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1.0 Bakgrunn 
Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland og regionsenteret i Salten. Byen er et knutepunkt for mye av 
samferdselen i regionen. Her kan du nyte det urbane og naturen i samme åndedrag. Kommunen har 
over mange år satset på bynære naturopplevelser. Du kan følge skilta turer fra sentrum og ut i marka 
eller kanskje besøke et av byens mest populære turmål, moloen, midt i sentrum. Veier, fortau og 
gang-/sykkelveier er en viktig arena for daglig fysisk aktivitet for den voksne befolkningen. Disse er 
med på å knytte sammen turstinettet. Bodømarka er en del av byfolkets hjerte. Fordi byen ligger 
som et bånd på hver side av Bodøhalvøya har de aller fleste bodøværinger lett tilgang til Bodømarka. 
Her finner du godt tilrettelagte stier og skiløyper, men også «bortgjemtplasser». De litt lavere og 
rundere kystfjella gjør at du får vid utsikt. Bodømarka er også regnet som et av landets beste 
områder for terrengsykling. Lengst inne i marka finner du Sjunkhatten nasjonalpark, en av Norges 
mest tilgjengelige fjellnasjonalparker. Derfor har den også fått tilnavnet barnas nasjonalpark. Selve 
parken består av et stort alpint fjellområde omkranset av fjorder og kystlandskap. Nord i dette 
landskapet ligger Kjerringøy med sitt historiske handelssted og en kombinasjon av rå fjell og milde 
landskap. 

Godt gjemt bak Børvasstindan i sør, finner du Bodøs vidder. Her fins muligheter for rolige 
høyfjellsturer eller flerdagstur innover i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, som kommunen har en 
liten del av.  

Øyriket i Bodø er stort og vidt, og det mest tallrike i 
Salten. Det er gode kommunikasjoner ut i øyværene.  

Tilrettelegging, skilting og merking av turruter i 
kommunen er gjort både på frivillig basis og av 
kommunen. Ildsjeler og idrettslag i bygdene har gjort 
en viktig jobb over mange år. En innsats som er til 
nytte for mange, både fastboende og tilreisende. Det 
samme gjelder Bodø- og Omegns Turistforening sin 
etablering av løypenett i fjellet og i marka, 
Bodømarkas og Tverlandsmarkas venner sitt arbeid i 
bymarkene. I byen, den bynære marka og i viktige 
utfartsområder som Rønvikfjellet, Saltstraumen, 
Ausvika og Mjelle gjøres det en betydelig kommunal 
innsats.  

For å samordne innsatsen, øke forutsigbarheten og få 
mest mulig ut av innsatsen på feltet, er det behov for 
en strukturering og bedre målstyring av arbeidet 
totalt.  

 

1.1 Organisering av arbeidet og opplegg for medvirkning  
Arbeidet med Ferdselsåreplan for Bodø startet høsten 2017 etter oppfordring fra Salten friluftsråd 
og Nordland fylkeskommune. Utkast til veileder for et slik arbeid var da under utarbeiding i regi av 
Miljødirektoratet. Arbeidet ble administrativt forankret i Bodø kommune, og det ble satt ned en 
arbeidsgruppe med ressurspersoner fra kommunen og Salten friluftsråd. 

Ferdselsåreplan 
Plan for friluftslivets ferdselsårer er et 
virkemiddel for å identifisere, ivareta og 
utvikle stier, turveier, løyper og leder 
som er viktige for utøvelse av friluftsliv. 

Temaplanen er en systematisk og 
målrettet måte å tilnærme seg dette på. 
Arbeidet er lagt opp steg for steg. Fra 
oppstart av planarbeid og kartlegging av 
nå-status til analyse og forslag til tiltak. 

Det er naturlig å gjøre arbeidet 
kommunevis, men kan også avgrenses 
annerledes om ønskelig. 
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Det ble gjennomført møter i ytre deler av kommunen for å skaffe en bedre oversikt over mye brukte 
turruter / stier lokalt, og innspill til aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak. Møtene ble holdt på 
Skaug, Saltstraumen og Ljønes med representasjon fra lokale ressurspersoner, lag, foreninger og 
grunneiere. I tillegg ble det gjennomført flere møter med ulike friluftslivsorganisasjoner for drøfting 
av ulike problemstillinger og innspill til tiltak.  

Arbeidet med planen ble satt på vent i flere perioder. I 2019 ble det utarbeidet et digitalt 
kunnskapsgrunnlag med oversikt over mye brukte stier, løyper og leder. I 2021 ble arbeidet med 
planen gjenopptatt. En utvidet arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagområder i kommunen 
gjennomgikk utkast til målformuleringer og analyser basert på det nye kunnskapsgrunnlaget. 
Miljødirektoratets veileder for utarbeidelse av friluftslivets ferdselsårer, M-1292, ble ferdigstilt i 
2019. Arbeidet med selve planen har blitt justert noe for å tilpasses denne veilederen.  

Mål for planen, prosess og framdriftsplan for arbeidet ble vedtatt i samfunnsutvalget 10. mars 2021, 
politisk sak 18/21. Opprinnelig var det planlagt gjennomføring av møter for å få innspill fra ulike 
interessenter før planutkastet skulle på høring. Som følge av Covid19-pandemien ble ikke dette 
mulig å gjennomføre. Det ble derfor sendt ut et infobrev med mulighet til å komme med innspill via 
e-post. Brevet ble sendt til reinbeitedistrikt, bondelag, grunneierlag, beitelag og elgvald, 
medlemsorganisasjonene i Bodø friluftsforum og lokalutvalgene m.fl. Innspill etter denne 
utsendingen er gjennomgått og innarbeidet i planutkastet så langt mulig. Oversikt over innspill er 
samlet i en tabell, se vedlegg 1. 

Føringer fra planen vil legges til grunn for kommunens prioriteringer innen fagfeltet i planperioden, 
blant annet gjennom kommunedelplan for idrett og friluftsliv.  

Planarbeidet er gjennomført i tett samarbeid mellom Bodø kommune og Salten friluftsråd. Nordland 
fylkeskommune og Miljødirektoratet har støttet arbeidet økonomisk, via prosjektmidler tildelt Salten 
friluftsråd.  

1.2 Avgrensing 
Planen er geografisk avgrenset til Bodø kommune. Tematisk omhandler arbeidet: fotturer, skiturer, 
sykling, riding og padling/roing, og følgende ferdselsårer: stier, turveier, turruter, leder/leier og 
løyper som bygger opp under mål. Bostedsnære turmuligheter vektlegges. 
 

1.3 Forholdet til andre planer 
Planen er en temaplan uten juridisk binding. De relevante delene av planen vil innarbeides i 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Planen vil brukes som et grunnlag for å revidere 
friluftslivskartleggingen i kommunen og brukes som et friluftslivsfaglig grunnlag i arealdisponering og 
arealplanlegging.  

Fysisk tilrettelegging av et visst omfang må avklares i henhold til plan- og bygningsloven og annet 
lovverk, gjennom søknad eller dialog med kommunen.  
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2.0 Definisjoner 
2.1 Bydel 
Bydeler følger av kommuneplanens arealdel sin avgrensning av byutviklingsområdene. Dette er 
følgende: Sentrum, Rønvik, Skivika/Løpsmarka, Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen, Hunstad/Mørkved og 
Tverlandet.  

 
2.2 Bygdesenter 
Et bygdesenter i Bodø er et sted med en viss konsentrasjon av bolighus, matbutikk og/eller skole. 
Kjerringøy, Skau, Helligvær, Saltstraumen, Skjerstad og Misvær regnes i denne sammenheng som 
bygdesenter. Bygdesenteret regnes arealmessig i en sirkel på 1,5 km fra matbutikk eller annet, 
naturlig sentralt sted i bygda.  
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2.3 Bymark 
Bymarkene i Bodø er de nære naturområdene til bydelene som vender seg innover i landet og 
naturlig brukes til ettermiddags- og dagsturer. Bodømarka omrammes av boområdene fra Skau via 
Løpsmarka, Kvalvåg, Sentrum, Mørkved og Vatnvatnet. Tilsvarende avgrenses Tverlandsmarka av 
Vatnvatnet, boområdene Løding – Ersvika og Skjerstadfjorden, Naurstad og Vågan. I 
kommuneplanens arealdel så er det fastsatt en markagrense for disse områdene.  

2.4 Friluftsliv 
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Det er i tråd med definisjonen som legges til grunn i Stortingsmelding 18 (2015-16) 
Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet. 

2.5 Traséer, ferdselsårer og målpunkt 
Trasé defineres i denne sammenheng som en korridor i terrenget for både foreslåtte, planlagte og 
eksisterende ferdselsårer og turruter. En trasé har et definert start- og sluttpunkt. 

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk, 
og leder for ferdsel på vann og over breer. 

 Sti er et tydelig, smalt og sammenhengende tråkk i terrenget som har oppstått 
gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging 

 Turveg er en opparbeida og sammenhengende ferdselsåre med jevnt og fast (også 
sprengt grus) toppdekke i minst 1,2 m bredde. 

 Led er ferdselsårer på vann og over breer. 
 Løyper er ferdselsårer på snødekt mark som jevnlig tråkkes eller prepareres, eller 

som merkes eller kvistes som traséer for vinterferdsel. 
 Turruter er skilta, merka og kartfesta traséer for ferdsel i den sesongen som er 

aktuell for bruk. Det skilles mellom flere typer turruter, se Merkehåndboka.no for 
mer informasjon. 

 Turforslag er en anbefalt tur. Turforslag er ikke en del av det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK). Turforslag formidles bl.a. på ulike turportaler, 
informasjonsbrosjyrer, turkort og gjennom muntlig overlevering. 

Målpunkt er både steder der det er naturlig å starte og avslutte bruken av ferdselsårene og 
attraksjoner/steder som motiverer til bruk av dem. Eksempler på slike steder er holdeplasser for 
offentlig transport, innfallsporter, parkeringsplasser, utsiktspunkt, serveringssteder, 
skoler/barnehager, kulturminner, osv. 

Utsiktspunkt er et sted med utsikt god nok til å motivere besøk. 

Universalt utformet anlegg er anlegg som kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for spesiell tilpassing og utforming.  
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3.0 Mål 
Ferdselsåreplan er utarbeidet for å få oversikt over friluftslivets ferdselsårer i kommunen og bedre 
oversikten over tilretteleggingsstatus og ansvarsfordeling. I tillegg har det vært viktig å finne 
modeller som kan målrette, strukturere og heve kvaliteten på arbeidet med ferdselsårene uten 
vesentlig endring i kommunens ressursbruk. 

3.1 Overordnede målsettinger fastlagt i Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022 
 Bedre tilgangen til friluftslivsområder for flere brukergrupper 
 Økt bruk av friluftsområder hele året 
 Beboere i alle bydeler og distrikt skal ha tilgang til nære turområder og tilbud som legger til 

rette for lavterskel egenorganisert aktivitet i nærmiljøet.  

3.2 Strategier 
- Satsing på kyststi med høy grad av tilgjengelighet for alle 
- Skilting og merking av rundturer og turmål nært der folk bor  
- Utarbeiding av handlingsplaner, for bl.a. stier og løyper, snarveier og parker 

 

3.3 Mål for ferdselsåreplanen 
3.3.1 Effektmål  
Plan for friluftslivets ferdselsårer skal bidra til: 

 Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet 
 Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål 
 Et bredt aktivitetstilbud, med ulik tilretteleggingsgrad, sommer som vinter for alle i 

kommunen 
 Færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen 
 Bidra til kunnskap om og ivaretakelse av naturverdier og kulturminner i turområdene 
 Bidra til bedre samordning og avklaring mot andre arealinteresser, som for eksempel 

reindrift  

3.3.2 Resultatmål  
Plan for friluftslivets ferdselsårer skal få fram løsninger for: 

 Alle som bor i bydelene og bygdesentrene skal ha:  
o maks 500 m (i luftlinje) til nærmeste fotturrute som skiltet og/eller merket 
o maks 1 km (i luftlinje) til nærmeste rundtur på minimum 2 km lengde som er skiltet og/eller 

har turkort 

 Alle bydelene (avmerket i kart) skal ha: 
o minimum 1 grusa turvei/sti 
o minimum en turrute som er skiltet og eller merket koblet til et utsiktspunkt pr 2 km2 
o en universelt eller tilnærmet universelt utformet, naturprega ferdselsåre på minimum 500 m 

 Alle skoler, barnehager og institusjoner/dagsenter/eldresenter skal ha en turrute som er 
skiltet og/eller merket innenfor en radius av 200 m. 

 I kommunen skal: 
o det etableres minimum 5 padle-/roleier 
o det etableres minimum 5 rideruter 
o det informeres godt om tursykkelmulighetene 
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 Tilbudet av maskinpreparerte skiløyper opprettholdes. Tiltak i skiløypenettet og nærliggende 
områder som gjør at det når større deler av befolkningen skal vurderes. I tillegg skal behovet 
for klimatilpasning i hele løypenettet vurderes 

 Alle turveier og tilrettelagte stier i kommunen skal legges inn i Statens kartverks databaser 
 

4.0 Rammefaktorer  
4.1 Byutvikling 
Pr. 1.1.2022 hadde Bodø kommune 52 803 innbyggere. Kommunen har hatt en svak 
befolkningsvekst de siste årene. Innad i kommunen er det bygget mange nye boliger både i sentrum, 
Jensvolldalen, Bodøsjøen, Hunstad sør, Tverlandet og dels på Nordsida.  

I 2022 ble det vedtatt kommunedelplan for Hernes, ny bydel. Etter hvert vil nybygging av boliger 
komme først og fremst i dette byutviklingsområdet. Dette vil få innvirkning på framtidig behov for 
ferdselsårer og stikoblinger til allerede etablerte turmuligheter. Tematikken er inkludert i det 
arbeidet med kommunedelplanen, og vil bli sentralt i framtidig rullering og revisjon av 
ferdselsåreplan. 

 

4.2 Klima 
Klimaet er i endring. Snøvinteren har blitt betydelig kortere. Ifølge den nye værnormalen som 
baserer seg på perioden 1990-2020 har Bodø 42 færre snødager i snitt per år nå, enn i forrige 
værnormal som baserte seg på perioden 1960-1990. Mindre snø og frost i den mørke årstida gjør 
naturen mer sårbar for ferdsel. Det er derfor viktig å ha større fokus på slitasje og egnet 
tilrettelegging framover.  

Ved å fokusere på tilgang til bostedsnære friluftslivsområder reduseres behovet for motorisert 
transport til rekreasjonsområder i forbindelse med folks hverdagsaktivitet. Tilrettelegging for 
lavterskelaktivitet, som enkle fotturer i nærområdene, er derfor viktig. Dette er type aktivitet som 
ikke krever avansert utstyr eller spesiell bekledning. Både nærhet til rekreasjonsmuligheter, og type 
aktivitet det inviteres til, har betydning i et miljø- og klimaperspektiv.  

Utfartsområder vil naturlig nok medføre et visst behov for transport, da disse i stor grad ligger 
utenfor de større boligområdene. De er populære friluftslivsområder med bakgrunn i sin beliggenhet 
med særlige natur- og landskapskvaliteter. Spesiell funksjon, som f.eks. badestrender, er også noe 
som kjennetegner disse. Mulighet for bruk av kollektivtransport, vil redusere privatbilismen noe, og 
for flere av utfartsområdene i Bodø er det forholdsvis gode muligheter for bruk av rutebuss. 
Samtidig ligger en del områder utenfor allfarvei. For eksempel ville et sesongbasert rutetilbud til 
viktige utfartsområder kunne bidratt til at flere kan komme seg enten ut i marka vinterstid, eller til 
badesteder sommerstid, uten bruk av privatbil.  

