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Høringsuttalelse til planprogram for detaljregulering av

Lahaug skytebane
Følgende organisasjoner slutter seg til høringsuttalelsen:
• DNT Oslo og Omegn
• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
• Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
• Akershus og Oslo Orienteringskrets
• Lillomarkas Venner
• Bærum natur- og friluftsråd
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og FNF Akershus er sterkt imot en skytebane på
Lahaugmoen i kanten av Gjelleråsmarka. Gjelleråsmarka er et viktig nærfriluftsområde for
om lag 40 000 mennesker i Oslo, Nittedal og Skedsmo. Det er samtidig et område med
variert biologisk mangfold. I søknaden om tillatelse til planarbeid i Marka, planlegges det
for opptil 800 000 skudd i året. Det innebærer i gjennomsnitt over 2000 skudd per dag.
Skytestøyen vil kunne bli svært plagsom for både turgåere og beboere i bebyggelsen som
ligger kun 1,5 km fra skytebanen, og for sårbart dyreliv i Marka.
Vi er også sterkt imot at en her planlegger å legge store deler av skytebaneanlegget i
Marka. Stortinget var, under behandlingen av markaloven, helt tydelig på at en ikke
ønsket etablering av nye skytebaner i Marka.
Vi etterlyser også en utredning av det regionale behovet for en skytebane på Nedre
Romerike før planprosessen fortsetter.
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Hvis det allikevel skulle bli etablert en skytebane her mener vi:
• at ingen deler av skytebaneanlegget inkludert støyvoller kan ligge i Marka
• at en må vurdere alle virkemidler, både restriksjoner på skytetider og omfang og
fysiske tiltak, for å redusere støyplagene til et minimum og i tråd med retningslinjene
til Miljødirektoratet
• at de landskapsmessige konsekvensene av støyskjermingen/støyvollene må reduseres
til et minimum
• at effektene på naturmangfoldet reduseres til et minimum
• at det sørges for god informasjon og medvirkning fra natur- og
friluftslivsorganisasjonene lokalt og regionalt

Kort om FNF Akershus og OOF
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus (FNF Akershus) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)
jobber begge for å ivareta naturverdiene og friluftsinteressene i Oslo og Akershus. OOF har
42 natur- og friluftslivsorganisasjoner, 16 kommuner og 2 fylkeskommuner som medlemmer.
FNF Akershus har 12 medlemsorganisasjoner. I denne uttalelsen vil vi derfor fokusere på de
konsekvensene naturinngrepet for utbyggingen og støyen fra en operativ skytebane vil
kunne ha for naturverdiene og friluftslivet i Gjelleråsmarka.

Bakgrunn
Plan- og utredningsarbeidet har som formål å opparbeide ny skytebane på Lahaug etter
dagens og framtidens behov. Eksisterende skytebane på Skjetten har lenge vært vurdert
omlokalisert da boligutbygging i Skedsmo har resultert i konflikter med bomiljø og
nærliggende friområder. I 2010 søkte kommunen om at 101 dekar kunne tas ut av Marka for
å brukes til skytebane, men fikk avslag. I prosessen rundt Klima- og miljødepartementets
Forskrift om justering av markagrensen ble en redusert endring ved Lahaug spilt inn på nytt,
og da departementet vedtok forskriften i 2015 innebar dette at Markagrensa ved Lahaug ble
flyttet slik at ca. 52,2 dekar skogsareal falt utenfor.
Om området. Skytebanen er planlagt ved gamle Lahaugmoen militærleir. Her er det i dag
utfartsparkering for turgåere og andre brukere av Gjelleråsmarka. Fra den planlagte
skytebanen er det kort vei over åsen til boligområdene på Stovner i Oslo (ca. 2 km) og til
Skillebekk og Holumskogen i Nittedal (ca. 1,5 km). Skjetten er nærmeste større boligområde i
Skedsmo (ca. 1,5 km unna) på andre siden av E6. Selve skytebanen er planlagt plassert i et
skogsområde i kanten av kulturlandskap med en regionalt viktig naturtype, en ravinedal, ca.
100 meter sørøst for den planlagte skytebanen. Deler av planområdet er innenfor
markagrensa (parkeringsplass og støyvoller).
I januar 2016 sendte OOF, FNF Oslo og FNF Akershus et brev til Klima- og
miljødepartementet, med kopi til Skedsmo kommune, der vi ba departementet «og Skedsmo
kommune vurdere saken på nytt, først og fremst av hensyn til områdets betydning som
nærturområde for befolkningen i deler av Oslo, Nittedal og Skedsmo, men også i tråd med
markalovens formål som er idrett, friluftsliv og naturopplevelse og ikke støyende
skytebaner».
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Bygging i Marka
For OOF og FNF Akershus er det viktig at markaloven respekteres. Ifølge planprogrammets
kap. 3.1 er det opprinnelige arealet som regjeringen tok ut av Marka til skytebane på ca. 52,5
dekar. Planområdet er så utvidet til 119 dekar hvorav mesteparten av de ekstra 66,5 dekar
ser ut til å ligge innenfor Markagrensa.
I den delen av planområdet som ligger i Marka planlegger en blant annet å bygge nærmere
35 meter høye støyvoller. Vi anser støyvollene for å være en del skytebanen, og mener at et
slikt omfattende tiltak i Marka er i strid med markaloven. Under behandlingen av forslaget
om en markaIov sa flertallet i Stortingets energi- og miljøkomite følgende: Anlegg for
motorsport eller nye skytebaner lar seg heller ikke innpasse i Marka. Slike anlegg vil være til
ulempe for Markas øvrige brukere. Dette vil ikke være i tråd med lovens formål, slik dette
flertallet har utformet den.
OOF og FNF Akershus mener:
• at forslaget må avvises fordi markaloven ikke tillater skytebaneanlegg, inkludert høye
støyvoller (opptil 35 meter) innenfor Markagrensa.

