Åpent brev til Søgne kommunestyre:

Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl)
Det jobbes for tiden med å avklare hvorvidt Søgne skytterlag skal få anlegge ny skytebane i Årdalen, nær
Dahl, og hvorvidt Søgne kommune skal bidra med økonomisk støtte.
Vi synes det er bra med et levende skytterlagsmiljø i Søgne, og de resultater som er oppnådd både nasjonalt
og internasjonalt av framstående representanter fra Søgnes skytterlag opp igjennom årene er det bare å ta
av seg hatten for.
Vi ser imidlertid ikke at det skal være behov for å anlegge ny skytebane i Søgne. Det begrunner vi ut fra
økonomiske og miljømessige hensyn. Vi mener dette i utgangspunktet positive håndslaget til skyttermiljøet
vil medføre en utilbørling og unødvendig ulempe for en betydelig del av Søgnes befolkning.
En utendørs skytebane er ikke som et hvilket som helst annet sportsanlegg. Selv om de teoretiske
støymålingene tilsier at relativt få hus kommer innenfor områdene med den høyeste skuddstøyen, så ligger
Søgnes største boligfelt på Vedderheia, med 15% av kommunens befolkning når ferdig utbygd, kun drøyt 2
km unna i luftlinje. Vedderheia Nord ligger vendt rett mot foreslått baneområde. Nærmere 30 hus på Dahl,
Tofte, Eikestøl og Heia ligger bare 1-2 km unna. Også boligområder på Lohne er i nærheten. Det kommunale
friluftområdet på Smørheia kommer direkte innenfor såkalt gul støysone. Mesteparten av aktiviteten på en
sivil skytebane skjer på kveldstid og i helger, altså kommer skytestøyen på tidspunkter hvor faren for
sjenanse er størst, når mange oppholder seg utendørs i hager og natur.
Skytebanen må planlegges i et 80-års perspektiv (krav for tippemidler om leieavtale på 40 + 40 år).
Boligutbyggingen i Søgne skjer hovedsaklig vestover. Veddeheia har vært det største utbyggingsområdet de
siste 20 år. Leire-/Kjellandsheia er planlagt som det neste store de kommende 20 åra. Etter dette må man ta
med i beregningen at skytebanen skal eksistere i ytterligere 60 år. I dette perspektivet mener vi det er
uheldig å båndlegge «indrefileten» i Søgne vest til skytebane.
Det er i dag ikke lenger lovhjemlet plikt for alle kommuner å ha anlagt skytebane, slik det var før. Status i
Søgne er imidlertid at i tillegg til den innendørsbanen som Søgne skytterlag allerede har på Tinntjønn, så
finnes det også en utendørsbane på Try (Trykjerran) og det er kort avstand til eksisterende baner like utenfor
kommunegrensa.
Det er blitt hevdet at Søgne kommune "skylder" skytterlaget en skytebane etter at den tidligere skytebanen
på Vedderheia ble avgitt i 1985 i forbindelse med etablering av boligfeltet der. Kommunen var imidlertid ikke
part i dette salget, som ble gjort mellom skytterlaget og det private utbyggingsselskapet Asplan AS.
Skytterlaget fikk kr 600.000 for salget, som var en pen sum etter forholdene. Vi kan ikke se det dokumentert
at kommunen på noen måte inngikk eller var part i en avtale med skytterlaget. At skytterlaget imidlertid
trenger et annet sted å investere banemidlene sine er forståelig, likeså at kommunen prøver å legge til rette
for dette. Men det må gjøres et sted og på en måte som er samfunnsmessig tilrådelig.
Skytterlagets oppsparte midler rekker ikke til alene for å etablere en ny bane etter foreslått standard i dag.
Det er derfor søkt om 1,2 millioner fra kommunen, som utgjør ca 30 % av av de totale anleggskostnadene på
3,6 mill, hvor kostnader til tilførselsvei ikke inngår. En like stor andel er tenkt søkt fra tippemidler. Den siste
tredjedelen bringer skytterlaget selv til bordet, i følge deres oppsett.

Den omsøkte investeringsstøtten fra kommunale midler vil spise store deler av idrettsmidlene gjennom
Idrettsrådet i flere år, med mindre det blir gjort ekstraordinære bevilgninger fra kommunens side. Når man
da bor i en kommune, med boligskatt, hvor man må prioritere hardt for å løse pålagte oppgaver, og samtidig
tilgodese noe til mange gode formål, syns vi ikke man kan forsvare å bruke så mye som kreves for et nytt, og
som vi argumenterer for, unødvendig skytebaneanlegg.
Behov for fellesbaner der flere lag og kommuner inngår er mer tidsaktuelt og samfunnsmessig besparende,
og kan i tillegg utløse høyere prosentandel av støtten gjennom tippemidler. Flere skytterlag rundt
Kristiansand er gått sammen om et felles anlegg ved Farvannet nær Ålefjær. I Marnardal har skytterlagene i
Heddeland og Breland slått seg sammen, med skytebane på Sløgedal. Holum skytterlag har et nært
samarbeid med Mandal skytterlag på Mjåvann skytebane.
Mandal skytterlag har også invitert Søgne skytterlag til å knytte seg til skytebanen på Mjåvann, ved Knuden
nær kommunegrensa mot Søgne. Se vedlagt brev fra Mandal skytterlag datert 29.09.10, hvor de signaliserer
behov for opprustning av Mjåvann skytebane og foreslår å gjøre dette til en felles hjemmebane for de tre
skytterlagene. Kjøretid mellom foreslått skytebane i Årdalen til eksisterende skytebane på Mjåvann er med
dagens E39 under 5 minutter, og vil bli enda mindre med ny europavei. Fra Tangvall til øvrige, eksisterende
skytebaner på Try, Stemtjønn, Holum og Sløgedal skiller det også bare maks 10 minutter i forhold til Årdalen.
Søgne er trolig det stedet i hele Agder med høyest tetthet av skytebaner i sitt nærområde. Det er mange
idretter og fritidsaktiviteter som beboere i Søgne må reise betydelig lengre for å delta på.
I saksframlegg til kommunestyremøtet 19.12.13, PS 104/13 SKYTEBANEANLEGG I ÅRDALEN, framgår det at
Søgne skytterlag mener det "ikke er aktuelt å samarbeide om baner som ligger utenfor Søgne kommune".
Mjåvann-banen ligger ca 0,5 km utenfor Søgnes grense. Vi ser her ikke rasjonaliteten i skytterlagets
argumentasjon. Vi mener videre at den betydelige motstanden mot Årdalen som sted for skytebane,
fremkommet i foregående høringsuttalelser og under folkemøte med grunneiere og naboer i 2012, ikke har
fått sin berettigede plass i saksframlegget.
Selv om det skulle finnes en positiv gevinst for skytterlaget og Søgnes befolkning ved å bygge en ny
skytebane opp fra grunnen av i Årdalen framfor å være med å videreutvikle en eksisterende, nærliggende
bane, så mener vi det ikke på noe måte kan veie opp for de negative økonomiske og miljømessige
konsekvenser det har ved slik å beslaglegge et strategisk viktig frilufts- og ekspansjonsområde i Søgne.
Vi ber derfor Søgnes politikere om å bistå skytterlaget med å finne et bedre alternativ til et nytt baneanlegg i
Årdalen og bruke kommunens idrettsmidler på en måte som gir mer idrett for alle, også for skyttermiljøet.
Med hilsen
Vedderheia velforening, Vedderheia Nord velforening, Dahl velforening, samt beboere på Lohne
Søgne, 08.02.14