 

4.3 Folkehelse 
Inaktivitet er en av de største helseutfordringene i Norge. Tiltak som senker terskelen for fysisk 
aktivitet for alle er derfor viktig. Naturopplevelse, sosial samhandling og stedstilhørighet er også 
sentrale faktorer for god psykisk helse.  
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Fysisk aktivitet og mosjon er en av de vanligste fritidsaktivitetene og har en økende trend i 
befolkningen. Det er store sosiale forskjeller i deltakelsen i organisert fysisk aktivitet og 
konkurranseidrett, mens friluftsliv har en jevn fordeling i befolkningen.  Tilrettelegging for friluftsliv i 
nærmiljøet er dermed et målrettet folkehelsetiltak. Vi vet blant annet fra undersøkelser i Bodø at 
skilting, merking og informasjon i allmenne kanaler er viktig for å nå den minst aktive delen av 
befolkninga. Desto nærmere tiltakene er, desto større effekt har de.  

Under Covid19-pandemien har det vært observert en betydelig økning i bruken av de nære 
turtraséene og de tilrettelagte friluftsområdene. Dette har medført noe mer slitasje og økt 
driftsfrekvens på søppeltømming og renhold av toaletter. Samtidig har STImuli-tiltakene, som ble 
gjennomført i tidsperioden 2009-2020, bidratt til at stier og løyper har tålt den økte ferdselen.  

Det er likevel flere utfordringer som følge av økt ferdsel. Blant annet knyttet til kapasitet på p-
plasser, manglende kunnskap om allemannsretten og hensynsregelen, og påvirkning fra sosiale 
medier. Først og fremst er det økt lokal bruk av områder som skaper enkelte utfordringer, men økt 
turisme som ønsker å benytte de samme områdene, gir samlet en økt belastning. Enkelte områder, 
med god tilrettelegging, tåler dette godt, mens andre områder er mindre robuste. Tiltak i 
ferdselsåreplanen bør vurderes opp mot hvordan enkelte områder kan ivaretas bedre.  

 

4.4 Reiseliv 
Bodø har ca. 400.000 kommersielle gjestedøgn i året. Dette utgjør ca. 22 % av totalen i fylket. Rundt 
¼ av gjestene er utenlandske. I kommunen er det tilgang på ca. 3.600 kommersielle senger totalt. 
Dem desiderte hovedtyngden av disse ligger i Bodø sentrum. Med unntak av månedene juni-august, 
utgjør kurs-konferanse og yrkestrafikk ca. 70% av belegget. På sommeren synker denne andelen til 
mellom 50% og 30%. Airbnb utgjør ca. 15% av markedet i Bodø. Til sammenligning utgjør Airbnb 27% 
i Tromsø. Airbnb kommer i tillegg til kommersielle gjestedøgn nevnt over. 

Bodø er et viktig trafikknutepunkt, med 1,8 mill. flypassasjerer, 600.000 togpassasjerer, 400.000 
passasjerer på ferge og hurtigbåt, og ca. 3 mill. passasjerer på buss. Bodø havn har ca. 6 % av 
cruisemarkedet i Nord-Norge (ca. 30.000 passasjerer i 2019).  

Nord-Norge oppfattes som trygt, godt organisert og med god plass. For ferie og fritidsmarkedet 
søkes opplevelsene gjerne alene og i små grupper. Naturopplevelse og aktivitet, gjerne i 
kombinasjon med det urbane, er den viktigste motivasjonen for å besøke kommunen. Det er 
grunnlag for å forvente en fortsatt vekst i turismen i kommunen. 

Den totale turiststrømmen sammen med lokal bruk, gir slitasje og kapasitetsutfordringer på 
infrastruktur og noe interessekonflikt i enkelte områder. Dette gjelder for eksempel Keiservarden, 
Mjelle, Hovdsundet, Saltstraumen og Valnesfossen. Bodø er nylig sertifisert som Bærekraftig 
reisemål. Det innebærer økt fokus på å løse disse utfordringene framover. 

4.5 Flerkulturelle Bodø 
Bodø er flerkulturell. Det samiske og det norske har lange tradisjoner i landskapet. Kulturene har 
dels en felles og dels en adskilt bruk og historie. I arbeidet med ferdselsårene er det viktig at disse 
kulturelle dimensjonene ivaretas. I tillegg har Bodø mange ulike nasjonaliteter som har kommet til 
gjennom de senere årene. Dette er grupper som i mindre grad enn øvrig befolkning bruker 
turområdene og ferdselsårene. Tiltak i ferdselsåreplanen bør derfor vurderes opp mot hvordan disse 
gruppene kan ivaretas bedre. 
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4.6 Bærekraft og tålegrenser 
Sosial bærekraft 

Friluftsliv påvirker de sosiale omgivelsene. Der sammenstimlingen av folk er størst, vil det også 
gjerne ha størst effekt, men effekten blir forsterket med økt utfart til steder med få tidligere 
brukere/boende og i trange landskapsrom. I bymiljø eller i umiddelbar nærhet til byen vil 
påvirkningen være vesentlig mindre. Der lokal bruk føler seg fortrengt av nye brukere vil også 
effekten kunne bli stor. I Bodø er tålegrensene generelt stor i de bynære områdene, mens den vil 
være mindre i områder som ikke er vant til besøk, eller der bruken øker ut over den lokale aksepten. 
God kanalisering, tilrettelegging og dialog er viktige verktøy for å sikre at friluftsaktiviteten holder 
seg innenfor sosialt bærekraftige rammer. Som opplagte eksempler i Bodø kan nevnes Maskinisten, 
Rønvikfjellet og Moloen som steder med stor sosial bærekraft, mens det å ta nye områder i bruk på 
innsiden av Soløyvatnet, Skaug og de andre mindre bygdene krever større grad av forsiktighet 
knyttet til sosial bærekraft.  

Et annet element knyttet til sosial bærekraft, er forholdet mellom ulike brukergrupper. I Bodømarka 
er konfliktene mellom syklende, turgåere, ridende og skigåere kjent. Friluftsloven regulerer 
ferdselsretten juridisk for disse gruppene. I utgangspunktet har alle disse lik rett til bruk av 
friluftslivets ferdselsårer. Likevel oppstår det helt legitime konflikter mellom de ulike 
brukergruppene. Som en tommelfingerregel er det de som i størst grad kan påføre de andre ulempe, 
som må vise de sterkeste hensynene. Det betyr at ridende, syklende må vise spesielt hensyn. På 
samme måte må gående unngå å ødelegge oppkjørte løyper. Det er også viktig å være tydelig på at 
allemannsretten ikke legitimerer trening, men ferdsel. Det betyr at det å vise hensyn skal veie tyngre 
enn maksimal treningseffekt på steder der friluftsloven gjelder. 

 

4.7 Naturmangfold 
Friluftslivet er i stor grad basert på opphold i natur, enten det er i «vill» natur eller i mer «urbane» 
naturområder. Naturopplevelsen er en viktig del av opphold i friluft, og nettopp samspillet med 
naturen er derfor et viktig grunnlag for at friluftslivet bør bidra til å ivareta naturen, framfor å 
ødelegge den.  

Bodø har rik og variert natur, fra hav til høyfjell. Særlig kystsonen representerer et stort 
artsmangfold. Mange områder er preget av tidligere bruk gjennom beite og slått. For en del av de 
mye brukte friluftslivsområdene er det gjennomført naturtypekartlegging. Samtidig er det behov for 
ytterligere kartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for flere områder. Dette er viktige 
kunnskapsgrunnlag og verktøy for å bidra til ivaretakelse av naturmangfoldet, og ligger som tiltak i 
«Handlingsplan for naturmangfold - Bodø kommune 2021-2023».  

I stor grad vil ivaretakelse av natur og friluftsliv gå hånd i hånd, men i enkelte tilfeller kan ferdsel og 
behovet for tilrettelegging skape utfordringer. Dette gjelder spesielt på steder som mange søker til, 
uten at infrastrukturen er tilpasset bruken, eller har sårbar natur. Med godt kunnskapsgrunnlag om 
naturverdier, i kombinasjon med god forvalting og riktige tiltak, er det mulig å ivareta naturverdier 
slik at flest mulig skal kunne oppleve flotte naturområder.  

 

4.8 Infrastruktur 
Infrastruktur som veier, parkering, skogsveier, kollektivtrafikk og friluftslivsanlegg har en gitt 
kapasitet som kan beskrives som infrastrukturens bærekraft. Mest typisk i Bodø er kanskje 
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utfordringer knyttet til parkering. Andre utfordringer kan være trafikksikkerhet, trange veier og 
framkommelighet. Veien opp til Rønvikfjellet har vært et slikt eksempel, som nå er utbedret. Stier 
med mye slitasje kan være et annet eksempel. 

Finnkonnakken er et eksempel som kombinerer flere av disse utfordringene. Parkeringskapasiteten 
er lav. Det gir trafikale problemer på utfartsdager pga. «villparkering». Stien opp passerer vannkilden 
til Festvåg. Økt ferdsel gir økt behov for tiltak for å hindre forurensning. Stien opp har god 
tilrettelegging, men den stadig økende ferdselen øker også behovet for ytterligere tilrettelegging.  

Det er viktig at framtidig infrastruktur tar høyde for forventet bruk og tålegrensene i de aktuelle 
områdene for å unngå løsninger som ikke er bærekraftige over tid. Sentrale momenter er: slitasje, 
forurensning, offentlig kommunikasjon, kvalitet og kapasitet på bilveier, alternative bilfrie 
atkomstmuligheter, parkering og kapasitet på ferdselsårene. 

 

4.9 Medier 
Informasjon og markedsføring er viktige drivere i dagens friluftsliv – på godt og vondt. 
Bilder/film/artikler i sosiale medier, magasiner og andre medier er viktige for folks lyst til å dra på tur 
og hvilke steder de velger å oppsøke. Aktive formidlere på sosiale medier har med dette fått stor 
påvirkningskraft på hvor folk drar på tur, uten at formidlerne nødvendigvis kjenner lokale forhold. 
Dette gjør tilrettelegging og styring av ferdsel mer krevende. Hovdsundet er et eksempel på et 
turmål hvor sosiale medier har skrudd bruken i været. Dette er et sted kommunen i utgangspunktet 
ikke ønsket å legge til rette for økt bruk, pga. fuglelivet ytterst på Hovdneset, grunneierforhold og 
parkerings- og veikapasiteten. Aktiv formidling på sosiale medier har likevel skrudd bruken av dette 
turmålet til værs.  

Ved siden av turismen er også lokale kampanjer viktige påvirkere. Eksempel på dette er 
Bedriftsidretten, som gjennom sin markedsføring av tiltak som «Ti på topp», bidrar til stor bruk på 
enkeltturmål, som for eksempel Valnesfossen. Der har økt besøk medført en del utfordringer. 

Boka «55 forførende» er et eksempel på en annen tilnærming til å påvirke oppmerksomheten mot 
ønska turmål i kommunen. Dette er en regional satsing i samarbeid mellom kommunene, Salten 
friluftsråd og Visit Bodø. I denne satsingen har Bodø 7 turmål. Erfaringen så langt (startet opp i 
2018), er at tiltaket har god effekt. Hvert turmål er vurdert opp mot eksisterende infrastruktur, og 
gitt en skjønnsmessig vurdering av toleranse for økt ferdsel.  

 
4.10 Reindrift og annen utmarksnæring 
Det er to reinbeitedistrikt i Bodø kommune. Dette er Doukta (nord for Saltenfjorden) og Saltfjellet 
reinbeitedistrikt (sør for Saltenfjorden). Reindrifta er en viktig kulturbærerende næring. Den er 
arealkrevende og sårbar. Spesielt viktige er flyttleier og vår- og vinterbeiter. Økt bruk av utmarka, 
utbygging og klimaendringer vanskeliggjør drifta.  

Utmarksbeite, skogbruk mv er også viktige næringer i kommunen som berøres av friluftslivsbruken. 

Det er viktig at gjennomføring av tiltak for friluftsliv vurderes opp mot øvrige interesser i utmarka, og 
at det legges til rette for gode prosesser mot reindrift og andre utmarksnæringer.  
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5.0 Friluftslivets infrastruktur – dagens situasjon 
5.1 Fotturer 
Bodø har et godt og geografisk spredd nett av stier og traktorveier. Dette gjelder både i bymarka 
(Bodømarka og Tverlandsmarka) og i alle grender og bygdesenter. Mange av disse er skilta 
fotturruter med god kvalitet (nasjonal standard/Merkehåndboka). I tillegg er det en del enkeltruter 
rundt om i kommunen som er skilta/merka på private initiativ eller i regi av lokale foreninger som 
ikke følger nasjonal standard. Noen av disse rutene er i praksis fine å følge, mens andre er 
vanskeligere å følge eller finne ved hjelp av merking/skilting. I tillegg er det usikkerhet rundt 
grunneieravklaring og vedlikeholdet på disse. 

Det er laget 29 ulike turkort for fotturer i kommunen. I tillegg har Bodø og Omegns Turistforening 
(BOT) gitt ut turboka «På tur i Bodø» i 2012 med 38 ulike turforslag. Boka beskriver en rekke fotturer 
i Bodø (i tillegg til skiturer).  

Turkassene er viktige turmål for mange til fots. Det er turkasseordning på en rekke turmål, og i 
tillegg er det etablert en elektronisk turkasseordning (telltur.no) i regi av Salten friluftsråd. De sju 
turmålene som er med i «55 forførende friluftsmål» (se neste avsnitt) er med i en regional, 
elektronisk turkasseordning (telltur.no). BTOI har ordningen Stolpejakt, og Bedriftsidretten har «Ti 
på topp».  

Bodø har sju turmål i det regionale profileringskonseptet «55 forførende friluftsmål», som også har 
en egen bok. Turmålene er vurdert ut fra kvalitetsmessige kriterier og markedsføres blant annet av 
Visit Bodø og Salten friluftsråd. I Bodø er dette: Keiserstien, Kyststien i Saltstraumen, Bodøelva – 
Bodøsjøen kyststi, Mjelle, Kvarven på Kjerringøy, Per Karlsatinden og Rognlivatnet rundt. Alle disse 
er mye besøkte turmål.  

I tillegg til turmålene i «55 forførende friluftsmål» er bl.a. Eidetind, Finnkonnakken, Litjtinden, 
Hovdsundet, Skautuva, Steigtinden, Heggmotinden, Sjurnakken/Vågnakken, Valnesfossen og 
Lurfjelltinden mye besøkte turmål og topper i Bodø.  

Keiserstien, med bygde steintrapper opp til Keiservarden, ble åpnet sommeren 2016, og har i snitt 
hatt rundt 180 000 passeringer pr år. Denne utmerker seg særskilt som en svært hyppig brukt tur. 

Strandåtind og Strandåtindtraversen på Kjerringøy, er mye brukt til guiding, og det samme gjelder 
bl.a. Keiservarden og Bremnes - Geitvågen. 