Uklart om det er et regionalt behov for skytebanen
OOF og FNF Akershus er kritiske til at behovet for skytebanen ikke er utredet og
dokumentert før planarbeidet settes i gang. I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til
kommunen (datert 18.05.17), der det tillates oppstart av planarbeid i Marka, ba
Fylkesmannen Skedsmo kommune, i samarbeid med omkringliggende kommuner og
organisasjoner, å utrede og vurdere behovet for en skytebane på Lahaug i et regionalt
perspektiv, både basert på eksisterende og planlagte anlegg.
I brev fra Skedsmo kommune til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) (datert
15.11.17) kommer det fram at kommunen vil gjøre en vurdering av dette parallelt med
planprosessen.
OOF og FNF Akershus mener:
• at planarbeidet må utsettes til utredning av det regionale behovet for en skytebane
er ferdigstilt. Vi mener en slik utredning bør inneholde tall på antall skytebaner i
regionen, på antall personer som bruker hver av banene, kapasitetsutnyttelsen i dag
og potensiell kapasitet.
• at nullalternativet i planprogrammets kap. 4.2 må være det beste alternativet som
framkommer i den utredningen som Fylkesmannen har pålagt Skedsmo kommune å
lage, der både eksisterende og eventuelle framtidige skytebaner i regionen er
vurdert.

Kommentarer til utredningstemaer kap. 5
Massehåndtering
OOF og FNF Akershus er kritiske til at det i planprogrammets kap. 5.1.2 planlegges å utrede
bruk av tilførte inerte masser i støyvollene som skal plasseres i Marka. I brev fra
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus til kommunen (datert 18.05.17) står følgende: «Det kan
ikke planlegges for å benytte noe annet enn rene, naturlige masser i marka.»
OOF og FNF Akershus mener:
• at det kun skal planlegges for bruk av rene masser i Marka

