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Høringsuttalelse til planprogram for skytebane ved Lahaug gård i Skedsmo
kommune
Groruddalen Miljøforum (GM) er via Stovner bydelsutvalg gjort kjent med
oppstart av planarbeid vedr etablering av ny skytebane ved Lahaug gård i
Gjelleråsmarka. GM slutter seg til bydelens bekymring over forslaget til
planoppstart. En slik skytebane, som utgjør hele 119 dekar, vil forringe store
deler av Gjelleråsmarka som tur- og rekreasjonsområde for tusener av
mennesker bosatt på Stovner, Vestli, Høybråten, Nittedal og til dels Skedsmo.
Gjelleråsmarka er i utgangspunktet et begrenset og sårbart skogsområde
omkranset av store ferdselsårer, nærings- og boligbebyggelse mot Oslo, Nittedal
og Lørenskog. I tillegg går det en innflygningstrase mot Gardermoen over
området. GM er bekymret for at en etablering av ny skytebane vil øke støynivået
betraktelig og forringe turopplevelsene.
I søknaden fra utbygger er det presisert at denne delen av Gjelleråsmarka er
isolert, vanskelig tilgjengelig og lite benyttet på grunn av mangel på stier. Dette
medfører ikke riktighet. Blant annet går den Gamle Kongeveien samt
Pilgrimsleden nært inntil det berørte området. Dessuten byr skogsområdet rundt
Lahaugmoen, Lukedammen og Lukeenga på spennende terreng med variert
natur og stort biologisk mangfold.
På Oslosiden av Gjelleråsen er det over mange år satset mye på utvikling av
området rundt markahytta Liastua og åsen rundt med bl.a. 2 gapahuker. Bak
dette står seniorgutta i Høybråten og Stovner IL. Liaskogen/Gjelleråsmarka er
inkludert i den videre Groruddalssatsingen fra bydel Stovners side. Bydelen
peker særlig på at det store antallet innbyggerne med flerkulturell bakgrunn vil
komme til å bruke nærområdet i økende grad. Gjelleråsmarka blir viktigere
framover både i et inkluderings- og folkehelseperspektiv. GM støtter disse
synspunktene.

Det er under bygging inntil 1200 boliger og en innendørs skihall mm på
Ødegården ved Lørenskog stasjon. De nye beboerne vil kunne komme til å
benytte Gjelleråsmarka som framtidig turområde. Eksisterende gangtunnel
under E6 gjør dette mulig.
En ny skytebane ved Lahaug er ment som en erstatning for nåværende skytebane
på Skjetten. Den eksisterende skytebanen skal nedlegges da den er blitt liggende
midt i et byggefelt. Det er ikke er foretatt noen kartlegging av behovet for en ny
skytebane. I dag eksisterer det flere skytebaner på Romerike, som ikke i samme
grad er til sjenanse for beboere. I hvilken grad kan de 300 medlemmene i
Skjetten skytterklubb benytte eksisterende banekapasitet? Klubbens behov kan
ikke forsvare rasering og beslaglegging av 119 dekar av Gjelleråsmarka.
Skytebanen skal bare benyttes i deler av året. Det bør derfor gjennomføres en
behovs- og brukerundersøkelse før planarbeidet fortsetter.
GM vil dessuten bemerke at deler av støyvollene og en parkeringsplass på ca. 3
mål, dvs. ca. halvparten av planområdet, blir liggende innenfor markagrensa. I
tillegg ser det ut til at deler av veien inn til skytebanen vil gå på Gamle
Kongevei-/Pilgrimsleden. Begge forholdene er helt uakseptable.
Støynivået skal søkes begrenset ved hjelp av omkransende støyvoller på 8 - 25
meter høyde. Det skal benyttes lett forurenset og inert fyllmasse til dette
formålet. Dette er svært lite betryggende. Ut fra de opplysninger som foreløpig
framkommer, kan det se ut til at deponering av ovennevnte masser vil være en
viktig finansieringskilde. Dersom dette medfører riktighet, er dette uakseptabelt.
GM vil be om at planarbeidet i første omgang stanses til en kartlegging av
behovet for ny skytebane er gjennomført. Uansett må det i planprogrammet
avklares konsekvenser av økt støy, forurensning og økte barrierer for bruk av
marka. En økt bruk av Gjelleråsmarka i framtida må også tas med i
vurderingen.
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