Bodø har også mange nærturmål som er mye i bruk, både til mindre topper, utsiktspunkter nær 
bebyggelse og til turmål langs elv og sjø. Eksempel på dette er elveparkene, kyststien i Bodøsjøen, 
Junkerfjellet, Ramnfloget og stinettet i Hunstadlia.  

 
5.2 Skiturer 
Bodø har et godt utbygd lysløypenett i den bynære delen av Bodømarka, med god påkobling til ulike 
bydeler og boligområder. Bestemorenga har flere rundløyper i tillegg til sammenheng med øvrig 
lysløypenett. Her er det også et rulleskianlegg. I tillegg til lysløypenettet rundt byen fins lysløyper i 
aktiv drift i Hopen ved Tverlandet, på Straumøya, i Oldereid og Vestvatn. Bodø kommune drifter 
hovedlysløypenettet, og gir noe tilskudd til frivillige lag som drifter lysløypene i Hopen, Straumøya, 
Oldereid og Vestvatn. Ca. 27 km av lysløypenettet ligger i den nære bymarka, 5 km i Hopen, 3,5 km 
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på Straumøya, 1,5 km på Oldereid og 5 km i Vestvatn. I alt er det om lag 42 km med lysløype i 
kommunen.  

Bodø kommune kjører skiløype med tråkkemaskin rundt Soløyvatnet og opp til Furumoen, mot 
Erlingbu. Videre derfra gås det opp skispor, dels på såle av skuterspor etter varefrakt til Erlingbu. Fra 
lysløypa i Hopen kjøres det opp skispor med skuter til Erlingbu via Store Svartvatn. Dette gjøres av 
Tverlandet IL. I vintre med gode snøforhold kjører Bodø kommune også med tråkkemaskin på 
Natoveien fra Maskinisten opp til Keiservarden – men da med tanke på turgåere uten ski. Enkelte 
vintre kjøres det også opp skispor med skuter i Rensåsparken.  

Hopen og Vestvatn er normalt sett de mest snøsikre områdene for langrenn og turski i kjørte spor i 
kommunen. På Bestemorenga produseres kunstsnø enkelte vintre, men likevel i begrenset omfang 
pga. høye kostnader. 

Ved siden av kjørte spor er Vatnvatnet - Sørfjorden og Vestvatnet - Gjømmervatnet mye brukte 
utfartsområder for skiturer.  

De mest brukte toppturene for ski (randonnee/telemark) er Heggmotinden, Snøfjellet, 
Mjønestinden-Midtitinden, Ryptinden (Åselitindan) og Per Karlsatinden (Børvasstindan).  

Boka «Toppturer rundt Bodø» utgitt i 2013 av FriFlyt/Torgeir Kjus har turbeskrivelser for 89 skiturer 
til ulike topper rundt Bodø by. Mange av turene er til fjell i Bodø kommune.  

 

5.3 Roing og padling  
Det er stor aktivitet med padling i kommunen. Bodø har mange fine ro- og padleområder, bl.a. rundt 
Store og lille Hjartøya, på nordsida av byen fra Bremnes til Hovdsundet og Kjerringøy. Det er 
foreløpig etablert to større informasjonstavler med aktuelle padleruter nær byen, i henholdsvis 
Breivika og Kvalvika.  

 
5.4 Sykling 
Bodømarka har svært gode forhold for terrengsykling. Dette skyldes både topografi, vegetasjon og 
jordsmonn, kombinert med et godt utbygd og naturlig etablert stinett. Også Blåfjellet og Sandfjellet 
mellom Saltstraumen og Skjerstad er fine områder for fjellsykling. Det er også flere fjellveier og 
anleggsveier som gir fine sykkelmuligheter. Dette gjelder blant annet veien opp på Klettkoven, 
Malmveien opp mot Veten, Junkerfjellet og Keiservarden. Det er etablert en rundløype for 
terrengsykling i Tjønndalen.  

Hovedveien inn til Bodø, Rv80 er landsdelens mest trafikkerte vei. Fra Tverlandet til sentrum er det 
etablert gang- og sykkelvei langs denne. Så trass i mye trafikk gjør dette at denne strekningen er 
godt egnet for tursykling. Bodø er endestasjon for sykkelrute 1 langs kystriksveien før den tar turen 
over Vestfjorden til Lofoten. I tillegg er det etablert et nettverk av sykkelruter i Salten gjennom 
prosjektet Sykkel i Salten. Dette er et samarbeid mellom kommunene, Salten friluftsråd og Visit 
Bodø. Kulturveien, kystriksveien og strekningen fra Bodø til Kjerringøy inngår i konseptet 
Naturskjønne sykkelturer, under denne paraplyen. I tillegg er Soløyvatnet rundt en mye brukt 
sykkelrundtur i Bodø. 
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5.5 Riding 
Det er stor aktivitet med riding i enkelte områder i Bodø, men det er få tilrettelagte, rene ridestier i 
kommunen. De stier som finnes er tilrettelagt av aktører som driver aktivt med hest. Det er en 
ridesti på Naurstad og en ved Bodø travbane, i nærheten av Bestemorenga. I tillegg finnes en ridesti i 
kombinasjon med tursti på Oldereid. 

Utover disse, eksisterer flere stier og traktorveger som kan tåle ridning, og som dels er i aktiv bruk til 
dette parallelt med annen bruk og ferdsel.  

 

5.6 Formidlingsstier for natur og kultur  
Det er mange interessante natur- og kulturminneverdier i Bodø. Det er likevel få ferdselsårer som 
har en tilrettelagt formidling av disse.  

Steinalderstien på Tuv er under oppgradering. Dette inkluderer nye skilt som formidler informasjon 
om kjente kulturminner etter steinalderbosetting i området.  

Geologistien ved Åselistraumen formidler ulike geologiske forekomster i området gjennom skilting 
med skisser og tekst.  

I nærheten av gamle Vågan fergekai finnes skilt med informasjon om en godt bevart helleristning 
man kan ta i øyesyn. 

På Bremnes fort er det informasjonstavler i tilknytning til tilrettelagt sti om krigsminner i området. 

Nordlandsmuseet har tilrettelagt en digital formidling av både natur- og kulturverdier knyttet til 
vandringen langs Bodøelva. Denne ligger på nett under tittelen Vandringen.no. Prosjektet 
Kulturveien, som er i regi av Bodø kommune, har tilrettelagt en lignende formidlingsplattform for 
områder i sørdelen av kommunen, fra Saltstraumen og sørover. 

Bodø kommune har i et samarbeid med Bædi & Børdi utviklet en app for barn. Gjennom appen blir 
du guidet gjennom bysentrum i Bodø og kan lære om alt fra kunst, arkitektur, miljø, bærekraft og 
historie.  

 

 

6.0 Analyser - mål 
Analysene skal sammenholde dagens situasjon mot målene som er satt for planarbeidet, se kap. 3.3. 
Analysene gjennomføres på to måter. Noen av målene egner seg for digitale kartanalyser, mens 
andre er mer egnet for manuelle, skjønnsmessige vurderinger. For hver av analysene er det presisert 
om de er gjennomført manuelt eller digitalt. 

6.1 Bydelene  
Se kart med analyser i vedlegg 2. 
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6.1.1 Skivika og Løpsmarka 
I Skivika og Løpsmarka bor det i underkant av 3 000 personer. Området ligger ca. 4 km sykkeltur nord 
for Bodø sentrum, vendt mot nordvest, mot Landegodefjorden. I sør og øst avgrenses området mot 
Bodømarka, og i nord mot Løp.  

Det pågår en utbygging i nordlig del av Løpsmarka. For øvrig er det ingen utbyggingsplaner/klarerte 
utbyggingsområder i denne bydelen.  

Området har en bratt, men god kobling mot Bodømarka både via naturlige stier og grusa turveier og 
stier. Brattheten og bakkelengden reduserer tilgjengeligheten for mange, til tross for to godt 
bearbeida turveier. 

I overkant av Løpsmarka og mellom byggefeltene Løpsmarka og Skivika er det gode, grusa turstier. 
Disse fører også videre nordover mot Ausvika og Geitvågen. Det gjenstår grusing av ca. 0,6 km 
mellom Gravsanden ved Løp og til Ausvika. Denne traséen er det ønskelig å oppgradere til en 
sammenhengende grusa tursti/kyststi fra Løp til Geitvågen. Stien på Bremneset gir en fin liten 
rundturmulighet. Det samme gjør en ridevei langs Lifoten på Løp til Ausvika, som gir en 
rundturmulighet i lavlandet nord for bydelen i kobling med kyststien. 

Samlet har bydelen et godt stinett. Tatt geografien i betraktning er det også en god kobling mot 
Bodømarka. Klimatisk ligger det ikke til rette for skiløyper i området.  

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Løpsmarka, Prix – Bremnes og Bremnes – Ausvika. 

 

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål Antall 

totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad/tiltak 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

677 
boenheter  

61 91% Hovedvekten av boenheter 
som mangler dekning ligger i 
Storvika.  
Aktuelt å vurdere tiltak her. 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

677 
boenheter  

0 100% Vedlikeholde eksisterende. 

1 gruset sti i bydelen Skivika – 
Rønvikfjell 
Løpsmark 
Skivika 
Kustien  

 
100% Vedlikeholde eksisterende, 

og gruse trasé på ca 0,6 km 
mellom Løp og Ausvika. 

1 utsiktspunkt på tursti pr 
2 km2  

1,27 pr 2 
km2  

 
100% 17 registrerte utsiktspunkt. 

10 av disse har kobling til 
tursti. Arealet av bydelen er 
8,6 km2.   

Vedlikeholde eksisterende. 
1 universelt utformet 
tursti 

0 1 0% Det er aktuelt å oppgradere 
og forlenge eksisterende sti 
på Bremnesodden til 
universelt utformet standard. 

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole, eldresenter, 
helsetun  

1 
barnehage 
1 skoler 
0 helse  

0 100% Vedlikeholde eksisterende. 
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6.1.2 Rønvik 
I Rønvik bor det i underkant av 11 000 personer. Området ligger sentrumsnært øst og nord for Bodø 
sentrum, avgrenset av RV 80. I øst avgrenses området mot Bodømarka. I nordøst mot 
Skivika/Løpsmarka.  

Utbygging i bydelen foregår som fortetting.  

Området har en delvis bratt, men god kobling mot Bodømarka, både via naturlige stier og grusa 
turveier/stier. Med ny bilvei opp til Rønvikfjellet vurderes tilgjengeligheten som god, med få 
begrensninger. Unntaket er Kvalvika som har en bratt og kronglete atkomst til marka. Dette veies 
noe opp av trapper og stier på Bratten til «Bestefarvarden». 

I bydelen er det stier med lite stigning og god kobling mot bebyggelsen i områdene omkring Rønvik 
sykehus, langs lifoten fra Maskinisten mot Grønnåsen, på Rønvikjordene og Bodøelv elvepark. 
Turveiene i Bratten aktivitetspark er også lettgått, men atkomsten dit kan oppfattes som tung for 
mange uten bruk av bil eller offentlig transport. 

Samlet sett har bydelen et relativt godt utbygd stinett, selv om de nordlige delene av bydelen har 
liten tilgang på stier og turveier i naturprega områder med lite stigning. Maskinisten er et viktig 
startpunkt for lysløype og preparerte skispor i bymarka. Med betydelig færre dager med skiføre de 
senere årene, er denne tilgangen vesentlig redusert. 

Bydelen har grusa turstier av god kvalitet, men et noe begrensa tilbud av universelt utforma stier. 
Bodøelv elvepark er en aktuell trasé for en forbedret standard med universell utforming.  

En bedret atkomst over Pallfjellet ville gitt innbyggerne i Kvalvika et vesentlig bedre friluftslivstilbud, 
med økt tilgang til større turområder. 

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Maskinisten - Keiservarden 

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål  Antall totalt i 

bydelen  
Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad/tiltak 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

2438 
boenheter  

145 99,4% Vurdere forbedringer i Kvalvika, 
ellers vedlikeholde eksisterende.  

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

2438 
boenheter  

3 99,9%  Vedlikeholde eksisterende. 

1 grusa sti i 
bydelen 

Lifoten, 
Rønvikjordene, 
Bodøelv 
elvepark  

 
100% Vedlikeholde eksisterende. 

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2  

0,18 pr 2 km2  
 

18% 11 registrerte utsiktspunkt. 
Arealet av bydelen er 11,3 km2. 
Aktuelle tiltak kan være skilting 
og tilrettelegging på Bratten, 
Pallfjellet og Trollåsen. 

1 universelt 
utformet tursti 

0 1 0% Det er aktuelt å oppgradere 
Bodøelv elvepark til universell 
utforming.  

200 m til nærmeste 
turrute fra 
barnehage, skole, 
eldresenter, 
helsetun  

15 barnehager 
2 skoler 
7 helse  

2 
0 
0 

87% 
100% 
100% 

Vedlikeholde eksisterende. 
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6.1.3 Sentrum  
I sentrum bor det ca. 12 000 personer. I nord og vest avgrenses bydelen av havet, i sør mot 
flyplassen og i øst mot Rønvik. Dette er den eneste bydelen i Bodø som ikke grenser til Bodømarka.  

Det pågår stadig store utbygginger og omforming i sentrum. I tillegg planlegges en ny bydel i 
forbindelse med flyttingen av flyplassen. Dette vil i stor grad påvirke behovet for turveier og stier.   

Området har en kobling mot Bodømarka, via bydelen Rønvik. Avstanden er likevel såpass stor at de 
fleste vil bruke bil, offentlig kommunikasjon eller sykkel, for å nå marka.  

I bydelen er det det i hovedsak parker som utgjør grøntstrukturen; Rensåsparken, Zefyrhaugen, 
Solparken, Kvartal 99, Pelle Molins plass, Breivika og Gråholten m.fl. Det er laget en egen 
handlingsplan for parker og byrom for bydelen. I tillegg er Havnepromenaden og særlig Moloen mye 
brukte turområder. Sentrum er den bydelen som har den dårligste tilgangen på naturpregete 
områder i kommunen. For å bøte på dette er det etablert skilting av flere turrunder i bygatene. 
Videre er det under etablering en egen rundturmulighet i Gråholten, med skilting, grusing, møblering 
og enkel belysning. 

Klimatisk ligger det ikke til rette for skiløyper i området, men det kjøres opp skispor i Rensåsparken 
når forholdene ligger til rette for det.  

Bydelen har grusa turstier av god kvalitet i enkelte av parkene. En kvalitetssikret, universelt utforma 
sti/turvei finnes ikke i området, men en rundt tur på ca. 0,5 km er under etablering i Gråholten.  

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Sentrumsrunden og Molorunden.   

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål  Antall totalt i 

bydelen  
Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad/tiltak 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

2187 
boenheter  

39 98,2% Vedlikeholde eksisterende. 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

2187 
boenheter  

27 98,8%  Vedlikeholde eksisterende. 

1 grusa sti i 
bydelen 

Rensåsparken  
 

100% Etablering av en grusa turveg 
gjennom Gråholten. For øvrig 
vedlikeholde eksisterende. 

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2  

0,63 pr 2 km2  
 

63% Arealet av bydelen er 6,3 
km2. 10 registrerte 
utsiktspunkt, 2 har kobling til 
tursti. Skilting av utsiktspunkt i 
Gråholten er aktuelt i forb. 
med oppgradering av tursti. 

1 universelt 
utformet tursti 

0 1 0% Etablere gruset turvei ca. 0,5 
km i Gråholten. 