Støy
Stillheten er for mange en av de aller viktigste opplevelseskvalitetene ved bruk av naturen til
friluftsliv og rekreasjon. OOF og FNF Akershus ser støyproblematikken som en av de største
utfordringene ved en skytebane på Lahaug, og er derfor godt fornøyd med at, Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), skal følges i
konsekvensutredningen. Det er også bra at flerkildeproblematikken skal utredes, da området
er omgitt av motorveier og andre støykilder på flere kanter.
Støyvoller. OOF og FNF Akershus er imidlertid kritiske til de planlagte støyvollene. Vi er
fornøyd med at det i planprogrammet (s. 22) kommer fram at ulike støydempende tiltak skal
vurderes. I søknaden om tillatelse til planarbeid i Marka (Vindveggen, 16.02.17) kan det se ut
som støyvollene blir massive med en høyde på opptil 35 meter (figur, s. 25 og 31 i søknad).
Ut fra landskapsbildet vil dette bli svært skjemmende, særlig mot sørøst hvor støyvollene blir
høyest. Vi er derfor godt fornøyd med at det i planprogrammet står at: «Den visuelle
virkningen av tiltaket skal vises gjennom foto/fotomontasjer, illustrasjoner og evt. 3Dmodell.»
I planprogrammet (s. 13) står det at planarealet som ligger innenfor Marka skal reguleres til
LNF-område. OOF og FNF Akershus savner informasjon om hvordan underformålene skal
ivaretas her. Hvordan kan underformålene friluftsformål, naturvernformål og særlig
landskapshensyn ivaretas oppe på en bratt støyvoll, der det sannsynligvis vil være
restriksjoner på ferdselen av sikkerhetsmessige årsaker? Og hvordan kan markalovens
formål, som er idrett, friluftsliv og naturopplevelse, ivaretas her?
OOF og FNF Akershus savner også informasjon om sikkerheten i området. Vi antar at det vil
være restriksjoner på ferdsel i området nær skytebanen. Hvilke restriksjoner for ferdsel vil
det være på selve støyvollen? Skal det brukes sikkerhetsgjerder som ferdselsstengsel eller
annet? Ved bruk av sikkerhetsgjerde, hvor vil dette bli plassert? Plassering av gjerder er
avgjørende for om friluftslivsformålet til det tiltenkte LNF-området blir innfridd og om
markalovens formål ivaretas.
Vi viser igjen til overnevnte brev fra Fylkesmannen hvor det står «Det må være en reell
vurdering av alternativer til å anlegge en støyvoll innenfor marka» og forventer derfor at
andre tiltak vil bli vurdert.
Omfang og tidspunkt for skyting. I søknad om tillatelse for planarbeid i Marka (s. 26)
kommer det fram at det skal skytes 800 000 skudd årlig med grovkalibret rifle, hvorav
halvparten av skuddene skal skytes etter kl. 19. Det tilsvarer altså over 2000 skudd per dag i
gjennomsnitt. OOF og FNF Akershus savner informasjon angående tidspunkt og omfang av
skyting i planprogrammet.
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I og med at skyttere ofte har skyteaktiviteten som hobby må en regne med at det blir økt
aktivitet i ferietiden, på kvelder og i helger, dvs. sammenfallende med når befolkningen
bruker området til rekreasjon og friluftsliv. I den forbindelse må det vurderes om en skal
legge restriksjoner på skyteomfang og tidspunkt for skyting.
OOF og FNF Akershus mener
• at støyen fra en evt. skytebane må reduseres til et nivå som er akseptabelt for
brukerne av Gjelleråsmarka (Miljødirektoratets veileder T-1442 skal benyttes)
• at det må gjøres en reell vurdering av alternativene til støyvoller i Marka, slik
Fylkesmannen krever
• at støyvollene ikke må plasseres inne i Marka, og at de må reduseres til et
akseptabelt nivå av hensyn til landskapsbildet og friluftslivet
• at det må framkomme informasjon og vurderinger om hvordan sikkerheten ved
støyvollene skal ivaretas
• at det i reguleringsplanens bestemmelser legges klare og utvetydige restriksjoner på
omfanget for og tidspunktene når det kan skytes i anlegget.
• at konsekvensutredningen for støy skal inkludere utredning av hvordan støyen vil
påvirke både dyreliv og friluftsliv

Naturmangfold
Planområdet består av barblandingsskog med noe lauvtrær, inkludert mosebelagt gammel
skog med mye død ved. Vi kjenner til lokale biologer som har funnet interessante arter av
sopp og lav (noen nye for Norge), flaggermuskoloni av stor størrelse og amfibiepopulasjoner
innenfor planområdet. I og nær planområdet finnes det tre dammer (Lahaugmoendammen,
Lukedammen og Åkerdammen) med forekomst av småsalamander og buttsnutefrosk. På
befaring i november kom vi også over den rødlistede sopparten gul snyltekjuke (Antrodiella
citrinella). Vi har derfor grunn til å tro at det finnes flere biologiske verdier i området.
Planområdet ligger også helt opptil ravinedalen Trærud, en regionalt viktig naturtype
(Naturbase). Prosjektet kan derfor medføre irreversible endringer av verdifullt
ravinelandskap. Dette strider mot kommunens vedtak om å forhindre inngrep i raviner inntil
verneplanen er vedtatt (kommunestyresak PS 16/78 og PS 16/155).
Fuglefaunaen i området er ikke systematisk kartlagt, men registreringer i
Artsobservasjoner.no viser en relativt variert artssammensetning, med tre rødlistearter
observert (taksvale, gulspurv, sanglerke).
Vi vil også gjøre oppmerksom på at planforslaget kan være med på å øke barriereeffekten
for enkelte artsgrupper, spesielt for mindre artsgrupper som amfibier.
OOF og FNF Akershus mener:
• at det må gjennomføres full kartlegging av naturmangfoldet, da vi har grunn til å tro
at det er flere biologiske verdier i området som ikke er kartlagt. Det er viktig at slik
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•

kartlegging gjøres av kompetente fagpersoner på våren/forsommeren, da
muligheten for å oppdage arter er størst.
at konsekvensutredningen skal utrede hvordan naturmangfoldet påvirkes, både i
anleggsfasen og etter at skytebanen er etablert.

