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Kommentarer til forslag til planprogram datert 10.04 2012 
 

Om folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen 
Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen (nedenfor kalt Folkeaksjonen) har pr. 

primo juni 2012 samlet inn ca. 1300 underskrifter fra enkeltpersoner som er plaget av støyen 

fra Løvenskioldbanen. Støyplagen gjelder for de fleste både hjemme og når de er på tur i 

Bærumsmarka. Flere hundre har også skriftlig gitt uttrykk for hvordan støyen oppleves. Vi har 

samlet noen av disse beskrivelsene i en egen brosjyre som ligger vedlagt. Resten kan vi 

dokumentere etter behov på www.motskytestoy.no. 

 

 
1 De som støtter aksjonen, bor i et stort område i hele nordøstre Bærum og Røa, Voksen, Holmenkollen i Oslo 

http://www.motskytestoy.no/
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Folkeaksjonen har lest forslag til planprogram og deltatt på Skytterforbundets 

informasjonsmøte 24 mai 2012. Vi har også hatt møte med og annen dialog med 

Skytterforbundet i anledning denne saken. I tillegg har vi hatt kontakt med en del av brukerne 

av Løvenskioldbanen. 

 

Vi mener at både beboere og brukere av marka har god grunn til å være bekymret for hvordan 

støyplagen etter en eventuell ombygging på Løvenskioldbanen vil bli. Forslaget til 

planprogram greier ikke å sannsynliggjøre at støyplagen blir vesentlig redusert etter 

ombyggingen.  

 

En ombygging til Nasjonalanlegg for skyting vil etter all sannsynlighet medføre økt aktivitet 

og dermed mer støy så lenge de støyreduserende tiltakene ikke er tilstrekkelige eller mulige å 

gjennomføre. Dette vil vi begrunne nærmere i dette dokumentet. Vi vil fokusere på støyfaren, 

men også kommentere temaet blyutslipp som vi mener er en annen viktig miljøfaktor i tillegg 

til støy. 

 

Dagens støynivå er uakseptabelt og hovedmålet må være å redusere støyen vesentlig i forhold 

til dagens nivå. Det er ikke tilstrekkelig å redusere den økte støyen som må forventes som 

følge av økt aktivitet etter utviklingen av banen. 

 

Våre kommentarer vil ha henvisninger til de respektive kapitler i forslag til planprogram, dog 

slik at ikke alle kapitler er kommentert. . 

1. Formålet med planarbeidet 
I forslaget til planprogram står det følgende om formål:  

«Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en modernisering og støydemping av 

Løvenskioldbanen. Det inngår ikke noen utvidelse eller bygging av nye baner i planforslaget. 

Norges Skytterforbund og brukerne har en visjon om at Løvenskioldbanen om noen år skal 

fremstå som et topp moderne anlegg både sportslig og miljømessig.
i
» 

 

Vi mener det er en vesentlig svakhet ved forslaget at det ikke eksplisitt er uttrykt at formålet 

med planarbeidet også er å få banen godkjent som Nasjonalanlegg for skyting. Denne 

målsettingen står også tydelig å lese i Miljøverndepartementets tilsvar og tillatelse til 

igangsetting av arbeid med reguleringsplanen.
ii
 Etter vårt møte med Skytterforbundet og ikke 

minst på informasjonsmøtet 24. mai 2012, er det da også vårt inntrykk at dette formålet har 

høyeste prioritet i Skytterforbundet. Derfor bør også konsekvensene av å omdanne 

Løvenskioldbanen til Nasjonalanlegg for skyting komme klart frem i planarbeidet.  

 

I «Krav og retningslinjer for etablering av nasjonalanlegg» utgitt av Kulturdepartementet
iii

, 

går det helt klart frem hvilken definisjon nasjonalanlegg har.  Her skriver 

Kulturdepartementet: «Nasjonalanleggene skal brukes til presentasjon av internasjonal 

eliteidrett i Norge, og være arena for internasjonale mesterskap og konkurranser i Norge. 

