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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland og Salten Naturlag. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og 

friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke 

ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for 

kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen 

hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer. 

 

Bakgrunn 

Vi viser til følgende høringer: 

1. Avinors søknad om tillatelse til utslipp i anleggsfasen og håndtering av forurenset grunn ved 
bygging av ny lufthavn Bodø. Høringsinstansen er Miljødirektoratet. 

2. Avinors søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny lufthavn i Bodø (dvs. flytting av 
den eksisterende lufthavnen). Høringsinstansen er Luftfartstilsynet. 

Selv om fristene er passert så ber om at vår uttalelse tas med i videre saksbehandling og at våre 

interesser blir involvert ved behov for det. 

 

Våre innspill 

Tilsluttede organisasjoner i FNF Nordland ønsker ikke økt utslipp av miljøgifter og plast til naturen og 

vi trenger et strengt regelverk for dette. Videre er vi opptatt av å stanse tapet av naturmangfold og 

naturkrisen som er over oss. Forvaltningen og beslutninger må være kunnskapsbaserte. Som i alle 

andre myndighetsbeslutninger som berører naturmangfoldet og vannmiljøet, så skal en eventuell 

tillatelse være vurdert opp imot miljømål i vanndirektivet og naturmangfoldlovens miljørettslige 

prinsipper (§§ 8-12). 

Det er en utfordring for de frivillige naturvern- og friluftslivsorganisasjonene å komme med innspill til 

dette fagområdet søknadene gjelder, men vi har tillitt til at disse blir behandlet på en best mulig og 

for natur, miljø og samfunnets beste. Vi forutsetter at utslippspunktene er plassert i områder som gir 

minst mulig påvirkning på naturmiljøet. 

Bygging av ny lufthavn Bodø 
Uttalelse 
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Vi mener at det er viktig med åpne informasjons- og innspillsmøter i forbindelse med slike 

høringsfaser. Den 7. desember 2021 hadde vi et konstruktivt og godt møte med Norconsult og Avinor 

i Bodø. På møtet deltok representanter fra BirdLife Norge, Naturvernforbundet i Nordland og Salten 

Naturlag. 

I planene om bygging av ny lufthavn er vi mest opptatt av de arealendringer som foreslås, hvilke 

konsekvenser det har for naturmiljøet og hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres. Planene må 

også ses i sammenheng med andre planer og tiltak i nærheten, spesielt kommunedelplanen for Ny by 

(Hernes).  

Konsekvensutredningen som ligger til grunn, er vurdert til å være tilstrekkelig av Norconsult og 

Avinor. Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter om virkninger av utbyggingen og effektene av 

avbøtende tiltak. Det som er sikkert, er at prosjektet vil medføre omfattende naturinngrep og at flere 

års anleggsperiode vil forringe store naturverdier i området. Prosjektet vil med det forsterke 

naturkrisen ytterligere. Hensiktsmessige tiltak og strenge føringer fra miljømyndighetene er derfor 

helt nødvendig for å bøte på de store ulempene for naturmangfoldet. At det er fastsatt 

reguleringsbestemmelser om at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan og at prosessen følger 

miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL er positivt. Det er viktig at det brukes nødvendig med 

ressurser til dette arbeidet, at den er kunnskapsbasert og at økonomi ikke står i veien for gode 

avbøtende tiltak. Videre er det viktig med åpenhet og involvering så langt det er nødvendig og mulig. 

Å konsultere med natur- og friluftslivsorganisasjonene og benytte deres kunnskap vil være verdifullt, 

samt at det vil kunne bidra til treffende og kostnadseffektive tiltak. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 
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