Friluftsliv
For friluftslivet er støyen som skytebanen vil påføre Gjelleråsmarka det største problemet.
Skytebanen planlegges rett i Markagrensa og nedenfor sentrale deler av Gjelleråsmarka.
Støy fra skytebanen vil med stor sannsynlighet kunne høres i store deler av marka. Selve
smellet fra skuddene vil kunne oppleves som særlig ubehagelige. Tap av naturen i
planområdet vil være negativt for de som benytter dette, for eksempel en barnehage i
området. Selve skyteanlegget med høye støyvoller vil kunne oppleves som et markert og
fremmedartet element i landskapet.
Gjelleråsmarka er et viktig nærturområde for befolkningen i kommunene Nittedal, Skedsmo
og Oslo. Området er lite, men gir rom for mange ulike aktiviteter for en relativt stor og
sammensatt befolkning. Gjelleråsmarka byr på et nettverk av stier og løyper, og deler av
pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim går gjennom området. Ca. 40 000 mennesker bor
i gangavstand til området.
Slike nærfriluftsområder har stor verdi og er et satsingsområde fra nasjonale myndigheter.
Dette slås blant annet fast i «Stortingsmelding om friluftsliv» fra 2016 og i Miljødirektoratets
nærmiljøsatsing, fra 2015.
Myndighetene har også satt i gang det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder», som har som formål å identifisere viktige arealer for friluftsliv i hver
kommune i Norge. Nittedal kommune er snart ferdig med dette arbeidet, Oslo kommune er i
full gang og Skedsmo kommune er i startgropa.
OOF og FNF Akershus ber derfor om at utbygger tar kontakt med disse kommunene, slik at
de kan framskynde arbeidet i Gjelleråsmarka, med tanke på å få fram den nye kunnskapen
om friluftslivet i området.
OOF og FNF Akershus mener:
• at konsekvensutredningen om friluftsliv må inkludere en kartlegging av bruken av
hele Gjelleråsmarka, samt at medvirkningsprosessen inkluderer organisasjoner og
befolkning i omkringliggende kommuner.
• at kartleggingen og verdisettingen av Gjelleråsmarka bør framskyndes for å være en
del av friluftslivsutredningen.

Medvirkning
Flere lokale organisasjoner (bl. a. Naturvernforbundet i Nittedal og i Skedsmo,
Gjelleråsmarkas Venner, Miljøpartiet De Grønne i Nittedal og i Skedsmo, Holum Skog
velforening, Skillebekk vel), regionale organisasjoner (Naturvernforbundet Oslo og Akershus,
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Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus) og nabokommunene Nittedal og Oslo
(ved bydel Stovner) har engasjert seg mot skytebanen.
I brev fra Fylkesmannen står det at «De aktuelle markaorganisasjonene forutsettes involvert i
arbeidet med planen», og ifølge planprogrammets kap. 6.3 skulle interessenter vært invitert
til møte der planarbeidet presenteres. Så vidt vi kan se har kun én lokal organisasjon blitt
kontaktet for et møte med kommunen. I brev fra kommunen til NOA (nevnt over)
informeres det om at medvirkning først og fremst i vil skje i sammenheng med selve
utformingen av anlegget. Det nevnes også et møte 4. desember, men det står verken tid
eller sted for møtet.
OOF og FNF Akershus mener:
• at medvirkningsprosessen i forbindelse med planprogrammet ikke har vært god nok
• at det i planprogrammet (s. 37) må presiseres at også Markaorganisasjonene blir
invitert til møter med kommunen, slik Fylkesmannen krever i sitt brev
• at lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner må inkluderes i den videre prosessen,
blant annet for å sikre at lokal kunnskap om natur- og friluftslivsverdier i området
kommer med

Vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær i OOF

Maria Tesaker
Koordinator i FNF Akershus
Johan Hval
Rådgiver i OOF

FNF Akershus’ tilsluttede organisasjoner er Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT
Oslo og Omegn), Skiforeningen, Oslofjordens Friluftsråd (OF), Naturvernforbundet Oslo og
Akershus (NOA), Oslo og Omlands Friluftsråd (OOF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Akershus, Lillomarkas Venner, Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF), Akershus og Oslo
Orienteringskrets (AOO), Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Østmarkas Venner
og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Akershus slutter seg ikke til denne uttalelsen.