Nasjonalanleggene bør fungere som sentra for de respektive særidretter, og bl.a. brukes til 

treningssamlinger for eliteutøvere i den/de aktuelle idretter. Med internasjonale mesterskap 

menes her primært VM og EM».
iv

 Dokumentet fra departementet ligger vedlagt denne 

høringsuttalelsen og finnes også på www.motskytestoy.no . 

 

Det heter videre også at «Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som … tilfredsstiller nærmere 

definerte minimumskrav for fasiliteter for presse, medier og publikum under avvikling av 

relevante internasjonale mesterskap og konkurranser…»
v
. Og videre heter det at: «Et 

http://www.motskytestoy.no/
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nasjonalanlegg skal bestå av alle anleggsenheter som kreves for å avvikle samtlige øvelser i 

internasjonale mesterskap for den respektive idrettsgren». 

 

Hvis dette er å forstå slik at alle anleggets enheter skal være representert innenfor rammen av 

et nasjonalanlegg, også de mest støyende enhetene som for eksempel lerduebane, mener vi 

dette er umulig å forene med en uttalt ambisjon om å ta hensyn til brukere av Bærumsmarka 

og beboere i området. Et nasjonalt skyteanlegg må legges et annet sted enn i nærheten av store 

boligområder og frilufts- og rekreasjonsområder hvor støyforurensning må unngås i så stor 

grad som mulig.  

 

Vi anser det som sannsynlig at nye nasjonalanlegg skal plasseres på steder hvor det er 

potensiale for kontinuerlig videreutvikling i tråd med utviklingen internasjonalt. Det vil 

antakeligvis være et stadig press for å tilfredstille internasjonale krav, som bare "må" følges. 

Med de store negative konsekvensene og de begrensningene som følger av markaloven og 

nærheten til store boligområder må det i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv være 

meningsløst å investere fellesskapets midler i nasjonalanlegg på dagens plassering av 

Løvenskioldbanen. Det bør utredes alternativer til plassering av Nasjonalanlegg. Det at 

Skytterforbundet eier en tomt og at det er en skytterbane fra før kan ikke være hovedargument 

i denne sammenheng.  

 

I forslag til planprogrammets kapittel om formål har Skytterforbundet selv skrevet: «…noe 

som vil redusere støyen til omgivelsene vesentlig, selv om det ikke gjør særlig utslag på de 

beregnede støysonene.»  

 

Folkeaksjonen konstaterer at Skytterforbundet selv innrømmer at de planlagte tiltakene ikke 

vil gjøre særlig utslag på de aktuelle støysonekart. I tillegg er slike støysonekart i seg selv  

forbundet med en betydelig grad av usikkerhet. Dermed mener vi det er en reell 

problemstilling at støyen faktisk kan komme til å øke. .  

 

 

2. Nasjonale føringer og rammebetingelser 
 

I denne oversikten over aktuelle lover savner vi referanser til Folkehelseloven.  

 

Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Støy 

hjemme kan være helseskadelig
vi

.  Støy gir høyt blodtrykk hos voksne og rask puls hos barn. 

Mennesker har medfødt redsel for høye lyder. 

 

Støy i marka fremmer ikke folkehelsen, simpelthen fordi den vil føre til at marka blir mindre 

brukt. Vi har mottatt mange støtteerklæringer fra mennesker som velger bort Bærumsmarka 

og i stedet reiser et annet sted på grunn av støy. Se vedlagte brosjyre. 

