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1. Sammendrag
Holum Skog Velforening (HSV) kommer med innspill til planprogram for skytebane på Lahaug
inkludert med våre kommentarer. Vi er av den formening at Gjelleråsmarka samt planområdet
på Lahaug er et meget spesielt område hva gjelder naturmangfold. Området er også et svært
viktig nærturområde for beboere i Lillestrøm-, Nittedal-, Lørenskog- og Oslo kommune.
Det er forslagstiller Prosjektgruppen Lahaug Skytebane (PLS) som er oppdragsgiver for rapport
om utbyggingens konsekvenser. Det foreligger rapport om konsekvenser for naturmangfold fra
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Denne er senere trukket på grunn av mangler i
kvalitetskontrollen, men foreligger i oppdatert versjon. Det er ikke funnet andre offentlige
rapporter om konsekvenser for naturmangfoldet i planområdet eller like utenfor området.
Ved etablering av skytebane på Lahaug, er det ingen tvil om at terreng og livsvilkår innenfor
planområdet vil bli ødelagt. Vi stiller det kritiske spørsmålet om det er vurdert hvordan tiltakene
like utenfor planområdet vil bli påvirket?
NIBIO skriver bla. i sin rapport: «Til tross for at området umiddelbart ikke gir inntrykk av å være
meget verdifullt, viser de foreliggende artsfunnene at området har naturkvaliteter utenom det
forventede.» (NIBIO)
HSV ser svært alvorlig på at det fremkommer ønske om å utfordre vilkårene fylkesmannen har
satt for oppstart av planarbeid på viktige punkter. Primært gjelder dette et ønske om å benytte
inerte masser også i den delen av støyvollene som ligger i marka. Vi er motstandere av at
støyvoller legges innenfor markagrensen.
I nevnte område er det også gjort funn av storsalamander (nær truet). Denne har høy prioritet
innen forvaltningen, og det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for storsalamander. Ansvaret
for oppfølging av denne planen er lagt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Det stilles spørsmål ved om Gjelleråsmarka har fått tillagt nye egnede områder til erstatning for
området som tidligere er tatt ut i forbindelse med justering av markagrensen i forbindelse med
planarbeidet? Jf. Lov om Markalovens § 2, siste avsnitt.
Holum Skog Velforening mener planprosessen for skytebane på Lahaug må stanses. Skytebane
på Lahaug er ikke forenelig med et mye brukt nærturområde og påvist naturmangfold i
planområdet. Skogen (som defineres som «gammel skog») bør gjensettes til fri utvikling og
frivillig vern.
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga den 18.05.2017 vedtak på søknad om lov til å starte
planarbeid på Lahaug, gnr. 64 bnr.3

Fylkesmannen minner samtidig om at kommunen i samarbeid med omliggende kommuner og
organisasjoner skal utrede og foreta en vurdering av behovet for en skytebane på Lahaug i et
regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.
Det må i planleggingsarbeidet legges særlig vekt på følgende:
• Planprosessen skal ikke innebære utredning av midlertidig adkomstvei innenfor marka
• Det må være en reell vurdering av alternativer til å anlegge støyvoll innenfor marka
• Det kan ikke planlegges for å benytte noe annet enn rene, naturlige masser i marka
• Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningen for friluftsliv, naturopplevelse
og idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner
• Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle tiltak skal skje med minst mulig
terrenginngrep og landskapsmessig eksponering
• Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta
blir så små som mulig
• Konsekvenser for naturmangfold, herunder for truede og nær truende arter og
naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må vurderes i tråd med
naturmangfoldlovens §§ 8-12 jf. § 7. Det må belyses hvordan flerbruksprinsippet blir
ivaretatt
• De aktuelle markaorganisasjonene forutsettes involvert i arbeidet med planen
• Kommunene må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og
foreta en vurdering av behovet for en skytebane ved Lahaug i et regionalt perspektiv,
både med tanke på eksisterende og planlagte anlegg.
Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.10.2017 til 06.12.2017. Det kom inn
37 merknader til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram.
Innkomne merknader fra omkringliggende kommuner:
•
•

Nittedal kommune gir utrykk for klar skepsis mot skytebanen. De varsler at de kan
komme med innsigelse mot planforslaget når det sendes på offentlig ettersyn
Oslo kommune gir uttrykk for klar motstand mot skytebaneplanene.