200 m til nærmeste 
turrute fra 
barnehage, skole, 
eldresenter, 
helsetun  

9 barnehager 
6 skoler 
5 helse  

5 
3 
2 

44% 
50% 
60% 

Supplere skilting og merking i 
Sentrum/Østbyen. Ellers 
vedlikeholde eksisterende. 
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6.1.4 Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen 
I bydelen bor det i underkant av 10 000 personer. Området ligger øst for Bodø sentrum, og 
avgrenses av RV80, med unntak av Grønnåsen som grenser mot Rønvikjordene og Bodømarka. 
Jernbanen og RV80 er en barriere for ferdsel til fots i bydelen. Etablerte krysningspunkter gjør likevel 
at ferdselsmulighetene på tvers er tilfredsstillende. Boligbygging pågår i Jensvolldalen og Bodøsjøen.  

Grønnåsen har en delvis bratt, men relativt god kobling mot Bodømarka, via naturlige stier. I bydelen 
er det stier med lite stigning og god kobling mot bebyggelsen i områdene langs lifoten mot 
Maskinisten, mot Rønvikjordene, Bodøelv elvepark og kyststien i Bodøsjøen. En forlengelse av 
kyststien er planlagt fra Bodøsjøen mot Mørkvedbukta og vil knytte bydelen sammen langs sjøen. 

Samlet sett har bydelen et godt utbygd stinett når stien i Jensvolldalen og kyststien er etablert.  

Hjorthammerlia og Lifoten kobler bydelen til lysløypenettet i Bodømarka. Med betydelig færre dager 
med skiføre de senere årene, er tilgangen vesentlig redusert. Løypene er dels bratte og særlig utsatt 
ved mildvær og regn. En løypekobling i Jensvolldalen mot Bestemorenga vil bedre dette vesentlig. 

Bydelen har grusa turstier av god kvalitet knyttet til kyststien og Bodøelv elvepark. En kvalitetssikret, 
universelt utformet sti/turvei finnes ikke i området, men kyststien vil få en slik standard. I tillegg er 
Bodøelv elvepark tilnærmet universelt utformet. 

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Bodøelv, Bodøsjørunden og Hjorthammerlia. 

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål  Antall 

totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad/tiltak 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

2586 
boenheter  

83 97% Hovedvekten av boenheter som 
mangler dekning ligger på Nedre 
Alstad. Disse vil få dekning med 
ny kyststi. For øvrig, 
vedlikeholde eksisterende. 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

2586 
boenheter  

0 100%  Vedlikeholde eksisterende. 

1 grusa sti i bydelen Kyststien, 
Bodøelv 
elvepark  

 
100% Ny kyststi, for øvrig vedlikeholde 

eksisterende. 

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2  

2,3 pr 2 km2  
 

100% 9 registrerte utsiktspunkt, 7 har 
kobling til tursti. Arealet av 
bydelen er 6,0 km2. 
Vedlikeholde eksisterende.  

1 universelt utformet 
tursti 

0 1 0% Ny kyststi er under etablering og 
Bodøelv elvepark er tilnærmet 
universelt utformet. 

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole, eldresenter, 
helsetun  

12 
barnehager 
4 skoler 
1 helse  

7 
0 
0 

42% 
100% 
100% 

Dekningen på barnehager vil øke 
med 2 med ny kyststi. Videre 
tiltak bør vurderes knyttet til 
barnehagene. For øvrig 
vedlikeholde eksisterende. 
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6.1.5 Mørkved/Hunstad/Støver 
I bydelen bor det i overkant av 10 000 personer. Området ligger ca. 4 km sykkeltur øst for Bodø 
sentrum. I nord avgrenses området mot Bodømarka. I vest mot Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen. I øst 
mot Breivad og Åsen. Jernbanen og RV80 er en viktig barriere for ferdsel til fots i bydelen. Det er 
pågående utbygging i Hunstad sør.  

Hele området har god kobling mot Bodømarka via naturlige stier og grusa turveier/stier, med unntak 
av områdene som sperres av RV80 og jernbanen. Lysløypekoblingen/skiløypekoblingen er god for 
alle i de øvre delene av bydelen, med unntak av Støverfeltet.  

I bydelen er det stier og lite trafikkerte veier med lite stigning på begge sider av jernbane og RV80, 
med blant annet Futelva elvepark og Mørkvedbukta. Fenes er den delen av bydelen som har dårligst 
tilbud av tilrettelagte ferdselsårer.  

En forlengelse av kyststien prosjekteres nå i nedre del av bydelen fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta. 
Etablering av enkel kyststi rundt Fenes, og forlengelse av lysløypa til Støver, vil kunne gi hele bydelen 
et godt tilbud av tilrettelagte ferdselsårer på sikt. 

Bydelen har et godt tilbud av grusa turstier av god kvalitet på oversiden av Jernbanen og RV80. På 
nedsiden er tilgangen dårligere. Dette vil bedres vesentlig med ny kyststi. En kvalitetssikret, 
universelt utformet turvei finnes ikke i området. Kyststien er planlagt med denne standarden. I 
tillegg er det potensiale for universell utforming av Futelva elvepark, som er delvis universell pr i dag. 

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Hunstadrunden vest, Hunstadrunden øst, Hunstadtoppen, 
Mørkvedrunden, Støverrunden, Bertnesrunden, Futelvarunden og Malmveien.  

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål  Antall totalt i 

bydelen  
Antall uten 
måloppnåels
e  

Mål-
oppnåelse
  

Merknad/tiltak 

500 m til 
nærmeste turrute 
fra bolig  

2439 boenheter  444 81,8% Hovedandel av boenheter som 
mangler dekning ligger fra 
Brækkahaugen til Fenes. De 
vestlige delene vil få dekning 
med ny kyststi. Tiltak på Fenes 
bør vurderes. 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

677 boenheter  0 100%  Vedlikeholde eksisterende. 

1 grusa sti i 
bydelen 

Lysløypenettet, 
Mørkvedtråkket, 
Futelva elvepark  

 
100% Tillegg med ny kyststi. 

Vedlikeholde det som er 

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2  

0,23 pr 2 km2  
 

23% Arealet av bydelen er 8,7 km2, 7 
registrerte utsiktspunkt, 1 har 
kobling til tursti. Kyststi vil øke 
dekning noe. 

1 universelt 
utformet tursti 

0 1 0% Ny kyststi får delvis universell 
utforming. Futelva elvepark er 
aktuell for oppgradering til 
universell utforming.  

200 m til 
nærmeste turrute 
fra barnehage, 
skole, eldresenter, 
helsetun  

10 barnehage 
4 skoler 
1 helse  

3 
2 
0 

70% 
50% 

100% 

Hunstad ungdomsskole og 
Mørkvedbukta skole mangler 
tilkopling. Ny kyststi vil gi bedre 
dekning om den koples bevisst 
med skilting mot Bodømarka.   
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6.1.6 Tverlandet 
I bydelen bor det i underkant av 5.000 personer. Området ligger ca 16 km kjøretur øst for Bodø 
sentrum. I nord avgrenses området mot Vatnvatnet. I vest mot Vikan. I øst mot Naurstadhøgda og 
Naurstad.  

Det er pågående utbygging av boliger i Oddan, og planlagt utbygging i Solheim og Bunesåsen.  

De østlige og nordlige delene av bydelen har god kobling til Tverlandsmarka, både via naturlige stier 
og grusa turveier/stier. Tilgangen til marka i dette området gir god tilgang på lettgåtte stier pga lite 
stigning inn i marka. Det er kun byggefeltet i Hopen som har god kobling mot lysløype.  

Lysløypa i Hopen er relativt snøsikker om vinteren og idrettslaget bidrar til et godt skitilbud med 
oppkjørte løyper og skileikanlegg. 

De vestlige byggefeltene på Løding har dårlig tilgang på godt tilrettelagte stier. Etablering av en 
kyststi i dette området vil bidra vesentlig til å forbedre dette. 

Bydelen har samlet et godt tilbud av grusa turstier av god kvalitet, med unntak av de vestlige 
områdene på Løding. Med etablering av en eventuell kyststi, vil hele bydelen få et godt tilbud. En 
kvalitetssikret, universelt utformet sti/turvei finnes ikke i området. Det er naturlig å peke på at en 
eventuell kyststi bør få en slik standard.  

I bydelen er følgende turkort tilgjengelig: Tverlandsrunden og Tverlandsmarka.  

Vurdering av måloppnåelse i bydelen: 
Mål  Antall 

totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåels
e  

Mål-
oppnåelse  

Merknad/tiltak 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

1112 
boenheter  

653 
boenheter  

41,3% Manglende dekning i Hopen og 
langs sjøen mot Oddan og 
Ersvika. Skilting fra Hopen til 
lysløypa, og etablering av en 
framtidig kyststi til 
Oddan/Ersvika fra Løding, vil øke 
dekningen vesentlig. 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

677 
boenheter  

40 boenheter  94,1% Koble framtidig kyststi mot 
turene i Tverlandsmarka 

1 grusa sti i bydelen Nettverk av 
stier i 
Tverlandsma
rka  

 
100% Vedlikeholde eksisterende  

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2  

0,6  
 

60% 6 registrerte utsiktspunkt, 2 har 
kobling til tursti. Arealet av 
bydelen er 6,7 km2. Framtidig 
kyststi vil gi full måloppnåelse 

1 universelt utformet 
tursti 

0  0 0% Deler av en framtidig kyststi kan 
etableres med universell 
utforming.  

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole, eldresenter, 
helsetun  

3 
barnehager 
1 skole 
1 helse  

0 
0 
0 

0% 
0% 
0%  

Kobling av turruter mellom 
framtidig kyststi og 
Tverlandsmarka vil gi dekning for 
alle. 
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6.2 Bygdesenter 
6.2.1 Kjerringøy 
I bygdesentret bor det om lag 400 fastboende personer. I tillegg er det et betydelig antall hyttefolk 
og turister som besøker området. Kjerringøy bygdesenter ligger ca. 43 km kjøretur nordøst for Bodø 
sentrum – inkl. en kort fergetur.  

 Det er ingen større utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret.  
 Bygdesentret har god tilgang på naturlige og grusa stier. Tilgangen på lettgåtte stier er god. 

Nærheten til merka og skilta turruter er god. 
 Det er ingen lysløype i bygdesenteret. 
 I bygdesenteret er følgende turkort tilgjengelig: Barbruheia på Fjære, Fjærehesten, Kvarven, 

Låtervatnet og Middagshaugen.  
 I bygdesenteret er det følgende skole/barnehage: Kjerringøy skole og Kjerringøy barnehage.  
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Bo-Godt. 

 

Mål  Antall 
totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

76 
boenheter  

18 boenheter  76%  Manglende dekning nordøst 
for sentrum. Vurdere en 
skiltet sti i dette området og 
forbi Bo-Godt.  

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

76 
boenheter  

0 boenheter  100%   Vedlikeholde eksisterende. 

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole*, eldresenter og 
helsetun  

1 
barnehage 
1 skole 
1 helse  

0 
0 
1 

100% 
100%  
0%   

Skilte sti forbi Bo-Godt. 
Vurdere oppgradering av sti. 
For øvrig vedlikeholde 
eksisterende.  

*Feil plassering av skole/barnehage i kartet 
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6.2.2 Skaug 
I bygdesentret bor det vel 450 personer. Området ligger ca. 19 km kjøretur nordøst for Bodø 
sentrum.  

 Det er ingen klarerte utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret, 
men et privat planinitiativ er under utarbeidelse for et boligområde i nærhet til Skaug 
oppvekstsenter.  

 Bygdesentret har ok tilgang på naturlige stier og nærheten til merka- og skilta turruter er 
middels.  

 I bygdesenteret er følgende turkort tilgjengelig: Mjelle og Steigtind – Skaugtua.  
 Det er ingen lysløype i bygdesenteret. 
 I bygdesenteret er det følgende skoler og barnehager: Skaug oppvekstsenter. 
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Ingen. 

 

Mål  Antall totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

140 boenheter  82 boenheter  41%  Vurdere en skiltet turrunde 
med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret.  

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

140 boenheter  0 boenheter  0%  Vurdere å utarbeide et 
turkort med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret. 

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole, eldresenter og 
helsetun  

1 barnehage 
1 skole  

1 
1 

0%  Vurdere en skiltet turrunde 
med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret.  
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6.2.3 Helligvær 
I bygdesentret bor det om lag 100 personer. Området ligger ca. 25 km til havs nordvest for Bodø 
sentrum.  

 Det er ingen større utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret.  
 Bygdesentret har god tilgang på naturlige stier. Tilgangen på lettgåtte stier er god.  
 Det er ingen lysløype, skilta og merkete turruter og ingen turkort tilgjengelig.  
 I bygdesenteret er det følgende skoler og barnehager: Væran oppvekstsenter.  
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Ingen.  

 

Mål  Antall 
totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad 

500 m til nærmeste turrute fra 
bolig  

47 
boenheter  

47 boenheter  0%  Aktuelt å skilte og 
merke en rundtur på 
Sørvær.  

Maks 1000m til turrunde fra 
bolig 

47 
boenheter  

47 boenheter  0%  Aktuelt å lage et 
turkort på Sørvær. 

200 m til nærmeste turrute fra 
barnehage, skole, eldresenter og 
helsetun  

1 
barnehage 
1 skole 

0 
0  

0%  Aktuelt å skilte og 
merke en rundtur på 
Sørvær. 
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6.2.4 Saltstraumen 
I bygdesentret bor det vel 400 personer. Området ligger ca. 30 km kjøretur sørøst for Bodø sentrum.  

 Det er ingen større utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret.  
 Bygdesentret har god tilgang på naturlige stier og tilgangen på lettgåtte stier er god. Det er 

flere skilta og merkete turruter i nærheten av bygdesenteret. 
 Det er lysløype rett over brua på Straumøya. 
 I bygdesenteret er følgende turkort tilgjengelig: Per Karlsatind, Kyststi Saltstraumen, 

Evjenrunden, Knaplundsøya, Laukeng – Storåsen, Per Karlsatind og Storåsen. 
 I bygdesenteret er det følgende skoler og barnehager: Saltstraumen barne- og 

ungdomsskole og Saltstraumen barnehage.  
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Straum-Bo. 

 

Mål  Antall 
totalt i 
bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

152 
boenheter  

13 boenheter  76%  Manglende dekning nord for 
sentrum. Vurdere å skilte 
Kapstøveien, Petrines allé og 
Knaplundsveien som en 
rundtur.  

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

152 
boenheter  

0 boenheter  100%  Vedlikeholde eksisterende. 

200 m til nærmeste 
turrute fra 
barnehage, skole, 
eldresenter og 
helsetun  

1 barnehage 
1 skoler 
1 helse  

0 
0 
0 

100% 
100%  
100%   

Vedlikeholde eksisterende.  
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6.2.5 Skjerstad 
I bygdesentret bor det vel 130 personer. Området ligger ca. 58 km kjøretur sørøst for Bodø sentrum. 

 Det er ingen større utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret.  
 Bygdesentret har god tilgang på naturlige stier og tilgangen på lettgåtte stier er relativt god.  
 Det er en liten lysløype i bygdesenteret. 
 Det er ingen turkort tilgjengelig i bygdesentret. 
 I bygdesenteret er det følgende skoler og barnehager: Skjerstad oppvekstsenter.  
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Ingen. 

