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Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no]
Dato: 19.02.2014 08:33:19
Til: Postmottak
Tittel: VS: Åpent brev: Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl)

Hei
Journalføres 2011/423 Områderegulering Skytebane Årdalen - Plan ID 201109 - Reguleringsplan skytebane på Dahl .
Vibeke Wold Sunde kan stå som saksbehandler. S
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 954 10 088
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no
-----Opprinnelig melding----Fra: Åse R Severinsen
Sendt: 17. februar 2014 08:32
Til: Camilla Erland Aarnes
Emne: VS: Åpent brev: Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl)
Til arkivering. Legges ut som referatsak til formannskapet.
Mvh
Åse Severinsen
-----Opprinnelig melding----Fra: THL [mailto:tohalund@online.no]
Sendt: 16. februar 2014 23:07
Til: helge@starupwood.no; magnecharlesnilsen@gmail.com; bodil.langenes@online.no;
tofteand@online.no; t.lochen@online.no; Åse R Severinsen; oscar.lohne@online.no; Anne May Ribe; Anne
Caroline Bakken; Karl.Strandvik@onninen.com; erik@vtas.no; grethe3@me.com; erik@spieler.no;
benedicte.andresen@sr-bank.no; hoti_minush87@hotmail.com; p-lilan@online.no; tgover@start.no;
sgr@vand.no; oeyvlor@online.no; trond.reitan@c2i.net; post@vintor.no; roger.kristensen@sr-bank.no;
lene.anderssen@hotmail.no; litokl@online.no; kleivset@gmail.com; allen.elle@kristiansand.kommune.no;
tverd@broadpark.no; siv-har@frisurf.no; larsleine@gmail.com; tuftis_777@hotmail.com;
harold_kennet@hotmail.com; kgsorli@broadpark.no; jorundtry@hotmail.com; pekj1@vaf.no;
t.krist@hotmail.com; peder@doebla.no; arildeberge@hotmail.com; tonepetters@hotmail.no;
tonepetters@hotmail.com; hellumpetter@hotmail.com; anne.may.birkeland@hotmail.com;
bryttevamoi@gmail.com; Jack Andresen; maleneland@hotmail.com; goy@statoil.com; Postmottak
Kopi: Tom Nyhaven; Arnfinn Bakkevoll; Magne Lorentzen; Dag Rieber
Emne: Re: Åpent brev: Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl)
Hei
Viser til åpent brev til politikerne i Søgne, vedrørende protest mot ny skytebane i Søgne;
Det frivillige Skyttervesen (DFS) ble opprettet av Stortinget i 1893. Under DFS ligger 845 skytterlag rundt
omkring i landet, og de har, som Søgne skytterlag her i kommunen, en enormt viktig samfunnsrolle; å lære
opp unge og eldre i kunsten å håndtere og ha respekt for skytevåpen! Hele eksistensen for skytterlagene
er basert på dette, med en formålsparagraf som sier:
"Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved
dyktiggjøre det for landets forsvar"
For å følge denne formålsparagrafen er det nødvendigvis bruk for en skytebane. Søgne skytterlag har
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siden 1985, i 29 år, vært uten egen bane i Søgne. Skytterlaget hadde en tids-ubegrenset leieavtale med
eierne av Vedderheia. Det ble i 1985 inngått en avtale om av skytterlaget sa fra seg denne solide
leieavtalen hvis alle tillatelser ble gitt til å bygge ny bane ved Kjosetjønn. Skytterlaget ville eventuellt få en
kompansasjon for dette på Kr 600 000,-, som skulle gå inn i bygging av bane på Kjosetjønn.
Kjosetjønn-området ble godkjent som skytebane, med hjelp av velvillige politikere, og skytterlaget satte sin
signatur på avtalen om å frasi seg område på Vedderheia. Etter noen måneder ble imidlertid
godkjenningen på Kjosetjønn anket av fylkesmannen, og godkjenningen ble trukket tilbake.
