
Vestnes kommune, 

Brugata 10,  

6390 Vestnes  

 

Protest til detaljreguleringsplan for Vågstranda 
skytebane. 

 

Vi som er grunneiere ,naboer og rettighetshavere på og rundt arealet 
som nyttes til skytebanen vil med dette  protestere på det kraftigste 
til den  detaljreguleringsplanen som Vestnes Kommune har lagt ut til 
offentlig ettersyn.  

Vi kan ikke forstå at Vestnes Kommune kan ta seg til rette  og 
overkjøre berørte innbyggere og ikke minst Vågstranda idrettslag på 
denne måten. 

Vågstranda idrettslag har nytt klubbhus og aktivitetsanlegg på samme 
sted ,så slik sett er nok dette den eneste skytebane i Norge med en 
lysløype og skileikbakke mellom standplass og nedslagsfelt. 

Dette har fungert med god velvilje fra begge parter slik bruken av 
skytebanen har vært hittil , men med den utvidelse som her er 
planlagt sier det seg selv at dette ikke lar seg gjøre. 

Vågstranda idrettslag har nylig tegnet kontrakt med grunneier på nye 
50 år og har blant annet planer om å utvide lysløypen betydelig .  

Det kan vel ikke vare slik at Vestnes Kommune vil arbeide for å hindre 
trivsel og sportslige aktiviteter for barn og unge på Vågstranda som 
nylig har tilført Vestnes 420 nye innbyggere ?  

Det er og en merket tursti som starter ved standplass og går opp på 
Kleve og videre til Storhaugen. Denne benyttes ofte av folk som 
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kommer ned av fjellet og befinner seg da i faresonen på grunn av at   
det er vanskelig å se i skogen om det flagges for skyting. 

Dessuten gjør vi oppmerksom på at  gnr 195 brn 1,2,3og 4 har tinglyst 
beiterett og jaktrett samt vegrett i området og vi lurer på om dette 
og skal ekspropieres? 

På bakgrunn av dette ber vi om at alle gruppeledere i Vestnes 
Kommunestyre kommer på befaring og avtaler et møte med 
undertegnede berørte parter før endelig beslutning i denne saken 
tas. 

Møtet kan avholdes i Vågstranda idrettslag sitt klubblokale i Myr. 

 

Vågstranda 31.08.2022. 

 

Med hilsen 

Olav Nyhagen 

Ole Kåre Nyhagen . Gnr.195  bnr. 2.  

---------------- 
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