 

Mål  Antall totalt 
i bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Mål-
oppnåelse  

Merknad 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

67 boenheter  67 boenheter  0%  Vurdere en skiltet turrunde med 
utgangspunkt i oppvekstsenteret. 

Max 1000m til 
turrunde fra bolig 

67 boenheter  67 boenheter 0%  Vurdere å utarbeide et turkort 
med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret. 

200 m til nærmeste 
turrute fra 
barnehage, skole, 
eldresenter, 
helsetun  

1 barnehage 
1 skoler 

1 
1 

0% 
0%  

Vurdere en skiltet turrunde med 
utgangspunkt i oppvekstsenteret. 
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6.2.6 Misvær 
I bygdesentret bor det vel 300 personer. Området ligger ca. 67 km kjøretur sørøst for Bodø sentrum  

 Det er ingen større utbyggingsplaner/klarerte utbyggingsområder i dette bygdesenteret.  
 Bygdesentret har god tilgang på naturlige stier. Tilgangen på lettgåtte stier er god.  
 Det er ingen lysløype i bygdesenteret, men er kort avstand til lysløyper på henholdsvis 

Oldereid og Vestvatn. 
 Det er ingen turkort tilgjengelig i bygdesentret. 
 I bygdesenteret er det følgende skoler og barnehager: Misvær oppvekstsenter.  
 I bygdesenteret er det følgende eldresenter/helsetun: Furumoen sykehjem.  

 

Mål  Antall totalt 
i bydelen  

Antall uten 
måloppnåelse  

Måloppnåelse  Merknad 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig  

151 
boenheter  

151 boenheter  0%  Aktuelt å fullføre en 
skiltet rundtur med 
utgangspunkt i 
bygdesenteret. 

Max 1000m til 
turrunde fra bolig 

151 
boenheter  

151 boenheter  0%  Aktuelt å utarbeide et 
turkort med 
utgangspunkt i 
bygdesenteret. 

200 m til nærmeste 
turrute fra barnehage, 
skole, eldresenter, 
helsetun  

1 barnehage 
1 skoler 
1 helse  

1 
1 
1 

0%  
0% 
0% 

Aktuelt å fullføre en 
skiltet rundtur med 
utgangspunkt i 
bygdesenteret. 
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6.3 Maskinpreparerte løyper 
Tilbudet av maskinpreparerte løyper opprettholdes. Tiltak i løypenettet og nærliggende områder som 
gjør at det når større deler av befolkningen skal vurderes. I tillegg skal behovet for klimatilpasning i 
hele løypenettet vurderes. 

Skjønnsmessig vurdering av måloppnåelse/analyse: 

Generelt er det et godt, differensiert tilbud av maskinpreparerte løyper i de bynære områdene med 
god tilgjengelighet for hele befolkningen. Tilgjengeligheten fra Nordsiden av byen er dårlig, men 
klimatiske forhold gjør det vanskelig å bedre denne tilgjengeligheten. Løypenettet i Bodømarka har 
over de seineste årene fått en betydelig oppgradering som har forlenget skisesongen vesentlig. 
Måloppnåelsen på dette punktet vurderes derfor som god i områdene fra Løpsmarka til Mørkved.  

For å gi tilsvarende god tilgang for de større boligområdene på Støver, kunne en vurdert kjøring av 
spor langs skogsveinettet fra byggefeltet, via bueskytterbanen og mot Froskvannsløya. Tiltak som 
kan gi bedre tilgjengelighet fra Nordsida, er en tilkoblingstrase fra Rønvikfjellet til Vågøyvatnet. Med 
ny vei til Rønvikfjellet p-plass er dette aktualisert ytterligere.  

Løypene i Hopen ligger godt og snøsikkert til og gir god tilgjengelighet for befolkningen på 
Tverlandet og Hopen. Her vil en bedre markplanering og drenering/grøfting av løypene kunne gi en 
vesentlig forlenging av skisesongen.  

Status for preparerte skiløyper i og rundt Vestvatn er god. Nyetablert løype opp på fjellet, langs 
Gjømmervatn, har gitt flere bedre tilgang til dette området. Det er behov for en avklaring med 
reindriftsinteressene her. Som konfliktforebyggende tiltak kan justering av trasé, sesonglengde etc. 
vurderes. 

De mest kritiske punktene ved en klimaforverring er de mest bynære løypene. Særlig 
Hjorthammarløypa, Lifoten og de nedre delene mot parkeringen i Maskinisten, har allerede færre 
dager med tilfredsstillende snødekke. Aktuelle tiltak her kan være informasjonstiltak om 
eksisterende busstilbud til andre bydeler med bedre og mer stabile snøforhold. I tillegg vil et bedre 
busstilbud rundt Soløyvatnet på ettermiddag og helg, kunne gitt flere bedre tilgang. Denne type 
tiltak er også gode klimatilpasningstiltak ved at flere får lettere atkomst til mer snøsikre områder i 
marka. Forlengelse av preparert løype fra Furumoen og videre mot Erlingbu er også et aktuelt tiltak 
for å bedre tilgjengeligheten for flere.  

 

6.4 Oppdatering og ajourhold Kartverkets databaser 
Alle turveier og tilrettelagte stier i kommunen skal legges inn i Statens kartverks databaser 

Det er vesentlige mangler i kartgrunnlaget i Bodø kommune for friluftslivets ferdselsårer både i FKB 
og N50.  Oppdatering er nødvendig og gjøres gjennom arbeidet med utarbeidelse av denne planen. 

  

6.5 Ro- og padleleier 
Etablere minimum 5 padle-/roleier 

Padle/roleier etableres gjennom kvalitetssikring av leier som formidles via kart/tavler ved aktuelle 
utsett. Det er utarbeidet en egen veileder for dette i samarbeid mellom Friluftsrådenes 
landsforbund, Innovasjon Norge og Den norske turistforening. Veilederen ligger bl.a. på nettsidene 
til Gode idrettsanlegg.  
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Følgende steder vurderes som aktuelle, med utgangspunkt i geografi/padlebarhet: 
 Området Nordsia:  

o Kløkstad – Vågsøya - Hovdsundet 
o Geitvågen – Løp 

 Området Kjerringøy: 
o Misten til Låter 

 Område Væran: 
o Helligvær 

 Området Skjerstad:  
o Misværfjorden 

 Området Sentrumsnært:  
o Kvalvika, Hjartøyene, Skipsholmen, Breivika 

 

På grunn av sentrumsnærhet og aktivt padlemiljø i tilknytning til Kvalvika og utviklingsplanene i 
Breivika, ble Kvalvika, Hjartøyene og Breivika prioritert med informasjonstavler i 2022. Videre 
prioritering bør gjøres i samarbeid med padlemiljøet i Bodø og reiselivsnæringen. 

 

6.6 Rideruter  
Det etableres minimum 5 rideruter 

Det er etablert to ridestier/kjøreveier i kommunen med kommunal medvirkning, en på Naurstad og 
en ved travbanen på Bestemorenga. Stiene er skiltet med at andre brukere må ta hensyn til 
ridende/kjørende.  

Utover dette er det flere stier og traktorveger som benyttes mye til ridning, parallelt med annen 
aktivitet. Flere av disse er direkte knyttet opp mot nærhet til aktive staller og ridesentre.  

I forbindelse med etablering av ridestier/ruter er det viktig med konfliktforebyggende tiltak, for 
eksempel dialog med grunneiere og andre brukere av området. I områder med stor rideaktivitet kan 
separate, godt skiltede ridestier være den beste løsningen. I andre områder kan skilting som 
oppfordrer til hensynsfull atferd for alle brukergrupper være tilstrekkelig.  

Eventuell videre prioritering og etablering av rideruter bør gjøres i samarbeid med stall/ridesenter.  

 

6.7 Tursykkelmuligheter  
Det skal informeres godt om tursykkelmulighetene 

Terrengsykkelmulighetene i Bodø er svært gode og gir god måloppnåelse for terrengsykling. Like fullt 
er det behov for fokus på konfliktforebyggende informasjonstiltak og dialog med både grunneiere og 
andre brukergrupper i marka. Hovedstrategien om felles traséer med øvrige brukergrupper står fast. 
Norsk terrengsykkelklubb (NOTS) sine sykkelvettregler bør markedsføres aktivt. 

Gjennom prosjektet Sykkel i Salten informeres det godt om tursykkelmulighetene i Bodø. Visit Bodø 
bidrar med informasjon om mulighetene. Måloppnåelsen vurderes som god for tursykling.  
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7.0 Analyser - effektmål 
Analysene skal sammenholde dagens situasjon mot effekten som er ønsket på sikt. Se effektmålene i 
kap. 3.3.1. Analysene i dette kapitlet er gjennomført som skjønnsmessige vurderinger.  
 

7.1 Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet 
Ut fra kjent kunnskap, vil fortsatt økt fokus på nærturer bidra til økt fysisk aktivitet og bedre psykisk 
helse i befolkningen som helhet. Ved å binde turmulighetene i bydelene bedre sammen og fokusere 
den framtidige innsatsen på de bydelene som har mangler knyttet til planens resultatmål, vil planen 
gi god måloppnåelse på dette. 
 

7.2 Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål 
Gode turmuligheter er viktig for Bodø både som reisemål og bolyst. Nærhet og kort vei til marka 
med et godt utbygd sti- og løypenett har stor betydning for attraktiviteten som bosted. Tiltak i 
planen bygger videre på satsingen som er gjennomført i STImuli-prosjektet (2009-2020). I en 
handlingsplan foreslås en ny satsing på de bostedsnære løypene i form av STImuli 2.0. Dette vil bl.a. 
bidra til å dekke opp manglende skilting og tilrettelegging i enkelte bydeler og bygdesenter.  

Ved å binde turmulighetene i bydelene bedre sammen og fokusere den framtidige innsatsen på de 
bydelene som har mangler knyttet til planens resultatmål, vil planen gi god måloppnåelse på dette. 

Godt tilrettelagte turmuligheter med nærhet til byen er viktig for reisemålet Bodø. God og lett 
tilgjengelig informasjon, mulighet for å benytte kollektivtransport, god skilting og tilrettelagte 
innfallsporter finnes i varierende grad til populære turmål. En forbedring av dette vil bidra til å nå 
ønska effekter. 
 

7.3 Et bredt aktivitetstilbud for alle i kommunen 
Bodø som helhet har et bredt aktivitetstilbud med ulik tilretteleggingsgrad, sommer som vinter. 
Utfordringene knytter seg i særlig grad til tilbud med universell utforming og mangle på 
nærturtilbud, jf. analyser for de enkelte bydelene. Tiltaket med etablering av Kyststi Bodø, fra 
Bodøsjøen til Mørkvedbukta, med universell utforming vil ha positiv effekt på dette for flere bydeler. 
I tillegg vil flere andre mindre tiltak knyttet til allerede etablerte turtilbud kunne gi positiv effekt. 
 

7.4 Færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen 
Fortsatt fokus på nærtur, sammen med en bevisst kobling mellom ferdselsårer og 
kollektivknutepunkt, vil bidra positivt til færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen.  

En bedre sammenkobling av eksisterende stinett, blant annet med ny kyststi og eventuelle tiltak i 
den bynære marka, vil også bidra til å nå dette effektmålet.  
 

7.5 Naturverdier og kulturminner  
7.5.1 Formidling  
Kombinasjonen av natur- og kulturopplevelser øker attraktiviteten til ferdselsårene. Det er derfor et 
mål å få løftet natur- og kulturopplevelsene knyttet til utvalgte ferdselsårer i kommunen.  

I Bodø er følgende ferdselsårer lagt spesielt til rette for formidling av kulturminneverdier: 
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 Steinalderstien på Tuv 
 Jernalderstien på Knaplundsøya 
 Bodøelv elvepark, vandringen.no 
 Bremnes fort 

Ingen ferdselsårer er lagt spesielt til rette for formidling av naturverdier. Måloppnåelsen her 
vurderes som ikke tilfredsstillende. Det bør derfor vurderes å plukke ut 5-7 ferdselsårer geografisk 
spredt i kommunen som formidler natur- og kulturminneverdier. Dette kan for eksempel være: 

 Kyststien Bodøsjøen – Mørkved (Natur og kultur) 
 Nyholmen (Kultur) 
 Zahl-stien, Kjerringøy (Kultur) 
 Saltstraumen (Natur og kultur) 
 Ljønes/Skjerstad (Kultur) 
 Kyststien Nordsida (Natur) 
 Kyststien Tverlandet (Natur) 

Tiltak må koordineres med fagmyndigheter og aktuelle samarbeidsparter. 
 

7.5.2 Ivaretakelse 
Etablering og bruk av ferdselsårene påvirker natur- og kulturverdier. Salten friluftsråd har utarbeidet 
en veileder med tydeligere rammer for dispensasjons- og byggesaksbehandlingen av nye 
ferdselsårer og øvrige friluftslivstiltak. Dette vil i større grad enn tidligere bidra til å sikre en god 
oppfølging knyttet til natur- og kulturverdier. I Kyststi Bodø-prosjektet er dette også sterkt fokusert.  

Nye tiltak og løsninger for å motivere til friluftsliv kommer stadig på banen sammen med 
veletablerte tiltak som Ti på Topp. Bruk av sosiale medier og ulike apper har endret 
informasjonsformidlingen rundt friluftsliv og turtips. De fleste av disse tiltakene krever ingen form 
for godkjenning, men har likevel stor påvirkning på natur, miljø og andre forhold. En rekke påvirkere 
er privatpersoner som i god tro bidrar til å spre turtips og informasjon om områder som ikke er 
tilrettelagt for og/eller tåler økt ferdsel. Enkeltpersoners bruk av sosiale medier er ikke mulig å styre. 
Det er derfor viktig med en god dialog med de offisielle aktørene som står bak ulike 
motiveringstiltak, jf. kap. 9.2 Samarbeid og dialog. Videre er det viktig å ta tak i de utfordringene 
som ligger i stor bruk av enkelte områder, samtidig som det bør være et mål å unngå nye slike 
tilfeller. Eksempler på områder som pr i dag preges av slitasje, utfordrende parkeringsforhold etc.:  

 Finnkonnakken; Parkering, vannkilde, slitasje, informasjon 
 Hovdsundet; Tilførselsvei, parkering, naturverdier, beitedyr, slitasje, informasjon 
 Valnesfossen; Slitasje, beitedyr, parkering, informasjon 

 

En årlig møteplass mellom ulike aktører innen friluftsliv og reiseliv vil gjøre det enklere å samordne 
tiltak og målrette markedsføring til områder som tåler økt ferdsel og oppmerksomhet. Veilederen 
som nevnt over, sammen med årlig dialogmøte, vil gi bedre muligheter for å ivareta natur og 
kulturverdier i forbindelse med både tilretteleggings- og stimuleringstiltak.  
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8.0 Bedre samordning, interesseavklaringer og øvrige avveininger 
I videre arbeid med friluftslivets ferdselsårer er det viktig å ha en bevisst holdning til at arbeidet 
påvirker omgivelsene. Her vil vi spesielt trekke fram følgende: 

 Sosial bærekraft 
Der det kan påregnes en betydelig bruk, bør det etableres en dialog med lokalsamfunnet. Ved 
større tiltak bør bærekraftig besøksforvaltning brukes som metode. Nærmere informasjon om 
dette temaet finnes bl.a. på Nordland fylkeskommunes nettsider. 
 