 

Vi savner også her referanser til Kulturdepartementets «Krav og retningslinjer for etablering 

av Nasjonalanlegg» som ligger som vedlegg. Se merknader til punkt 1.  Det er klart at disse 

kravene og retningslinjene må være førende for Skytterforbundets planarbeid. 
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3. Området 
I forslag til planprogram står det: «Løvenskioldbanen har snart eksistert i 60 år, og området er 

preget av skytevirksomheten.» . I dokumentet skriver Skytterforbundet videre at anlegget ikke 

framstår som tidsmessig og at det derfor er behov for oppgradering. Men det legges ingen 

vekt på at omgivelsene også har endret seg formidabelt på 60 år.   I 1951 var det 35 838 

innbyggere i Bærum
vii

. I 2012 er det 114 489. En tilsvarende økning finner vi i Oslo vest, som 

for eksempel på Røa. Følgelig er også antallet markabrukere mangedoblet, og det samme 

gjelder for antallet bosatte i støyutsatte områder. Denne veksten fortsetter. Som eksempel kan 

nevnes at hele arealet der Løvenskiold Bruk ligger, også er regulert som boligområde. Nye 

generasjoner kommer til/har kommet til, og barnefamilier er godt representert i 

boligområdene. Tusenvis av barn utsettes ufrivillig for skytestøy daglig. 

Stadig større grupper beboere har Bærumsmarka som et attraktivt friluftsområde dersom de 

kunne unngå skytestøyen.  

Løvenskioldbanen er Bærums største støykilde, og til og med for tilgrensende områder av 

Oslo. Her er Bærum kommunes eget støykart, som illustrerer hvordan støysonene rammer  

både beboere og brukere av marka. 

 

 
2 Bærum kommunes eget støykart - Løvenskioldbanen er den største støykilden 

 

Skyttere har påpekt at de var her før de fastboende. I følge sivilombudsmannens vedtak er en 

slik argumentasjon ikke gyldig. Sivilombudsmannen har uttalt i en støysak i Arendal: «Det 

avgjørende etter kommunehelsetjenestelovens regler om miljørettet helsevern er hvorvidt 

tiltaket i dag kan ha negativ innvirkning på helsen.»
viii
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Og at skytterne var her før de fastboende er i alle fall et feil utsagn. Bebyggelsen i områdene 

plaget av støy stammer fra lenge før skytebanen ble etablert. 

 

I tillegg vet man svært mye mer i dag om hvilke helseskadelige effekter støy har. Og det 

gjelder spesielt impulsstøy slik som skytestøy.   

 

I forslag til planprogram skrives det helt korrekt at: «Løvenskioldbanen ligger innenfor 

markagrensen, og ligger nær mye brukte turarealer.» Folkeaksjonen mener derfor at 

aktiviteten på Løvenskioldbanen i stor grad må tilpasses markabrukernes behov for rekreasjon 

uten plagsom støy. 

 

I de 60 årene Løvenskioldbanen har eksistert, har Skytterforbundet dokumentert en fullstendig 

manglende vilje til å tilpasse seg omgivelsene. I dag tillater for eksempel åpningstidene at 

skyttere kan bruke banen i mer enn 80 timer pr. uke, helgene inkludert! Banen holdes stengt 

kun 4 helligdager pr år. Dette er nåsituasjonen til tross for gjentatte klager og til og med 

politianmeldelse. 

 

 

 

7. Alternativer 
I forslag til planprogram står det følgende: «Støyen fra leirduebanene er en førende faktor i 

planarbeidet……Alternativvurderingen konkluderte med at den beste , og eneste, 

gjennomførbare løsningen er å la leirduebanene ligge og bygge en høy støyvoll rundt. 

Miljøverndepartementet har gitt sin tilslutning til at det igangsettes regulering av dette 

alternativet».  

 

Miljøverndepartementet har ikke gitt sin tilslutning, men har tillatt at det igangsettes 

regulering. Og Miljøverndepartementet skriver: «Tillatelse til igangsetting av planarbeid 

innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at det fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av 

departementet.» Med andre ord vil også Miljøverndepartementet vurdere konsekvensene av 

en slik løsning før de tar en beslutning. 

 

Støyvoller bestående av tilkjørte forurensede masser er planlagt å være 15 meter høye og i 

følge muntlige utsagn fra Skytterforbundet 60 meter brede. Det kommer til å øke volumene av 

forurenset masse betydelig. Folkeaksjonen er bekymret for mulige følger av å bruke 

forurensende masser.  

