saksbehandling etter Naturmangfoldloven fordelt på flere avdelinger, og det har vært 
etterspurt mer intern dialog for å bedre kvalitetssikre saksbehandling og utvikle et felles faglig skjønn rundt 
lovanvendelsen.   
 
Beskrivelse av aktiviteter 

- Ta i bruk felles faglig forum («Forum for samordning») for å:   
o diskutere konkrete planer og saker til behandling og derigjennom videreutvikle et felles faglig 

skjønn og kvalitetssikre saksbehandling og planlegging.   
- Skrive prosedyre for saksbehandling og ansvarsfordeling mellom avdelingene.  
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Bladbille. Foto: Knut Valberg 
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6 Kommunikasjonsplan  

Bodø kommune har svært høye ambisjoner innen miljø og klima. For å lykkes, må vi få til en grønn omstilling av 

hele Bodøsamfunnet. Mye av politikken og teknologien er på plass, men det haster med å få tatt dette i bruk. I 

handlingsplanen ønsker vi derfor å rette fokus mot synlighet, og kommunikasjon som katalysator for å få størst 

mulig effekt av tiltakene og prosjektene vi jobber med innenfor grønn omstilling. Videre vil prosjektet styrke 

attraktiviteten til Bodø by, en grønn hovedstad i nord.   

 

En godt gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi kan mangedoble effekten av de finansierte tiltakene på natur og 

miljø, samtidig som det vil vise til hvordan et godt forvaltet naturmangfold gjør kommunen til et bedre sted å bo 

i. Gjennom de gode historiene skapes identitet og stolthet og byen blir attraktiv for mulige tilflyttere. Nettopp 

dette samspillet mellom attraktivitet og miljø- og klimaambisjoner er viktig å utforske for Bodø kommune. Et tett 

samarbeid med europeisk kulturhovedstad- Bodø2024 vil bidra til dette og skape synergi mellom kommunens 

overordnede miljø- og klimaambisjoner og kulturhovedstadens resultatmål. 

 

I vår kommunikasjonsplan har vi også listet en rekke aktiviteter som vi mener vil være et godt utgangspunkt for å 

nå ut til kommunens innbyggere. Til dette kreves økt kapasitet og nye metoder innen kommunikasjon og 

formidling. Kommunen har lite ressurser tilgjengelig til kommunikasjonsarbeid, og trenger et løft for å ta ut 

potensialet i de mange foreslåtte tiltakene.  

6.1 Eksterne kommunikasjonskanaler:   

1) Egen landingsside om miljø og klima på Bodø kommune web, vil hente inspirasjon 

fra https://www.klimaoslo.no/). Funksjon:   

• Profilering av tiltak, aktører som gjør en viktig jobb.   

• Arkiv for viktige tiltak/aktiviteter/mediedekning/podcaster m.m.    

• Formidling av kunnskap  

• 1 sak om naturmangfold per mnd. En video per halvår.   

2) So-me – Instagram/Facebook   

3) Bylaben – workshops med fokus på innbyggerinvolvering– fagseminar med ekstern foredragsholder.   

a. Webinarer #Bo-i-natur, to stk i halvåret, med tema fra handlingsplan. 20-30 min innledning, 30 min 

spørsmål. Kombinasjon av det vi jobber med, og eksterne innledere.  

b. Podcaster – alle tiltakene får tilbud om det 

4) Det gode liv i Bodø- ulike kampanjer for miljø og folkehelse som setter mennesket i sentrum.   

5) Mediedekning:  

o Lokale og nasjonale medier   

o Fagtidsskrift; naturviterne, SABIMA magasin, Teknisk ukeblad, Norsk ornitologisk foreining, 

Kommunalnytt  

2. Fortellerkart, se tiltak 4.5. Vi vil ta i bruk kartløsninger for interaktiv deltagelse, registrering og formidling 

av naturmangfold i kommunen. 

6.2 Interne kommunikasjonskanaler:    

• Forum for samordning hver mandag i regi av teknisk avdeling. Alle tiltakene bør presenteres her.    

https://www.klimaoslo.no/
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• «Visste du at…..» 10 min pitch i kommunens folkeforum som gjennomføres en gang i måneden. Vi tar 

sikte på å fortelle fra arbeidet med denne planen 1 gang per år.     

 

 

Heilo. Foto: Knut Valberg 
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