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UTTALELSE TIL REGULERINGSPLANFORSLAG MED SIKTE PÅ 
EKSPROPRIASJON TIL SKYTEBANE FOR VESTNES OG VÅGSTRANDA  
SKYTTERLAG 
 
 
Jeg viser til kommunedirektørens vedtak om å legge fram forslag til detaljreguleringsplan for 
Vågstranda skytebane ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. august 2022. 
 
Jeg er grunneier til eiendommen 196/8-14 i Vestnes kommune. Min eiendom vil bli berørt av 
forslaget Dere legger frem.  
 
Det er ikke aktiviteten skyting jeg er imot, men den utvidede aktivitetsøkningen jeg har ei 
sterk bekymring for. Nedenfor vil jeg redegjøre for min bekymring.   
 
Reguleringsplanen legger opp til en drastisk økning 425% sammenlignet med tidligere 
aktivitet. Ei økning som vil medføre at aktiviteten går fra 4 timer pr uke til 21 timer pr uke i 
perioden 1. mai til 15. september.  
Plana legger også opp til skyting 8 timer pr uke fra februar til mai mot 3-4 måneder før jakta 
pr. dags dato. 
 
For 2022 var jegerskyting fra 20.Mai til 30.August med opphold i Juli måned. 
For 2021 var jegerskyting fra 21.05.2021 til 31.08.2021 med opphold ca 3 uker i Juli 
Disse opplysninger om skytetider er hentet fra Facebook siden til skytterlaget   
 
I reguleringsplanen legges det opp til skyting også på lørdager. Dette vil medføre at hele 
området blir stengt. Området blir i dag brukt som friluft/tur/skiområde av innbyggerne i bygda 
og andre bygder i nærområdet. Området innehar bygdas lysløype og skileikbakke, samt at det 
brukes som utgangspunkt for turmål, både sommer og vinter.  
 
Det er nå to skytterlag som er sammenslått. Eksisterende bruker Vågstranda Skytterlag ble 
etablert i ei bygd med under 500 innbyggere, Vestnes Skytterlag utgangspunkt i tettstedet 
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Helland med i underkant av 2500 innbyggere. Ei seksdobling av potensielle brukere av 
skytebanen vil tilsi at aktiviteten vil måtte øke og med dette også ei mangedobling av skytetid. 
I tillegg er det lagt opp til at det skal reises et nybygg på 800 m2 bruksareal, noe som tilsier en 
svært stor økt aktivitet. Reguleringsplanen oppleves som diffus med tanke på hvorfor man 
skulle ha behov for et nybygg.  
 
Støy  
Det kan innføres en rekke tiltak på standplass for å skjerm nærområdet for støy. Slike tiltak 
kan ha god effekt bak og til siden for standplass.  
Hovedutfordringen for min eiendom er at støyen i all hovedsak er forårsaket av støy foran 
standplass som blir reflektert fra nakent fjell, kjent som «Svarthammeren». Det er ikke 
vegetasjon som demper støyen som kommer fra den retningen.  
Vindretning vil ha sterk innflytelse på opplevd lydtrykk.  
Med ei utvida skytetid som foreslått i reguleringsplanen vil fritid på Talberg/Vikåsen 
oppleves som svært støyfullt og vil ha svært stor innvirkning på opplevd livskvalitet for alle.  
 
 
KONFLIKT MED FRILUFTSLIVET 
 
Etter planen skal det skytes på tvers av turløypa/ lysløypa tre av fem virkedager, samt stevner 
i helgene. Det innebærer at trenings og friluftslivet i vesentlig grad vil bli blokkert for alle 
som benytter skiløyper på vinteren eller går turstien som starter ved flerbrukshuset til 
idrettslaget og går opp på Storhaugen. Det er også opparbeidet en skileikebakke i området.  
 
Med tanke på 5km løypa som tar utgangspunkt i Flerbrukshuset i Myr, samt skiløyper 
Lågfjellet og videre innover mot Daugstadsetra, så vil reguleringsplanen medføre at disse ikke 
kan brukes med utgangspunkt Myr.  
 
Storhaugen via kleive  
https://morotur.no/tur/Storhaugen-via-Kleive 
 
Lysløypa Myr  
https://morotur.no/tur/lysloeypa-paa-myr-vaagstranda 
 
«Skytebanenes sameksistens med idrettslagets lysløype frem til nå».  Dette stemmer nok, da 
aktiviteten har vært lav og i all hovedsak vært lagt til tider på året hvor det ikke er snødekke 
og aktivitet i lysløypen. 
Med tanke på reguleringsplanen vil all bruk av området da bli umulig å gjennomføre.  
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