 

For markabrukerne vil skytestøyen forbli på samme nivå som før, med eller uten voll. 

Dessuten vil man sannsynligvis høre den oftere fordi en utbedret bane vil gi økt aktivitet. 

Støyvoller vil ikke redusere støyen i marka. Terrenget ligger høyere enn Løvenskioldbanen, 

og  støyen finner derfor veien over vollene, som dessuten bare skal skjerme for skytingen på 

lerduebanen. 

 

Folkeaksjonen mener at lerduebanen, som den mest støyende banen, enten må bygges inn 

eller flyttes et annet sted. Skytterforbundet mener at innbygging av en lerduebane med 

internasjonale mål vil bli så kostbart at det ikke lar seg realisere. Dermed er flytting et 

alternativ som må utredes grundigere enn det som allerede er gjort. En utendørsbane vil man 

ikke klare å støybegrense tilfredsstillende verken for markabrukere eller beboere i området.  
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Folkeaksjonen peker dermed på tre mulige løsninger når det gjelder lerduebanen: 

 

1. Bygge en mindre lerduebane innendørs. Folkeaksjonen er gjort kjent med at slike 

løsninger er gjennomført andre steder. 

2. Flytte lerduebanen til en annen lokasjon. 

3. Legge ned lerduebanen. 

 

Generelt er det som nevnt tidligere, viktig å utrede alternativ for innendørs skytebaner 

grundig. Både Politiet og Forsvaret ser dette som attraktive delløsninger for sine behov. 

 

8. Konsekvensutredning  
 

8.1 Miljøkonsekvenser 

8.1.1 Støy 
Vurderingen av dagens støysonekart og støysituasjonen etter etablering av støyvoller viser at 

de planlagte støybegrensningene langt fra er tilstrekkelige. 

 

Folkeaksjonen vil kommentere dette i neste høringsrunde når konsekvensutredningen er 

gjennomført. På oppstartsmøtet 9/12-11
ix

 kom det fram at blant annet følgende skulle 

dokumenteres: 

 

 Støykartlegging/-beregningene bør vises for enkeltbaner, eller grupper av baner med 

samme skyteaktivitet, slik at man får et bedre bilde av effekten av dagens og framtidig 

støy. Det bør også gjennomføres betraktninger rundt ”stille områder”.  

 Utrede konsekvenser for tidsbegrensning av skyteaktiviteter, både i forhold til 

konsekvenser for brukere av banene og konsekvenser for brukere av Marka, beboere og 

dyreliv.  

 Vurdere alternativer eller supplerende støydempingstiltak til støyvoll, som for eksempel 

innendørs skytebaner, eventuelt mer bruk av innbygning av standplass.  

 Andre støydempingstiltak utover støyvoll på leirduebanene må konkret redegjøres for.  

 Skaffe oversikt over hvilke kommersielle og ikke-kommersielle aktiviteter som berøres.  

 Det er behov for en detaljert oversikt over bruken av dagens baner og forventet bruk i 

fremtid. Kommunen ber om opplysninger om hvilke brukere som er aktive i løpet av en 

normaluke, herunder konkrete opplysninger om skytetider for de enkelte skyteaktivitetene.  

 

Når det gjelder det siste kulepunktet vil vi vise til veileder fra SFT vedrørende behandling av 

støy i arealplanleggingx: «Sammen med endringsplanene skal det som hovedregel følge en 

oversikt over aktiviteten på banen de siste 3 år. Denne oversikten bør gi informasjon om 

våpentyper i bruk, hvilke ukedager og tider på døgnet banen har vært i bruk, samt lokale 

topografiske forhold av betydning for støyutbredelsen i banens influensområde.” 

 

Folkeaksjonen gjentar spesielt behovet for å vurdere innendørs baner. Disse kan benyttes av 

skytterne hele året uten begrensinger i åpningstiden. Og for beboere i området og 

markabrukerne vil dette være en optimal løsning.  Flere grupper av skyttere vi har vært i 

kontakt med, vil også sette stor pris på en slik løsning.  