 Infrastruktur 
Kapasitet på parkering, tilførselsveier og ferdselsårene i seg selv må alltid vurderes. Det er også 
viktig å vurdere forhold knyttet til drikkevann og andre samfunnsviktige funksjoner. 
 

 Reindrift og annen utmarksnæring 
Reindrift er en viktig kulturbærer og næring som påvirkes av aktivitet og tilrettelegging. For å 
redusere ulempene friluftslivet gir er det viktig at tilrettelegging og aktivitet tilpasses deres 
behov der dette er mulig. Særlig utfordrende for reindrifta er tiltak som overlapper i tid og rom 
med senvinterland, vårbeite, trekk- og flyttleier. Et viktig verktøy for å vurdere reindriftas 
interesser er reindriftskartet som ligger tilgjengelig på NIBIO sine nettsider. Tiltak, inkl. 
stimuleringstiltak for økt aktivitet, som overlapper i tid og rom med disse arealkategoriene bør 
vurderes spesielt og i dialog med reinbeitedistriktene.  
 
Øvrig utmarksnæring, som husdyrbeite og skogbruk, kan ha utfordringer knyttet til friluftslivets 
ferdselsårer. Ved vurdering av tiltak er det viktig å opprette dialog med kommunens 
landbrukskontor for oversikt over aktuelle problemstillinger, behov for hensyn og avklaringer. 
 

 Naturmangfold og naturvern 
Stimuleringstiltak for økt aktivitet eller fysiske tilretteleggingstiltak må alltid vurderes opp mot 
naturvernområder, naturmangfold og viktige naturverdier. Miljødirektoratets kartbase, 
Naturbase, gir oversikt og innsynsmulighet i relevante kart og registreringer: kart.naturbase.no  
 

 Klima 
Klimaendringene påvirker tilretteleggingen av ferdselsårer. På den ene siden gir lengre 
barmarkssesong, med mer nedbør og vind, behov for en mer robust tilrettelegging fordi 
påkjenningene på anleggene blir større. Lenger barmarkssesong gir særlige utfordringer i 
friluftslivsanleggene i nord pga. fraværet av sollys. Ved etableringen av nye friluftslivsanlegg bør 
det tas høyde for at slitasjeutfordringene, vannmengden og øvrige klimatiske påkjenninger på 
anleggene vil øke betydelig ut over det vi erfaringsmessig har sett. Overvannshåndtering ved 
etablering av tiltak, og/eller utbedring av slitasje må planlegges. 
 
Tiltak og tilrettelegging for friluftsliv påvirker også klimaet. Det er viktig at en i tilretteleggingen 
søker løsning med så lavt klimaavtrykk som mulig. Dette er en vurdering som må gjøres i hvert 
enkelt tiltak. Alt fra selve inngrepet og naturforhold, til materialvalg og hva som ønskes oppnådd 
med tiltaket og aktiviteten det leder til. 
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9.0 Oppsummering og konklusjon 
Hovedkonklusjonen er at Bodø har et godt turveinett, som i stor grad er i god stand. STImuli-
prosjektet, som ble gjennomført i tidsperioden 2009-2020, har en tydelig sammenheng med dette. 
Tiltakene som ble gjennomført i tidsperioden har både gjort hovedferdselsårene i marka mere 
robust, og samtidig mer tilgjengelig og kjent for langt flere enn tidligere. STImuli hadde et 
hovedfokus på de bostedsnære ferdselsårene som ligger tett opp til de ulike bydelene. Oppgradering 
av lysløypenettet til helårsbruk, med påkobling fra ulike boligområder, var et sentralt grep. Dette har 
ført til bedre grunnlag for å holde gode skiforhold i varierende vintre, med behov for mindre 
snødekke før oppkjøring av skiløyper. Samtidig har oppgraderingen gjort lysløypenettet attraktivt for 
bruk også vår, sommer og høst til turgåing, løping og sykling.  

Det er likevel noen mangler i turveinettet når vi ser på analysene sett opp mot planens målsettinger. 
Dette gjelder: 

 manglende sammenkoblinger 
 manglende skilting for nærhet til skilta og merka turveitilbud i enkelte boligområder 
 tilknytning til utsiktspunkter  
 tilbud om universelt utforma turtilbud  

 

Drift og vedlikehold 

Årlig drift og vedlikehold er et viktig grunnlag for at turveinettet er robust og tåler både høy bruk og 
økende nedbørsmengder med pågående klimaendringer. Uten jevnlig drift og løpende vedlikehold 
vil dette føre til behov for større tiltak og reparasjoner som er langt mer arbeids- og 
kostnadskrevende. Systematikk og langsiktighet i drift og vedlikehold er nødvendig for å utnytte 
ressursene optimalt. 

Bodø kommune har ansvar for lysløypenettet med påkoblinger til bydelene. Samtidig er kommunen 
avhengig av godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. De utfører viktig vedlikehold og mindre 
reparasjoner gjennom sesongen på rutenettet som er tilrettelagt utenom lysløypa. Dette gjelder 
grusa og klopplagte turveier og stier tett opp til en del boligområder og den nære marka, og ved 
enkelte bygdesentre. 

Turveier med universell utforming krever god oppfølging og jevnlig vedlikehold for å fungere for 
brukerne i praksis. Det samme gjelder skilting og merking. Dersom denne skal ha en funksjon må den 
være uten mangler. Dette krever jevnlig og systematisk vedlikehold. En database med oversikt over 
skiltstolper og skilt er under oppbygging. Dette vil bidra til å systematisere og forenkle oppfølgingen 
av skiltingen som er utført gjennom STImuli-prosjektet og andre stiprosjekter. 

Tiltak: 
Det må etableres rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold som sikrer turskiltingen over tid. 
 
 

9.1 Fysiske tiltak 
Basert på analysene som er gjennomført for hver bydel er det laget forslag til prioritering av mulige 
tiltak der det er mangler i måloppnåelsen. Vi gjør oppmerksom på at avklaringer med grunneiere, 
eventuelle tillatelser etter plan og bygningslov og annet lovverk ikke er avklart og krever egne 
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prosesser som må gjennomføres før eventuell iverksetting. Videre er det heller ikke sett på 
finansiering. 

Enkelte tiltak er ikke nærmere vurdert i denne planen, da flere problemstillinger må avklares. Kyststi 
Fenes er et av disse. Her kan det bli aktuelt å vurdere tiltak i fremtiden, da med en langt enklere 
tilretteleggingsgrad enn den universelt utformede kyststien som skal etableres mellom Bodøsjøen og 
Mørkvedbukta. 

Oversikttabeller fordelt på type tiltak, samlet for alle bydeler og bygdesentre:  

Tiltak: Kyststi   
Svarer ut mål med 

manglende 
oppnåelse: 

I områdene Sted 
Mål-

oppnåelse 
Pri. 

Ansvar 

500 m til nærmeste 
turrute fra bolig   
 
Gruset sti i hver 
bydel  
 
1 utsiktspunkt pr 
2m2 

 

1 universelt 
utformet sti i hver 
bydel,  
 
200 m til nærmeste 
turrute fra 
barnehage, skole, 
eldresenter og 
helsetun  

Alstad/Bodøsjøen/ 
Grønnåsen 
 
Mørkved/Hunstad/ 
Støver 

Bodøsjøen – Mørkvedbukta med 
skilting av koblinger opp mot 
Grønnåsen, Hunstad, Mørkved, 
Støver og Bodømarka 

1 1 Bodø kommune 

Tverlandet Løding – Oddan/Ersvika med 
skilting av koblinger opp mot 
Tverlandsmarka 

1 1 Bodø kommune/ 
Tverlandsmarkas 
venner 

 

Tiltak: Nye, grusa turstier/turveier  
Svarer ut mål med 

manglende 
oppnåelse: 

I områdene Sted 
Mål-

oppnåelse 
Pri. 

Ansvar 

Gruset sti i hver 
bydel 
 
1 universelt 
utformet sti i hver 
bydel 
 
1 utsiktspunkt pr 
2m2 

Sentrum Gråholten 1 1 Bodø kommune 

1 universelt 
utformet sti i hver 
bydel 

Støver/Løpsmar
-ka 

Sammenhengende rundt Bremnes 1 2 Bodø kommune 

 

Tiltak: Oppgradere eksisterende, grusete turstier/turveier  
Svarer ut mål med 

manglende 
oppnåelse: 

I områdene Sted Mål-
oppnåelse 

Pri. 
Ansvar 

1 universelt 
utformet sti i hver 
bydel 

Rønvik Oppgradere Bodøelv elvepark 1 1 Bodø kommune 
Rønvik Skilting fra Rønvikfjellet til 

utsiktspunkt på Rønvikfjellet. 
Etablere tursti med universell 
utforming fram til utsiktspunkt. 

2 2 Bodø kommune 
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 Tiltak: Skilting og merking  
Svarer ut mål med 

manglende 
oppnåelse: 

I områdene Sted 
Mål-

oppnåelse 
Pri. 

 
Ansvar 

500 m til 
nærmeste turrute 
fra bolig  
 
200 m til 
nærmeste turrute 
fra barnehage, 
skole, eldresenter/ 
helsetun  

Helligvær Skilte og merke en rundtur på 
Sørvær. 

1 1 Bodø kommune 

Kjerringøy Skilte og oppgradere sti til 
Hesthagen. Rundtur med kopling til 
Bo Godt. 

1 2 Bodø kommune/ 
UL Kvarven? 

Sentrum Supplere skilting Sentrum/Østbyen 2 2 Bodø kommune 
Misvær Fullføre en skiltet rundtur med 

utgangspunkt i bygdesenteret 
1 3 Misvær IL? 

Skaug Skilte turrunde med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret 

1 3 Bodø kommune 

Skjerstad Skilte turrunde med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret 

1 3 Skjerstad IL? 

500 m til 
nærmeste turrute 
fra bolig  

Rønvik Skilte og merke en rundtur i 
Kvalvik/Bratten 

1 1 Bodø kommune 

Saltstraumen Skilte Kapstøveien, Petrines allé og 
Knaplundsveien som en rundtur 

1  Bodø kommune 

Mørkved/ 
Hunstad/ Støver 

Kyststi rundt Fenes 1 3 Bodø kommune 

Tverlandet Skilte fra Hopen til lysløypa 1 1 Tverlandsmarkas 
venner? 

1 utsiktspunkt på 
tursti pr 2 km2 

Mørkved/ 
Hunstad/ Støver 

Utvikle turruter til utsiktspunkt i 
bydelen 

1 3 Bodø kommune 

Rønvik Skilting fra NPS til utsiktspunkt på 
Trollåsen 

1 1 Bodø kommune 

Rønvik Skilting fra Rønvikfjellet og Linken til 
utsiktspunkt på Pallfjellet. 

1 1 Bodø kommune 

 

Tiltak: Turkort  
Svarer ut mål med 

manglende 
oppnåelse: 

I områdene Sted 
Mål-

oppnåelse Pri. 
 

Maks 1000m til 
turrunde fra bolig 

Helligvær Lage turkort på Sørvær 1 1 Bodø 
kommune 

Misvær Lage turkort med utgangspunkt i 
bygdesenteret. 

1 2 Misvær IL? 

Skaug Lage turkort med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret. 

2 3 Bodø 
kommune 

Skjerstad Lage turkort med utgangspunkt i 
oppvekstsenteret. 

1 3 Skjerstad IL? 

 

STImuli-2.0 

Ferdselsåreplanen bør følges opp med en videre satsing på bostedsnære turløyper og kyststier som 
en videreføring av STImuli-prosjektet. Et overordnet mål for et STImuli 2.0 er å knytte sammen et 
hovedrutenett langs kysten, via bydelene og den nære marka. Rutenettet kobles sammen med 
skilting via grå infrastruktur (gang-/sykkelveger, fortau og gater) der dette er relevant. Det foreslås 
følgende konkrete mål: 

 Etablere en sammenhengende gruset tursti fra Geitvågen til Støver (GeitStøverstien). Her 
gjenstår ca. 2,5 km. Strekningen nærmest Støver kan også vurderes tilrettelagt for 
preparering med løypemaskin/snøskuter. Traseen fra Vågøyvatnet til Rønvikfjellet bør 
tilrettelegges for preparering med snøskuter. En kobling mot BOT sin etablering av en ny, 
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bynær turisthytte ved Tussvatnet bør vurderes. Bevisste koblinger mellom busstilbudet og 
turveinettet vil gi god sammenheng og tilgjengelighet for flere, og et klimavennlig turtilbud. 
 

 Etablere kyststi på Tverlandet. Dette vil være viktig for planens måloppnåelse i bydelen. 
 

 Etablere Kyststi Bodø fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta. Dette vil være viktig for planens 
måloppnåelse i bydelene. Kyststi Bodø vil ha kobling til Bodøelv elvepark. Forlengelse 
vestover: På sikt bør kyststien forlenges gjennom Ny-by til Bodø sentrum, og sammenkobling 
med havnepromenaden. Forlengelse østover: På lengre sikt er det også aktuelt å etablere en 
enkel kyststi rundt Fenes, uten at dette er vurdert nærmere for denne planperioden.  
 

 Etablere skilta/merka turstier i bygdesentrene som gjør at målene nås i tiltakene i tabellen. 

 

Kartet er en illustrasjon av hva som ønskes oppnådd med sammenhenger i løypenettet i STImuli 2.0, 
og angir ikke konkrete traséer. 

 

9.2 Samarbeid og dialog 
Samarbeid med frivillige lag og foreninger 

En god del av arbeidet med turruter i Bodø skjer gjennom frivillig innsats. Her har det blitt lagt ned 
en stor og betydningsfull innsats over mange år.  

De største aktørene er Bodømarkas venner, Tverlandsmarkas venner og Bodø og omegn 
turistforening (BOT). I tillegg gjør både idrettslag, velforeninger og grunneierlag en betydelig innsats i 
sine nærområder. Bodø kommune støtter frivilligheten blant annet gjennom hjelp til byggesøknader, 
veiledning, ulike tilskudd og søknad om spillemidler. 

Bodø friluftsforum er etablert for å styrke det gode arbeidet som gjøres gjennom økt fokus, 
samarbeid, bedre koordinering, faglig oppdatering etc. I tillegg fungerer forumet som et viktig 
kontaktpunkt for Bodø kommune og gjensidig dialog med viktige representanter for ulike deler av 
det organiserte friluftslivet. Forumet er en viktig arena for å ta opp både felles interesser og 
motsetninger. 
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Bodø friluftsforum v/styret med vara og Bodø kommune v/seksjon for idrett og friluftsliv har møte 
fire ganger pr år, kvartalsmøter, for gjensidig informasjon og dialog. Bl.a. har disse møtene gitt 
initiativ til gjennomføring av flere åpne temamøter med fokus på problemstillinger rundt bruk av 
marka og utøvelse av friluftsliv. Bodø friluftsforum er også en høringspart i arealsaker og bidrar til å 
gjøre sine medlemsorganisasjoner oppmerksom på planarbeid og andre initiativ som angår dem. 
Eksempel på problemstillinger som har vært tatt opp, eller er aktuelle å ta opp, i temamøter og 
medlemsmøter: 

- Dialog mellom ulike brukerinteresser i marka – konfliktforebygging 
- Organisert aktivitet/arrangement som utfordrer allemannsretten 
- Framgangsmåte ved planlegging og igangsetting av tiltak for friluftsliv; valg av riktig type 

tiltak, ivaretakelse av naturmangfold, miljøkrav, lovkrav, grunneier- og rettighetsavklaringer, 
medvirkning, utsjekk mot andre interesser etc.  