Skytterlaget var da den store taperen, ingen mulighet til å gå tilbake på frasigelsen av Vedderheia og ikke
motiverte nok medlemmer til å ta opp kampen mot Fylket om Kjosetjønna. Skytterlaget hadde forøvrig aldri
frasagt seg banen på Vedderheia uten det laget trodde var en endelig godkjenning, det var jo betingelsen
for å inngå avtalen!
De siste 25 årene har laget jobbet kontinuerlig med alternative steder å anlegge skytebane, med dagens
omtalte område på Dahl som eneste reelle alternativ. Det ble i april 2012, under et møte mellom Søgne
Kommune og Søgne Skytterlag, gitt klarsignal fra kommunen til skytterlaget om å gå igang med arbeidet
for å forberede forslag til reguleringsplan for området på Dahl, med formål skytebane. Det er etter denne
igangsettelsen av Søgne Kommune, brukt av skytterlaget i størrelsesorden Kr 200 000,- i dette arbeidet.
Skytterlaget er forøvrig meget forundret over rådmannens forslag om å se interkommunalt sammarbeid nå!
Motstanderne av skytebane på Dahl har tydeligvis ikke satt seg inn i hva et av Søgne eldste lag (?) har
holdt på med i snart 30 år, da de ønsker at det settes igang undersøkelser om å finne andre områder for
bane i Søgne!
I tiden etter 1985 har skytterlaget hatt samarbeid med skytterlag utenfor kommunen, først noen år i Mandal
men mesteparten av årene i Marnardal kommune. Skytterlaget ønsker absolutt ikke videre samarbeid med
nabolag, vi føler det meget vanskelig å fortsette å måtte tilpasse oss andre skytterlag.
Skytterlaget går sakte men sikkert mot en nedleggelse hvis egen bane ikke viser seg å være en prioritert
sak for politikerne i Søgne kommune.
Motstanderne av skytebane på Dahl viser her også tydelig sin meget begrensede kunnskap om skytterlags
aktivitet og behov. Rådmannen viser også liten kunnskap vedr skytterlaget med sitt forslag om å se på
andre alternativer for skytebane, ved å foreslå samarbeid med nabokommuner: dette har vi jo gjort i snart
30 år!
Vedderheia Vel har bekymringer vedr støy fra skytebane på Dahl, men alle støyberegninger er utført etter
lovbestemte metoder og evnt støy på Vedderheia er langt under de krav som er gjeldende for tilliggende
nabo-områder. De er ikke engang på varselliste for mottagelse av nabovarsel, som berørte parter skal ha!
Det er selvsagt lov å være bekymret, men vi må stole på de retninglinjer som er utarbeider også gjelder i
denne saken. Vi forventer at støyberegninger, målinger og krav til disse må være likhet for loven, det kan
ikke være forskjellige målinger fra en støykilde til en annen! Alle hensyn tilgodeses ved utarbeidelse av en
reguleringsplan; biologisk mangfolld, arkeologiske undersøkelser, støyberegninger, sikkerhet og tillatelser,
og eventuelle uregelmessigheter vil komme ved utarbeidelsen av denne.
Forslag til reguleringsplan er forøvrig sendt fra vår saksbehandler og mottatt hos Søgne Kommune 6.
januar, se forøvrig vedlegg; Reguleringsplan skytebane.
Når det gjelder protestgruppens kommentarer om "Den omsøkte investeringsstøtten fra kommunale midler
vil spise store deler av idrettsmidlene gjennom Idrettsrådet i flere år" er vel ikke rettferdiggjørende for lag
og foreninger i Søgne, Skytterlaget er vel ikke akkurat den store mottakeren av støtte til anlegg gjennom
årene!
Sammenlignet med andre lag - fotball,håndball osv er det ikke engang brødsmuler som er tildelt laget.
Skytterlaget anlegg i Tinntjønnhallen ble fullfinansiert med tippemidler, dugnad av lagets medlemmer og
midler/penger fra Skytterlaget. Det ble ikke utbetalt ei krone av kommunens midler i denne saken! Det
stilles forøvrig også spørsmål om hvilke andre lag eller foreninger i Søgne som har måtte betalt for arbeidet
med en reguleringsplan for sine anlegg?