Akershus fylkeskommune har i sin merknad av 06.12.2017 opplyst at fylket har bestilt
arkeologiske utgravninger. Det understreker også at Oldtidsveien, Kongeveien og skanseverket
på Gjelleråsen er kulturminner av nasjonal betydning.
Ytterligere innkomne merknader er å finne i saksframlegg, Skedsmo kommune av 31.07.2018
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2. Sammendrag av hovedpunkter
18.05.2017 Fylkesmannens tillatelse til oppstart av planarbeid
16.10.2017 Planprogram for konsekvensutredning – Vidveggen
04.12.2017 Holum Skog Velforening (HSV) har møte med Vidveggen og Skedsmo kommune
05.12.2017 HSV sender uttalelse til varsel om oppstart
30.01.2018 Rapport fra NIBIO
26.04.2018 Rådmannens forslag til innstilling – anbefaler at planprogrammet ikke fastsettes og at
planprosessen stanses
30.04.2018 Notat til Skedsmo kommunes politikere fra PLS
28.05.2018 Behandling i HUT
28.05.2018 E-post fra NIBIO
06.06.2018 Møte mellom Skedsmo kommune og advokater som representerer; grunneier,
skytterlag og PLS AS
11.06.2018 Notat fra Rådmannen til Kommunestyret
13.06.2018 Behandlet i Kommunestyret
31.07.2018 Saksframlegg
22.08.2018 Behandlet i HUT
07.05.2019 Saksframlegg
22.05.2019 Behandlet i HUT
29.05.2019 Behandlet i Formannskapet
12.10.2020 Saksfremlegg
18.11.2020 Behandlet i Kommunestyret
08.11.2020 Saksframlegg – avklaring om utvidelse av planområdet og planarbeid i marka
01.12.2020 Behandlet av Kommunestyret
27.01.2021 Mottatt e-post fra Sweco Norge AS
22.02.2021 HSV sender uttalelse på innspill på utvidet varslingsområde
29.03.2021 Mottatt «Høring av forslag til langsiktig arealstrategi og planprogram for
kommuneplanens arealdel 2022-2034 – Lillestrøm kommune»
29.04.2021 Mottatt «Invitasjon til digital workshop tirsdag 11. mai – Langsiktig arealutvikling i
Lillestrøm kommune».
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3. Arealbeskrivelse
Planområdet inngår som en naturlig del av Gjelleråsen,
et skogsområde som bla. er et svært viktig
nærturområde for alle HSV medlemmer og andre som
bor i området. Området blir også flittig brukt av speider, ski-, orienteringsgrupper med flere, samt nærliggende
barnehager og barneskole. Nærfriluftsområder har stor
verdi og er et satsningsområde fra nasjonale
myndigheter (Stortingsmelding om friluftsliv, Medl. St.
18, 2015-2016 og Miljødirektoratets nærmiljøsatsing M307, 2015).
I henhold til markalovens formålsparagraf skal loven
fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse
og idrett. Loven skal også bevare et rikt og variert
landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.
Fra revidert planprogram Lillestrøm kommune 2022-2034: «God oversikt over naturtyper, arter
og deres leveområder lokalt er viktig for å sikre at nye utbygginger ikke ødelegger viktige
naturverdier»
HSV kan ikke se at utbygging av skytebane på Lahaug er forenelig med dette da Gjelleråsmarka
er et svært viktig nærturområde og er mye brukt av beboere i Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og
Oslo kommune. Området har også stor utbyggingspress, noe som gjør området verdifullt både
som vern av skog som binder CO2, friluftsliv, naturopplevelse og idrett.
I møte mellom Lahaug skytebane (representert ved advokater fra grunneier, skytterlaget og PLS
AS) og Skedsmo kommune den 06.06.2018 fremkommer at «grunneier angir at de ikke har
observert at området benyttes av publikum». Dette medfører ikke riktighet. Som tidligere
nevnt benyttes Gjelleråsmarka flittig.

4. Miljø
Planområdet består i hovedsak av en markert kolle i terrenget. Kollen er bevokst med
blandingsskog. Furu er dominerende treslag på toppen, mens grana dominerer i skråningene
omkring. Kollen er delvis omgitt av dyrket mark. Vegetasjonen på kollen domineres av
bærlyngskog som nedover sørvestsiden går over i høyere boniteter som gråor heggeskog med
ask, hassel og tysbast som dominerende treskog. Vegetasjonen på toppen av kollen er stedvis
nedslitt, noe som viser at området er mye brukt som friluftsområde (jf. delkapittel
arealbeskrivelse).
Løsmassene i området består av noe bart fjell og et tynt morenedekke på toppen av kollen, som
ellers er omgitt av leire fra marine avsetninger. Rett nord for planområdet ligger en større
breelvavsetning som så vidt tangerer planområdet. (NGU)
I Nittedal kommune sin revisjon av kommuneplan 2022 – 2034 fremkommer følgende:
«Lillestrøm kommune vedtok 18.11.2020 sak 185/20 ravineplan fordelområde som utgjør
tidligere Skedsmo kommune. På begge sider av kommunegrensen ligger raviner av nasjonal
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verdi, og vi oppfordrer til at denne ivaretas gjennom bestemmelser/retningslinjer og justering av
hensynssonen.»
Fra Lillestrøm kommune «Planprogram til kommuneplanens arealdel 2022-2034»:
«Ravineplanen skal bygge videre på vedtatt plan for vern av raviner i delområde Skedsmo.
Ravineplanen skal gi en oversikt over ravinene i kommunen og hvilke hensyn som er viktige for å
ivareta ravinene i kommunen.»
Da lokaliteten er kartlagt som en ravinedal, og har nasjonal verdi mener HSV den bør ivaretas
gjennom bestemmelser/ retningslinjer i samarbeid med nabokommunen Nittedal.
HSV mener skogen (som defineres som «gammel skog») bør gjensettes til fri utvikling og frivillig
vern. Vi vil arbeide frem mot en bevaring av Gjelleråsmarka og kan ikke se at en skytebane på
Lahaug er forenelig med dette.