- Vurdere utarbeiding av besøksstrategi for enkelte områder med høy bruk, f.eks. Rønvikfjellet 
inkl. Keiservarden, Saltstraumen.  

- Aktuelt med et eget samarbeidsråd for oppfølging av ferdselsårene i Bodø?  

 

Markedsføring og stimuleringstiltak  

Aktiv markedsføring, stimuleringstiltak for økt fysisk aktivitet, og spredning av bilder i sosiale medier 
styrer mange til få, billedvakre steder. Dersom turmålet er tilrettelagt for dette, og naturen har en 
høy tålegrense, er dette uproblematisk. Dessverre er ikke dette tilfelle for alle attraktive turmål og 
ferdselsårer.  

Det foreslås å etablere et årlig møte der ulike utfordringer gjennomgås med de viktigste aktørene 
(listen er ikke uttømmende): 

 Bodø kommune og øvrige kommuner i Salten 
 Nordland bedriftsidrettskrets 
 Visit Bodø 
 Salten friluftsråd 
 Salten naturlag 
 Bondelag/Småbrukarlag 
 Reinbeitedistrikt 

Tiltak:  
Salten friluftsråd og Visit Bodø vil ta initiativ til et årlig dialogmøte hver høst. Målet er å etablere en 
felles forståelse for hvilke turer og områder som kan markedsføres. Dette må sees i sammenheng 
med rammene for tilrettelegging lagt i foregående kapittel.  

Aktuelle tema for et første møte: 

o Oppsummering av foregående år og drøfting av felles strategi for kommende år 
o Vurdere behovet for en godkjenningsordning/kvalitetssikring av Ti på topp og andre 

trimarrangement 
 



Høringsutkast: Ferdselsåreplan 2023-2030 Temaplan for stier, ruter, løyper og leder for friluftsliv i Bodø, desember 2022.  
 

38 
 

9.3 Arealer og kobling til kommuneplanens arealdel (KPA) 
 

Kommuneplanens arealdel (KPA) 

Planen angir hovedtrekkene for hvordan arealene i kommunen skal brukes, og setter rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal planen si hvilke 
viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. 

Kommuneplanens arealdel har en tidshorisont på 12 år. Dette for å kunne legge en langsiktig plan, 
men ikke for en lengre periode enn man klarer å forholde seg til. Planen revideres hvert fjerde år. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart med temakart, bestemmelser og retningslinjer og 
en planbeskrivelse. 

Arealer med stor verdi for friluftsliv er markert som hensynssoner for friluftsliv i kommuneplanens 
arealdel. Gjelder eksempelvis viktige nærturområder, Bodømarka, viktige turveier og større 
utfartsområder i kommunen. Det er gitt egne retningslinjer for disse områdene i 
planbestemmelsene, jf. §11.4.3 Hensynssone friluftsliv (H530):  

 Ved nye tiltak kan kommunen kreve at det redegjøres for hvordan verdiene knyttet til 
friluftsliv blir ivaretatt. 

 Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål, eller på annen 
måte medfører at friluftsverdiene i området forringes, tillates ikke. 

 Etablering av nye turveier/stier og eventuell oppgradering av turveier/stier skal 
gjennomføres i henhold til plan for friluftslivets ferdselsårer. 

 Det er til en viss grad overlapp mellom hensynssone friluftsliv og viktige områder for reindrift 
eller landbruk. Her skal hensynet til næringsutøvelsen veie tyngst. Tilrettelegging for 
friluftsliv kan gjennomføres dersom det er avklart at bruken ikke er i konflikt med reindrifts- 
eller landbruksinteresser. 

 I områder med interesser knyttet til kultur- eller naturmiljø må eventuell tilrettelegging 
ivareta disse verdiene.  

Kommuneplanens arealdel med kart og bestemmelser ligger på kommunens nettsider. 

 

Kulepunkt tre, som sier at Etablering av nye turveier/stier og eventuell oppgradering av turveier/stier 
skal gjennomføres i henhold til plan for friluftslivets ferdselsårer, konkretiseres i denne planen 
gjennom oversikt over aktuelle tiltak s. 34-36, og kapitlet Sonering og tilrettelegging i ulike deler av 
kommunen på side 39-40. 
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Sonering og tilrettelegging i ulike deler av kommunen – oppfølging av retningslinje i KPA 

Bodø kommune har et godt utbygd ferdselsårenett, men med en del utfordringer. 
Hovedutfordringene er: 

 sammenkobling av nåværende ferdselsårer 
 tilkobling av ferdselsårene til eksisterende og nye utbyggingsområder 
 slitasje 
 brukerkonflikter 

For å sikre kommunens friluftslivskvaliteter og sikre at framtidige tilretteleggingstiltak blir gjort 
målrettet og på riktig nivå, anbefaler vi tydeligere sonering i bynære områder: 

1. I de bebygde/planlagt bebygde områder i byutviklingsområdene tilrår vi følgende: 
a. Ved all planlegging og utbygging skal det legges til rette for at målene i 

ferdselsåreplanen nås (jf kulepunkt 3 om kommuneplanens arealdel over).  
b. I neste revisjon av kommuneplanen anbefaler vi spesifikt at det etableres turdrag (jf blå 

streker i kart, kap 9.1) for å sikre god framtidig tilgang til marka og kysten for alle. I 
turdragene bør hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og gode 
(natur)opplevelser for myke trafikanter vektlegges spesielt. Turdrag langs fortau, 
gang/sykkelvei, tilgjengelige kaikanter og parkområder i urbant miljø skal prioriteres for 
måloppnåelse. 

c. Turdragene prioriteres for tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ha urban stil, med høy 
tilretteleggingsgrad og grus eller fast dekke. Universell utforming skal tilstrebes der det 
lar seg gjennomføre.  

d. Skilting skal skje med turskilt etter nasjonal standard (jf merkehåndboka.no), grønne 
metallskilt, 8 cm høyde 

e. Sikring og etablering av snarveier skal vektlegges i all planlegging og utbygging. I 
utbyggingsområder skal tiltak i så stor grad som mulig løses gjennom utbyggingsavtaler 

 
2. I de bostedsnære turområdene i tilknytning til byutviklingsområdene tilrår vi: 

a. En tydelig definering av ett hovedstinett. Hovedstinettet er de høyest prioriterte 
traséene for drift og vedlikehold. Hovedstinettet gruses som hovedregel. Dette gjelder 
følgende traséer og løyper: Lysløypa i Bodømarka, Soløyvatnet rundt (med unntak av 
Soløya – Skarmoen), Keiserstien, Kyststi Geitvågen-Bremnes-Løp, Løpsmarkstien, 
Kustien, Løpsmarka-Skivika, Skivika – Rønvikfjellet, Rønvikfjellet, elveparkene, framtidig 
kyststi Bodøsjøen – Mørkved og kyststi Tverlandet, grusa stinett i Tverlandsmarka, 
Jensvolldalen og Hunstadlia (jf. kartvedlegg). 

 
b. For å få en god sammenheng mellom bydelene og god klimatilpasning i den nære 

bymarka foreslås det en målrettet satsing for å få et sammenhengende grusa stinett fra 
Geitvågen til Støver. For å få dette etablert, mangler det ca 1,2 km grusa tursti fra 
Svartvatnet/Vollvatnan til Natoveien og under 1 km fra Breivad til Støver. I tillegg 
mangler det ca 500 m på kyststien mellom Løp og Ausvika. En slik sammenheng vil også 
gjøre at bybussene kan brukes som utgangspunkt for lengre turer i marka. Bodø er en av 
de byene i landet med størst reduksjon i dager med snødekt mark. Dette sammen med 
mørketid og lang sesong uten vekst gjør at man må være spesielt oppmerksom i Bodø på 
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slitasjeutfordringer. Etableringen av et godt, sammenhengende gruset turveinett i den 
bynære marka, er et godt grep for å imøtekomme dette. Geitstøverstien vil inngå i 
hovedstinettet. 

 
c. Øvrig tilrettelegging gjøres så skånsomt som mulig og skal som hovedregel skje med 

naturlig bunn, kavling, klopping, enkel steinsetting og dreneringstiltak eller tilsvarende 
tiltak. etc. Dette er spesielt aktuelt der dette må til for å redusere/hindre slitasje.Dagens 
praksis med skilting, grønne metallskilt, 12 cm høyde, på trestolper, videreføres (jf 
merkehandboka.no) 

 
3. I bygdesentrene med nærområder anbefales følgende: 

a. Zahls vandresti på Kjerringøy forlenges forbi BoGodt 
b. Kyststi Saltstraumen prioriteres for vedlikehold og forlengelse til Knapplundbukta 

vurderes. 
c. Etablering av fotturruter for økt måloppnåelse prioriteres, men må skje i tett samarbeid 

med frivilligheten 
d. Alle bygdesentrene får utarbeidet minimum 1 turkort 
e. Tilrettelegging skjer i naturtilpasset stil 
f. Dagens praksis med skilting; grønne metallskilt med 12 cm høyde/ på trestolper, 

videreføres (jf. skiltmanual i merkehandboka.no) 
 

4. I de øvrige markaområdene og større utmarksområder i kommunen anbefales: 
a. En tilbakeholden holdning til videre tilrettelegging 
b. Ved eventuell tilrettelegging skal det gjøres så skånsomt som mulig og som hovedregel 

skje med naturlig grunn, kavling, klopping, enkel steinsetting og dreneringstiltak eller 
tilsvarende tiltak. etc. Dette er spesielt aktuelt der dette må til for å redusere/hindre 
slitasje. 

c. Eventuell merking skjer med skilting med grønne metallskilt, 12 cm på trestolper (jf 
merkehandboka.no). 

d. Traséer der tyngre tiltak likevel bør vurderes på grunn av mye bruk, sikkerhet, 
ivaretakelse av natur- og kulturverdier: 

i. Traséen fra Heia til Erlingbu 
ii. Traséen fra Skaug til Steigtinden  
iii. Bodøryggen 
iv. Traséene som inngår i «55 forførende turmål» 
v. Hopsmarka, Heggmoen og Vestvatn 

e. Besøksmål med særlige utfordringer der tiltak for å redusere slitasje og/eller ferdsel bør 
vurderes:  

i. Hovdsundet  
ii. Valnesfossen  
iii. Finnkonnakken 
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9.4 Kart og kunnskapsgrunnlag 
 

Kartgrunnlaget på traktorveier, stier, løyper og turruter - oppdateringsrutiner 

Statens kartverk forvalter en rekke nasjonale kartdatabaser som er viktige verktøy for kommuner, 
konsulenter, utbyggere og en rekke andre aktører. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er viktig for å 
kunne ivareta fellesverdier som f.eks. friluftsliv. Kommunene er selv ansvarlig for å holde data for 
sine arealer oppdatert. Gjennom dette planarbeidet er Kartverkets databaser oppdatert både på 
traktorveier, stier og turruter. Her er det gjort flere hundre opprettinger i de enkelte basene. Det er 
avgjørende at dette følges opp med gode ajourføringsrutiner framover. 
 
Tiltak:  
Holde sti- og traktorvei data oppdatert i de nasjonale databasene. Årlig gjennomgang i januar. 
 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å 
identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Det er utviklet en egen metodikk i regi av 
Miljødirektoratet. Bodø kommune gjennomførte slik kartlegging første gang i 2011, med bistand fra 
Salten friluftsråd. Temakartet eies og forvaltes av kommunen, og ligger tilgjengelig i 
Miljødirektoratets Naturbase. Temakartet er et kunnskapsgrunnlag basert på dagens status, og det 
er derfor viktig å gjennomføre ajourhold av datasettet.  
 
Tiltak: 
Ferdigstille revisjon av temakartet og oversende oppdatering til Miljødirektoratet for lagring og 
innsynsløsning i Naturbase. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Oppsummering av innspill fra melding om oppstart av planarbeidet  
Navn på 
organisasjon/person 

Innspill Kommentar 

Bodømarkas venner 
v/leder Jens Viggo 
Limstrand (pr. tlf. 7/4-
21) 

Ingen særskilte innspill i denne omgang. Har fokus 
på å fullføre stiprosjektet i Jensvolldalen. Har 
foreløpig ingen nye prosjektplaner på gang, utover 
det de allerede drifter og jobber med. 
 

- 

Tverlandsmarkas 
venner v/leder Terje 
Hansen (pr. tlf. 15/4-
21) 

Har foreløpig ingen nye prosjektplaner på gang, 
utover det de allerede drifter og jobber med. Men 
spiller inn ønske om kyststi på Tverlandet. Har fått 
henvendelse fra flere om dette. 
 

Kyststi Tverlandet er tatt 
med i planen som tiltak for 
å nå resultatmål 

Amelie Gistelinck  
(e-post 26/3-21) 

Ønske om videre grusing av tursti fra Løp mot 
Ausvika, som et trygt turalternativ til å ferdes langs 
fylkesveien i 80-sona. 
 

Turstien er tatt med som et 
tiltak i planen for å nå 
resultatmål 

Støvset nedre 
grunneierlag v/Kjell 
Haug (e-post 30/3-21)  

Referer til rykter om topp 10- turer langs veien opp 
til Klettkoven. Grunneiere har ikke blitt forespurt 
om disse turene. Mener det bør komme skriftlig 
forespørsel til grunneierlaget. Det er ikke lagt 
tilrette for at biler i stort antall skal kunne parkere 
uten at det er opparbeidet parkeringsplass nede 
ved veikryss. Det må innhentes tillatelse hos 
grunneier for å få laget parkeringsplass ved 
avkjørsel.  
 
Peker videre på hvor mye skade som blir i terreng 
der mye folk ferdes i flokk, med Kvikstadheia som 
eksempel. Det må legges bedre til rette for mye 
folk, og rette grunneiere må bli tatt med i rett 
rekkefølge. Flere grunneiere er betenkt over det å 
legge til rette for større folkeansamlinger i utmarka 
deres. Det er mye sau i marka og endel elgjakt 
utover høsten, i tillegg til småviltjakt som er 
forbeholdt grunneiere. Det samme med multebær 
om sommeren som også er privat. 
 

Kommunen er kjent med 
liknende problemstillinger 
flere steder. Det er den 
enkelte tiltakshaver 
(lag/forening et.c.) som har 
ansvar for å gjøre 
nødvendige avklaringer og 
evt innhente tillatelser.  
 
 
Denne planen foreslår at 
det opprettes et årlig 
dialogmøte mellom ulike 
aktører/arrangører av ulike 
aktivitets- og 
markedsføringstiltak for å 
bevisstgjøre rundt denne 
typen problemstillinger.  

Jon Martin Strand  
(e-post 12/3-21) 

Nedbyggingen på Bertnes/Mørkved og bystyrets ja 
til dette er dessverre en tragedie for 
nærområdetrivsel. Håper det planlegges å berge 
stumpene her. For familieturer, og til daglig 
rekreasjon, er Nedre Mørkved veldig verdifullt som 
det er, med gammelvei-området og 
Innstrandaveien. 
 

Tas til orientering. 

Nedre Vestvatn 
grunneierlag v/Eli Lieng 
(e-post 13/4-21) 

Vi fikk ikke satt opp skiltene til turveien i høst, men 
starter på den jobben så snart det blir barmark. 
Utover det blir det ingen innspill fra Nedre 
Vestvatn grunneierlag. 
 

