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Oslo, 26. februar 2021 

 
 
Denne uttalelsen sendes på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og 
Omegn, Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd. Oslo og Akershus. 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV 

LAHAUG SKYTEBANE 
Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo (FNF Oslo) og Akershus (FNF Akershus) og 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) jobber alle for å ivareta naturverdiene og 
friluftsinteressene i Oslo og Akershus. Både FNF og OOF har medlemmer fra 
berørte natur- og friluftslivsorganisasjoner. I tillegg er alle de berørte kommunene 
medlem av OOF.  
FNF Oslo, FNF Akershus og OOF er fremdeles imot skytebane på Lahaugmoen i 
kanten av Gjelleråsmarka, slik vi var da planprogrammet var ute til høring i 2017.  
Den varslede utvidelsen av varslingsområde på 6 dekar nordøst i området endrer 
ikke på realiteten i prosjektet. Vi har derfor ingen spesielle anmerkninger i forhold 
til dette.  
Vi benytter i stedet anledning til å påminne forslagsstilleren og kommunen om alle 
ulempene som forslaget har for natur-og friluftslivet i området. 
Viktige faktorer som økt fokus på naturmangfold og kommunesammenslåing har 
også endret forutsetningene siden sist. 
 
Vi vil derfor kort ramse opp våre anmerkninger til dette prosjektet: 

ET SVÆRT VIKTIG FRILUFTSLIVSOMRÅDE 
Gjelleråsmarka er et svært viktig nærfriluftsområde for om lag 40 000 mennesker i Oslo, 
Nittedal og Lillestrøm. Skytestøy 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. 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.  



ALTERNATIVE SKYTEBANER I KOMMUNEN MÅ UTREDES 
Vi mener at en etter kommunesammenslåingen bør se på omfanget og behovet for 
skytebaner i en slik sammenheng. I Statsforvalteren i Oslo og Vikens (tidligere 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus) tillatelse fra 2017 er det også et krav om å «utrede og 
foreta en vurdering av behovet for en skytebane ved Lahaug i et regionalt perspektiv, 
både med tanke på eksisterende og planlagte anlegg.»  
Vi vil også påpeke at vi har stor forståelse for Lillestrøm kommune ønsker å legge ned 
skytebanen på Skjetten. 

TAP AV NATURMANGFOLD 
NIBIO1 og NINA2 sine naturmangfoldrapporter har synliggjort at varslingsområde har et 
stort naturmangfold med mange rødlistearter, som er unike for området og i noen tilfeller 
for landet. Dette er ny kunnskap framkommet etter at planprogrammet var ute til høring. 
Denne kunnskapen førte også til at rådmannen i Lillestrøm anbefalte å droppe prosjektet.  
Samtidig har fokuset rundt tap av natur og naturmangfold økt betydelig i forbindelse med 
FNs Naturpanels rapporten om tap av naturmangfold fra 20193. 

MARKALOVEN TILLATER IKKE SKYTEBANER 
Vi stiller oss undrende til og er imot at en planlegger å legge deler av skytebaneanlegget i 
Marka. Stortinget var, under behandlingen av markaloven, helt tydelig på at en ikke 
ønsket etablering av nye skytebaner i Marka. Statsforvalteren er også i sin «tillatelse til 
planarbeid i Marka» kritisk til dette.  

MEDVIRKNING 
I 2017 var det flere engasjerte i saken, f.eks. Naturvernforbundet i Nittedal, 
Gjelleråsmarkas Venner og Holumskogen Vel. Vi ber om at kommunen sørger for gode 
medvirkningsprosesser i denne saken. Vi påpekte i høringsuttalelsen til planprogrammet i 
2017 at medvirkningen ikke var god nok. I Statsforvalterens brev står følgende: «De 
aktuelle markaorganisasjonene forutsettes involvert i arbeidet med planen».  
 
 
Vi ber om å bli orientert om fremgang i saken. 
 
Vennlig hilsen 
 
Tom Fremstad 
Generalsekretær i OOF 

Maria Rundhaugen Tesaker 
Koordinator i FNF Akershus  
 

Johan Hval 
Rådgiver i OOF 
 

Adrian Mortensen 
Koordinator i FNF Oslo 

 

 
1 NIBIO: Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold, 2019 
2 NINA: Vurdering av vegetasjon, flora og funga i forbindelse med planlagt skytebane ved 
Lahaugmoen, 2020 
3 Naturpanelets (IPBES) rapport av 6. mai 2019 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2602801/NIBIO_RAPPORT_2019_5_68.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2634186
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2634186
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/naturpanelet-akselererende-og-alvorlig-utvikling-for-naturen/