7 
 

 

For å få klarhet i dette er det viktig at Skytterforbundet dokumenterer hvilke som er de 

viktigste brukergruppene. 

 

 
3. Innendørs skytebane på 300 meter 

Skytterforbundet hevdet på informasjonsmøtet 24. mai 2012 at man må ha utendørs baner i 

alle grener for å arrangere store mesterskap. Folkeaksjonen er imidlertid blitt kjent med at det 

arrangeres regelmessig EM for enten rifle/pistol eller lerdueskyting separat. EM i 

Lerdueskyting ble for eksempel avholdt på Kypros17-26 mai 2012
xi

. Vi gjentar at flere 

brukergrupper etter vår erfaring ønsker innendørs baner.
xii

 

 

I forslag til planprogram står det i siste avsnitt i dette kapittelet: «Det interaktive 

støysonekartet er nyttig i arbeidet med å vurdere …. eventuelle brukstidsbegrensninger for 

enkeltbaner».  I den grad Skytterforbundet ser seg nødt til å anbefale noen utendørs baner 

regner vi med at man da også vil komme med konkrete forslag til brukstidsbegrensninger for 

disse - ikke bare for enkeltbaner, men for samtlige utendørsbaner. Da vet berørte 

markabrukere og beboere når det er skytefrie perioder.  

 

Det nevnes at Folkeaksjonen har foretatt egne støymålinger på to lokalisasjoner: 

 

1) Sted: Hasselbakken, Eiksmarka 2 meter over bakken og >10 meter fra nærmeste 

husvegg. Tid: 11. mars 2012 kl 13.30. Vind: skiftende <5 m/s. Måler: NOR 131 

(klasse 1). Målt: db AI. Resultat: verste smell var på 66,9 db. 

 

2) 74 db bak Fossum terrasse.  
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Disse målingene viser at støyen er mer enn dobbelt så høy som det Skytterforbundet selv 

mener er dagens nivå. Vi frykter at Skytterforbundet her enten er overoptimistiske eller 

bygger på feil grunnlagsdata. Vi vil understreke at ingen av våre målinger ble foretatt på 

dager med usedvanlig sterk skytestøy.  

 

Vi kan på denne bakgrunn derfor ikke sterkt nok understreke tydelige objektive kriterier og 

grenser (satt av uhildede eksperter) og garantier for redusert støy til akseptable nivåer mot 

boligområder og marka (Bærum og Oslo).  Det må også etableres en tilsynsfunksjon som 

overvåker virksomheten og det må være effektive/virkningsfulle sanksjonsmuligheter dersom 

grensene viser seg å bli overskredet. 

 

Etter konsekvensutredningen vil vi komme med ytterligere kommentarer. 
 

8.1.2 Tungmetallforurensing 
 

Det er velkjent at bly er svært helseskadelig, og nyere undersøkelser viser at selv svært små 

mengder bly kan påvirke barns utvikling negativt i betydelig grad.
xiii

 Bly løses opp i grunnen 

før det spres og gjør skade på mennesker. Når bly blir liggende i naturen, skjer spredningen 

langsomt og dermed med langtidseffekt. (se bilde). 

 
 

 
 

Det er velkjent at store mengder bly i form av kulerester og hagl ligger spredt i terrenget på og 

rundt Løvenskioldbanen. Antakelig har det vært skutt med bly på Løvenskioldbanen i om lag 

50 år. Og siden bruken har vært økende over flere år, er det ikke urimelig å anta at man bare 

på lerduebanen snakker om over 35 millioner skudd med haglpatroner i løpet av banens 

levetid. Dersom Skytterforbundet ikke har foretatt noen opprydning, er det derfor ikke 

usannsynlig at det kan ligge mer enn 1000 tonn med bly på og ved Løvenskioldbanen. Dette 

stemmer godt med en kommentar til en høringsuttalelse på 90 tallet, som nevner det samme 

volumet.
xiv

  