- 

Louise Engan  
(e-post 15/4-21) 

Innspill om sykkelløype/pumptrack i nærheten av 
Maskinisten, f.eks. på Mellomåsen fotballbane. 
 

Innspillet tas med i arbeidet 
med Kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv 
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Stiftelsen Sandkoopen 
v/ Heidi A. Lundbakk 

Stiftelsen Sandkoopen er meget positive til 
etablering av nye turmuligheter i vårt nærområde: 
 
1. Det hadde vært fint om det ble merket turvei fra 
Sandkoopen/busstoppet i krysset 
Fv812/Fjordveien ved Misværfjorden og over 
fjellet og inn til Lurfjellhytta. 
 
2. Kan man se på andre muligheter i nærområdet 
rundt Sandkoopen/Sand/Støvset - tilrettelegging 
for kortere turer med barnevogn/rullestol: kunne 
det vært interessant å ha dette på Storøya med 
forlengelse ned til Sandkoopen? Kanskje en 
bålplass på Storøya på andre siden av moloen for 
Sandkoopen: tilrettelagt tursti for barnefamilier? 
 
Det hadde også vært fabelaktig med noen korte 
lokale turstier som kan kobles mot kystkultur og 
padle-/roleier. Det ligger et ridesenter lenger inn i 
fjorden - her kan man kanskje se for seg en 
kombinasjon hvor man kan padle/ro den ene veien 
og ri den andre veien? Dette vil kunne gi fine 
synergieffekter og gi økt fysisk aktivitet hos 
grupper som ikke er typiske «turgåere». 
Sandkoopen er også et flott utgangspunkt for 
padle-/roturer både sommers- og vinterstid. 
 

 
 
 
1. BOT har en merket 
turløype fra Svartvassetra. 
Dersom stiftelsen ønsker en 
sammenhengende løype fra 
Sand, bør dette tas opp 
med BOT.  
2. Tiltaket faller ikke inn 
under nedslagsfeltet til 
denne planen. Planen 
fokuserer på bydeler og 
bygdesenter og tiltak for 
måloppnåelse knyttet til 
disse.  
Misvær og Skjerstad er de 
nærmeste bygdesentrene.  
 
 
Viser for øvrig til Bodø 
kommunes 
tilskuddsordning for fysisk 
aktivitet og private anlegg, 
og øvrige tilskudds- 
muligheter som finnes.  

Naturvernforbundet i 
Salten, Salten naturlag 
og NOF avd. Bodø  
(e-post 23/4-21) 

Vi har merket oss et punkt som vi synes er viktig 
blant resultatmålene; «Bidra til kunnskap om og 
ivaretakelse av naturverdier og kulturminner i 
turområdene». Vi vil også vise til veilederen fra 
Miljødirektoratet hvor påvirkning på natur og 
naturverdier er klargjort i punkt 3.3.5 Miljøverdier; 
«Naturen utgjør hovedrammen for friluftslivet. I 
arbeidet med å ivareta og utvikle friluftslivets 
ferdselsårer er det derfor helt grunnleggende å 
ivareta miljøverdiene i planleggingen. Tiltak må 
vurderes opp mot hensyn til sårbare arter og 
naturområder». 
 
Saltstraumen  
Det er kjent at Saltstraumen marine verneområdet 
(SMV) er et unikt område - både nasjonalt og 
internasjonalt. Det er vernet etter IUCN som et 
kategori 1a. Dette er det strengest vernet, og det 
er satt av Miljødirektoratet som er ansvarlig for 
kategorisering av marine verneområder (MPA). Det 
er igangsatt en prosess med å lage forvaltningsplan 
i regi av Statsforvalteren (SF). I denne prosessen 
deltar både FNF, Naturvernforbundet, Bodø 
Sportsdykkerklubb, forskere fra Nord Universitet 
og Bodø kommune med flere. Vernet i SMV gjelder 
bunnlevende organismer og det miljøet som 
påvirker dette. Det er påvist store mangler med 
vernet som det er i dag. Dette er godt 
dokumentert (se vedlegg og facebooksiden 
«Saltstraumen marine verneområde»). Når 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til 
pågående prosess hos 
Statsforvalteren med 
forvaltningsplan for 
Saltstraumen og at det er 
aktuelt å sette i gang et 
arbeid med 
besøksforvaltning for hele 
Saltstraumen.  
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kommunen nå igangsetter handlingsplan for 
naturmangfold og en plan som dette mener vi at 
det er en ypperlig og NØDVENDIG mulighet for å 
sørge for at tiltak i strandsonen, på havoverflaten 
(ferdsel til sjøs) og på land er med på å støtte opp 
om vernet i SMV. Ønskede tiltak i området:  
● Soner med forbud for fisking på land  
● Informasjon om naturverdiene og økt forståelse 
for at dyre og fugleliv må ha fred i deler av året.  
● Bedre lre elegging for søppelhåndtering 
(gjelder både under vann og i strandsonen – for så 
vidt i hele kommunen)  
● Lavere fart på fritidsfartøy  
● ROS analyse  
● Synliggjøre forurensning som ryddes, f.eks legge 
det i en haug på et eller annet sted sånn at alle 
som kommer blir oppmerksom på størrelsen av 
forurensning.  
● undervannsjak orbud- og da spesielt av sårbare 
bunnlevende fisk/arter - spesielt steinbit som er 
meget stasjonær  
 
Vi ser med stor bekymring på saker som er klare 
brudd på vernebestemmelsene og som gir store 
skader på bunnorganismene – selve verneformålet 
i SMV. Utvasking av vegmassene som nylig skjedde 
er av en svært alvorlig hendelse. Det viser at 
området på land og i strandsonen er svært viktig 
for vernet av SMV. Vi mener ut fra dette at Bodø 
kommune og SF må lage en risiko og 
sårbarhetsanalyse for SMV. Og at dette må 
prioriteres. Det bør igangsettes tiltak som kan til 
bedre vern så raskt som mulig. Alle undertegnede 
organisasjoner stiller villig opp på et møte, for å 
diskutere mer konkrete tiltak og løsninger. 
 
Strandsonen har i hht lovverket et klart vern. Dette 
er for å sikre allmennhetens tilgang. Dette må 
styrkes i kommunens planarbeid, og kan godt tas 
med i vurderingene i denne planen. Vi ser stadig at 
utbyggingsområder blir lagt i strandsonen og at 
vernet uthules gjennom reguleringsplaner. Noen 
steder kompenseres dette for med kyststier. Men 
som et overordnet prinsipp bør det ikke tillates 
noen slag tiltak i strandsonen, også kyststier er 
inngrep i strandsonen og vil endre naturverdiene i 
området. 
 
Informasjon om natur, kulturminner, historie og 
gamle ferdselsårer kan være motiverende for 
innbyggerne og bidra til folkehelsen og tilhørighet 
til områdene de bor i. Dette vil også være med å 
skape interesse for natur, noe som vi synes er 
svært viktig del av dette arbeidet. Informasjon bør 
også gå på de hensyn og det regelverk som gjelder 
for området. Viktig informasjon som må ut til folk, 
er tidspunkt for båndtvang, hekketider for fugl, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Viser til 
planens kap. 7.5 
Naturverdier og 
kulturminner 
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anbefalinger om strandrydding, verneverdier til 
lands og til vann. Denne listen er ikke utfyllende 
men den bør være oppdatert og relevant. 
 
Forhold til andre planer – KPA og Handlingsplan 
for naturmangfold  
Vi mener at denne planen bør utarbeides parallell 
med plan for naturmangfold. Her vil flere tiltak 
være sammenfallende og om disse to planen er 
godt samkjørt er Bodø kommune godt i gang med 
sitt arbeid innen natur og friluftsliv som fremover 
må sees i sammenheng. Kommuneplanens arealdel 
vil kunne avklare bruk av arealer. Og bestemmelser 
kan være med å gjøre vern og bruk av områdene 
tydelig og juridisk avklart. 
 
Verneområder – truede arter  
Bodø kommune har en rekke verneområder både 
naturreservater, landskapsvernområder og 
nasjonalparker – inkludert flere Ramsar områder – 
viktige våtmarksområder for sjøfugl. I tillegg til to 
marine verneområder (Karlsøyfjorden og 
Saltstraumen) Når det skal tilrettelegges for ferdsel 
i et slikt område må dette gjøres i hht 
verneforskriftene og sikre best mulig vern. Selv om 
det er SF som har forvaltningsansvaret har BK et 
stort ansvar på hvordan de forteller om og 
tilrettelegger for bruk av disse områdene. Ingen 
områder bør tilrettelegges for bruk uten at det er 
laget en forvaltningsplan. 
 
Klimatiltak, inkludering og tilrettelegging  
Det kan tilrettelegges for bilfri adkomst til de 
viktigste utfartsstedene. Overbygd sykkelparkering 
i Maskinisten, kollektivtransport på søndag 
formiddag til Heia eller Fridalen kan være forslag til 
dette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 

Tverlandet 
kommunedelsutvalg 
(e-post 28/4-21) 

Det ønskes  
- Kyststi fra Tverlandsbrua 
- Behov for utvidet parkeringsmulighet i 

forbindelse med sti/løypenett i Hopen, ved 
Caravansenteret og ved Sjurnakken 

 

Kyststi Tverlandet er tatt 
med i planen som tiltak for 
å nå resultatmål. 
Bodø kommune er klar over 
at det ved enkelte turmål er 
begrenset 
parkeringskapasitet. 
Problemstillingen er likevel 
sammensatt og innspillet 
tas til orientering.   
 

Saltstraumen 
kommunedelsutvalg 
(e-post 29/4-21) 

- Behov for vedlikehold av partier av trevirke på 
Kyststien i Saltstraumen 
 
- Behov for utbedring av bru ved Nordvika ved 
Valnesvatnet på turen til Sørvika 
 
 
 

Tas til orientering. 
 
Planen fokuserer på 
bydeler og bygdesenter og 
tiltak for måloppnåelse 
knyttet til disse. 
Saltstraumen er nærmeste 
bygdesenter.  
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- Behov for utvidet parkeringsmulighet i 
forbindelse med flere turløyper/stier. 
Gjennomgang ønskes tatt med Idrett og friluftsliv i 
kommunen 
 
- Veien ned ved naustene på Seines omtales som 
konfliktområde og bes holdt utenfor i Plan for 
friluftslivets ferdselsårer 
 

 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
Det er ikke tatt med noen 
tiltak i området.  

Skjerstad 
kommunedelsutvalg 
(e-post 29/4-21) 

Kommunedel Skjerstad bør sees under ett når det 
gjelder Plan for friluftslivets ferdselsårer, altså ikke 
delt opp i to bygdesentre.  
 
 Gamle ferdselsårer mellom tidligere Skjerstad 
kommune og kommunene Saltdal, Beiarn og Bodin 
kan GPS merkes, skiltes og beskrives med historisk 
dokumentasjon. For eksempel Saltdal – 
Øvermarka, Saltdal- Breivik (Kvandal og 
Kvannåsen), Oldereid – Almskar/Børvatn, Oldereid 
– Lurfjellhytta (gammel turistforeningstur), 
KvikstadHogndalen. Noen av turene er spesielt 
egnet som sommerturer, mens andre er egnet 
både sommer og vinter.  
 
 I tillegg kommer interne ferdselsårer mellom 
grendene i Skjerstad som vil kunne være kortere 
turmuligheter.  
 
 Tidligere ble fjorden brukt som ferdselsåre i 
kommunedelen. Det lå butikker i grendene Breivik, 
på Skjerstad, Støvset, Sand, Oldereid, Mohus og 
Misvær, og folk rodde for å handle. I forhold til at 
det skal etableres 5 padle-/roleier i Bodø 
kommune, foreslår vi at en av disse kan legges til 
Misværfjorden. Denne kan sees i sammenheng 
med gamle ferdselsårer langs fjorden, og 
stoppunkt kan bli lagt hvor historie kan formidles. 
Startpunkt kan diskuteres/etableres på et senere 
tidspunkt.  
 
 På Skjerstad ønskes det at det etableres fjordsti 
(langs leira mot sør), med tilknytning til stier mot 
fjellet. Det bør også legges til rette for tilgang til 
allerede etablert privat vei, slik at man kan parkere 
bil nærmere eksisterende lysløype. 
 

Tas til orientering. 
 
 
 
Innspillene tas til 
orientering. 
 
Viser for øvrig til Bodø 
kommunes 
tilskuddsordning for fysisk 
aktivitet og private anlegg, 
og øvrige tilskudds-
muligheter som finnes. 
Bodø kommune kan bistå 
med veiledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til planens analyse og 
forslag til tiltak i Skjerstad 
bygdesenter, kap. 6.2.5.  
 
 

Ljønes og Kvikstad 
helselag (LHL) – e-post 
fra Otto Ljønes 29/4-21 

1) Ljønes og Kvikstad Helselag bør kobles til dette 
prosjektet (ikke på adresselista), jf. «Folkestien» på 
Ljønes 
2) Skiløypa rundt Seljeåsen; ønske om å ta med 
strekninga fra/til grendehuset 
3) Merke stien fra parkeringsplassen ved bommen 
til gravhaugane og Heian med rundtur om Ljønes 
 

1. Planen fokuserer på 
bydeler og bygdesenter og 
tiltak for måloppnåelse 
knyttet til disse. Skjerstad 
er nærmeste bygdesenter.  
2. Tas til orientering. 
3. Tas til orientering. 
Viser for øvrig til Bodø 
kommunes 
tilskuddsordning for fysisk 
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aktivitet og private anlegg, 
og øvrige 
tilskuddsmuligheter som 
fins. Bodø kommune kan 
bistå med veiledning.  
 

Nordland 
fylkeskommune  
(e-post 15/4-21) 

Her er et innspill som nok ligger i skjæringspunktet 
mellom trafikksikkerhet, bypakke og friluftslivets 
ferdselsårer, men spiller det likevel inn her: 
På Tverlandet finnes et godt nett av ferdselsårer, 
noen godt universelt utformet. En mye brukt 
ferdselsåre (runde) går fra Furuhaugen – 
Naurstadhøgda – krysser Riksveg 80 – ned til bak to 
campingvognforhandlere – og passerer mellom 
Rema 1000 og Riksveg 80 – opp til Furuhaugen. I 
kryssing ved Rema 1000 er det ingen regulering i 
form av fotgjengerovergang, og er heller ikke 
«tilrettelagt» på gressbakke mellom Rema 1000 og 
Riksveg 80 – og inn på gang/sykkelveg opp til 
Furuhaugen. Uansett hvor man starter denne 
runden, passerer man dette krysset (innkjørselen 
fra Riksveg 80 ved Rema 1000), og opp til 
Furuhaugen. Tråkket sti på gressbakken viser at 
denne er mye brukt.  
Innspill:  
Skilting/fotgjengerfelt, evt lysregulering for myke 
trafikanter i krysset Riksveg 80/vegen opp til 
Høgåsen, samt opparbeiding av sti/veg langs 
gressbakke mellom Rema 1000 og Riksveg 80 – 
knyttet på gang/sykkelveg opp til Furuhaugen. 
 

Innspillet sendes videre til 
vei- og trafikkseksjonen. 
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Vedlegg 2 Analyser av mål med utgangspunkt i bydeler 
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