Protestgruppens argumentet mtp økonomi, syntes å være resultat av manglende evne til å ønske
skytterlaget en positiv fremtid, lagets mange medlemmer ønske om fortsatt drift, og virker lite
gjennomtenkt...
Skytterlaget vil imidlertid poengtere; det er ikke tildeling av økonomisk støtte umiddelbart eller neste år
laget ønsker skal behandles nå i første omgang!
Skytterlaget ønsker først og fremst å fortsette reguleringsplanen for ny skytebane i Søgne, slik at vi kan
sette igang arbeidet med dugnad og egne midler. Tildeling av støtte fra Kommunen samt søknad om
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tippemidler vil heller være noe vi vil komme tilbake til senere.
Styret i Søgne skytterlag håper eventuelle spørsmål og uriktige påstander er belyst litt bedre fra vår side,
og ber om at skytebanesaken blir prioritert til vår fordel i tiden som kommer!
Mvh
Søgne Skytterlag
Tor Harald Lund
Leder

-----Opprinnelig melding----Fra: Velforeninger og lokalbefolkning [mailto:viskar@online.no]
Sendt: 11. februar 2014 07:59
Til: Solveig.k.larsen@gmail.com; bjrn.egeli@gmail.com; Anniken.Gray@sogne.kommune.no;
paul.magne.lunde@politiet.no; aslau-b@online.no; jonasholmen@hotmail.com; post@ambu.no;
Magne.Haugland@sogne.kommune.no; harald.rafoss@kbr.no; post@jack-andersen.no; eg-ter@online.no;
bernt-d@online.no; christian.eikeland@politiker.vaf.no; royfardal@gmail.com;
ulla.kristoffersen@songdalen.kommune.no; charlottesoyland@gmail.com; helge@starupwood.no;
magnecharlesnilsen@gmail.com; bodil.langenes@online.no; tofteand@online.no; t.lochen@online.no;
aase.severinsen@sogne.kommune.no; oscar.lohne@online.no; anne.may.ribe@sogne.kommune.no;
anne.bakken@sogne.kommune.no; Karl.Strandvik@onninen.com; erik@vtas.no; grethe3@me.com;
erik@spieler.no; benedicte.andresen@sr-bank.no; hoti_minush87@hotmail.com; p-lilan@online.no;
tgover@start.no; sgr@vand.no; oeyvlor@online.no; trond.reitan@c2i.net; post@vintor.no;
roger.kristensen@sr-bank.no; lene.anderssen@hotmail.no; litokl@online.no; kleivset@gmail.com;
allen.elle@kristiansand.kommune.no; tverd@broadpark.no; siv-har@frisurf.no; larsleine@gmail.com;
tuftis_777@hotmail.com; harold_kennet@hotmail.com; kgsorli@broadpark.no; jorundtry@hotmail.com;
pekj1@vaf.no; t.krist@hotmail.com; peder@doebla.no; arildeberge@hotmail.com; tonepetters@hotmail.no;
tonepetters@hotmail.com; hellumpetter@hotmail.com; anne.may.birkeland@hotmail.com;
bryttevamoi@gmail.com; maleneland@hotmail.com; goy@statoil.com; postmottak@sogne.kommune.no
Kopi: post@vedderheia.com; pe-pe3@frisurf.no; arild.kristensen@hotmail.no; rune.rosstad@uia.no;
ijtofte@online.no; margretetofte@hotmail.com; viskar@mac.com; viskar@online.no
Emne: Åpent brev: Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl)
Åpent brev til politikere i Søgne kommunestyre
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 ser ikke at det skal være behov for å anlegge ny skytebane i Søgne. Dette synliggjør vi i vedlagte brev
hvor vi argumenterer ut fra økonomiske, strategiske 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.
Vedlegg:
- Åpent brev til Søgne kommunestyre
- Brev fra Mandal skytterlag (2010)
Med hilsen
Vedderheia velforening, Vedderheia Nord velforening, Dahl velforening, samt beboere på Lohne
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