 

Bærum kommune har nylig foretatt målinger som viser at blyverdiene i Øverlandselven som 

drenerer Løvenskioldbanen, er om lag 10 ganger så høye som Sandviksvassdraget.
xv

  

 

Folkeaksjonen har selv foretatt en måling av avrenningsbekken fra Lerduebanen som viste at 

denne var meget sterkt forurenset av bly (tilstandsklasse V). Det er kjent at lav pH kan bidra 
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til at bly løses opp raskere i norsk natur. Vi har derfor målt pH på to lokasjoner ved 

lerduebanen med resultat 5,7 og 4,8. Dette er lave pH verdier.  
 

 
Figur 4: Fra NIVAS rapport: ”Konsentrasjoner av metaller i bekker og sig som avvanner sivile norske skytebaner” 

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom blykonsentrasjon og pH målt ved et utvalg av 

norske lerduebaner (blå firkanter).  

Resultatene våre og NIVAs rapport kan tyde på at det foregår en mobilisering av bly fra 

Løvenskioldbanen til omgivelsene. Vi er ikke kjent med om grunnvannet ved banen er 

forurenset av bly, men frykter at dette kan skje eller allerede er i prosess.  

Det er kjent at både sopp og bær som mange mennesker plukker i umiddelbar nærhet til 

banen, kan forurenses av bly fra omgivelsene.
xvi

 Vi mener derfor at området rundt banen 

umiddelbart bør merkes med forbud mot sanking av mat, samt at blyinnhold i mat sanket på 

stedet bør undersøkes.  

Til slutt er Folkeaksjonen urolige for blypåvirkning av barn i barnehagen ved Fossum 

Terrasse. Denne ligger rett ved en bekk som også avvanner Løvenskioldbanen, og det er kjent 

at barna regelmessig bruker naturområdene rundt barnehagen til lek.  

 

Det er kjent at fysisk påvirkning av blyholdige masser kan føre til at blyet spres ytterligere. 

Dette må tas hensyn til ved eventuelle byggearbeider på Løvenskioldbanen.  

 

Oppsummert: 

Bly må aldri mer brukes på Løvenskioldbanen. Det er heller ikke akseptabelt at det blyet som 

nå ligger i naturen, skal bli liggende og forurense miljøet i århundrer (lang nedbrytningstid). 

Folkeaksjonen mener derfor at alt bly må kartlegges og samles opp slik som Kåre Nicolaysen 

sier i nevnte kommentar til høringsuttalelse på -90 tallet: ”Etter noen årtier (århundrer) kan 

man skrape sammen hele overflatesjiktet. Fra denne massen kan man da gjenvinne nesten alt 

bly som skytes ut.” 
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8.2 Samfunnsforhold 
 

8.2.3 Barn og unges interesser 
Her vil Folkeaksjonen påpeke at også barn og unges bruk av marka er meget viktig. 

Østernvann er for eksempel en perle som er meget barnevennlig, men stedet brukes i 

begrenset grad nettopp på grunn av skytestøyen. Vi gjentar også beliggenheten til en stor 

barnehage på Fossum Terrasse.  

 

Mennesker og spesielt barn har en innebygd redsel for kraftige og brå lyder slik som 

skytestøy. Voksne kan til en viss grad venne seg til en del slik støy, men det gjelder ikke uten 

videre for barn. Det som er dokumentert er at barn får høy puls når de er utsatt for 

kontinuerlig støy. 

 

8.2.6 Friluftsliv 
Folkeaksjonen minner om hva retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442) sier om stille områder: «Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og 

rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi.» I dag er verdien av Bærumsmarka 

sterkt redusert på grunn av impulsstøyen fra skytebanen. Anbefalt støygrense i 

nærfriluftsområder, bymarker (ytre sone), friluftsområder ved sjø og vassdrag er i følge T-

1442 mellom 35-40 dB. Et høyere nivå er uakseptabelt om det nå skal investeres svært store 

beløp i banen. 

 

• Lydnivået i skogen uten skyting er ofte mindre enn 30 db, og skytestøy kan derfor 

høres svært langt 

• For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet. De fleste 

vil oppleve at skytestøy ødelegger denne roen 

• Skytterforbundet mener at ”turgåerne bare kan gå et annet sted”
xvii

, noe som for de 

fleste i så fall vil si et sted utenfor Bærumsmarka. 

• Folkeaksjonen mener det er viktig å gjenvinne ro i de mest tilgjengelige 

friluftsområdene, et behov som kommer til å øke i årene fremover 

• Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser som skyting i slike tilfeller må 

vike 

 



11 
 

 

 

 

Konklusjoner 
Dagens støynivå er uakseptabel. Det er ikke tilstrekkelig å redusere den økte støyen som må 

forventes som følge av økt aktivitet etter utviklingen av banen. Støynivået må reduseres 

betraktelig uansett hvilken drift det blir på Løvenskioldbanen i årene framover. 

 

Det er ikke akseptabelt at en brukergruppe forringer/forurenser fellesgodet "stillhet" på andres 

bekostning. Støy må prinsipielt behandles på linje med annen forurensing og andre 

miljøfiendtlige forhold. Normene på dette området har siden banen ble etablert endret seg 

vesentlig. Det er ikke lenger akseptabelt å "ta seg til rette" når aktiviteten påviselig forringer 

miljøet. Prinsippet om at den som forurenser må tilpasse seg og betale må gjelde også her.  

  

Det er meningsløst og negativt for miljøet at de største brukergruppene henvises til å reise til 

mindre tilgjengelige friområder bort fra sine nærområder. Dette er stikk i strid med 

bred allmenn og politisk oppfatning. 
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Helt konkret vil Folkeaksjonen kreve følgende:  

 

1) Blyet må fjernes.  

 

2) Støyen må reduseres betydelig i forhold til dagens nivå (både i dagens og 

fremtidens boligområder og i markaområdene rundt banen). Dette kan oppnås ved 

følgende kortsiktige og langsiktige tiltak: 

 

o Umiddelbart bør skytebanens åpningstider reduseres kraftig: 

 Hverdager fra kl. 0900 – 1800 

 Stengt lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager, samt hele 

sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august 

 Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager i året 

 Det skal ikke skytes med kraftigere kaliber enn 9 mm for 

pistol/revolver og .308 og 30.06/7,62 for gevær.  

 

o Lerduebanen må 

 Bygges inn i en lukket hall 

 Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen 

 Alternativt nedlegges 

 

o Øvrige baner må i størst mulig grad baseres på innendørs løsninger. 

 

Fremdrift: 

Involvere Bærum kommune, Politi, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet for å utrede 

hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. Berørte parter er blant 

annet naboer og markabrukere. Disse kan som eksempel representeres ved Oslo og Omland 

Friluftsråd og Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen. 

 

Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til utredningen er utført.  

Interessentenes omforente innstilling er en styrke for planarbeidet og en trygghet for de 

myndighetene som skal behandle sakskomplekset. 

 

 

Vennlig hilsen 

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen 

 
_____________________ 

 
__________________ 

 
_________________ 

Arne Søraas (sign) Aud Voss Eriksen (sign) Bergunn Enger-Ullbråten (sign) 
 
 
_____________________ 

 
 
___________________ 

 

Geirr Anfinnsen (sign) Dag Olav Sæther (sign)  
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Vedlegg: 

1. Skytestøy: Brosjyre fra Folkeaksjonen som gjengir noen av beskrivelsene folk i området gir av 

skytestøyen. 

2. Krav og retningslinjer for etablering av Nasjonalanlegg, Kulturdepartementet, 15.01.97 

(finnes også på www.motskytestoy.no ) 

  

http://www.motskytestoy.no/
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