4.1. Rødlistearter
Det er registret naturtyper og rødlistede arter nedenfor anlegget langs og i Lukebekken, øst for
planområdet. Det er først og fremst knyttet til ravinesystemet som Lukebekken er en del av. I
Lukedammen, som er nedstrøms i ravinedalen, er det påvist spissnutefrosk (arten kommer på
rødliste 2021, van der Koij) og småsalamander. I dammen er det påvist storsalamander (nær
truet). Dammen ligger langs en bekk og nedenfor finnes det flere dammer langs Gamle
Trondheimsvei, og fungerer som spredningskoridorer i økosystemet og utgjør salamanderens
naturlige habitat. Dammene er viktig for amfibienes overlevelse.

Bruk, tilstand og påvirkning
En bekk renner gjennom dammen i sørenden. Vannet i bekken kommer ut av et rør som trolig
drenerer industrifeltet ovenfor den høye vollen som røret kommer ut av. Dammen er derfor
sårbar for evt. forurensing på industrifeltet (NIBIO).

Skjøtsel og hensyn
Dammer der storsalamander har yngleområde bør forvaltes svært hensynsfullt. Storsalamander
har klasse NT (nær truet) i gjeldende rødliste. Dammer med storsalamander (NT) har høy
prioritet innen forvaltningen, og det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for storsalamander.
Ansvaret for oppfølging av denne planen er lagt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (NIBIO).
I følge miljødirektoratet er det overordna målet å sikre overlevelse av stor salamander på lang
sikt i Norge. Alle naturlige populasjoner av stor salamander skal opprettholdes eller styrkes i alle
de områder der de finnes. (Miljødirektoratet)
Flere funn av nye arter i Norge og potensielt nye arter for vitenskapen er gjort i området. Disse
artene er også kandidater til en framtidig rødliste (NIBIO).

4.2. Spesielle arter
Planområdet samt et utvidet influensområde omkring har vist seg å være helt spesielt når det
gjelder sjeldne og ukjente sopparter. Seks ubestemte soppfunn er sendt til UiO for identifikasjon,
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og Kåre Homble og Katriina Bendiksen (UiO pers.med.) mener de kan vise seg å være nye for
vitenskapen. Videre er det påvist tre nye sopparter for Norge her, samt ytterligere to arter som
er svært sjeldne (NIBIO).
Rapporten om utbyggingens konsekvenser fra NIBIO var
bestilt av Prosjektgruppa Lahaug Skytebane (PLS). Denne
ble senere trukket på grunn av mangler i
kvalitetskontrollen. Etter gjennomgang av NIBIO tilbød
de oppdragsgiver en kontrollert og oppdatert rapport.
Arbeidet var ferdig fra deres side, med oppdragsgiver
ønsket ikke en oppdatert versjon. NIBO opplyser for
øvrig at deres faglige konklusjoner er de somme som i
den opprinnelige rapporten. (mail til Skedsmo kommune
23.05.2019). I saksframlegg saksmappe 2015/22939
(Skedsmo kommune) opplyser styreleder i PLS at de har
gitt beskjed om at de ikke ønsker overlevert ny/
oppdatert rapport fra NIBIO. PLS har bestilt ny rapport
fra NINA (Norsk institutt for Naturforskning). De skal
allerede ha utført kartlegginger i området.
HSV har ikke funnet en offentlig rapport fra NINA som
omhandler naturmangfoldet for planområdet.
Forfatter av rapporten hos NIBIO, Ole Wergeland Krog,
har i notat til Rådmannen i Skedsmo kommune den
11.06.2018 opplyst at NIBIO står fullt inne for
resultatene i rapporten og understreker at dette er et
meget spesielt område når det gjelder naturmangfold.
Bilde hentet fra NIBIO

Vi stiller oss kritiske til PLS sin manglende interesse for
ny oppdaterte rapport fra NIBIO. Eventuelle avvik eller
forskjeller fra NINA-rapporten (?) på viktige punkter som konsekvenser for naturmangfoldet i
planområdet mener HSV at Statsforvalteren i Oslo og Viken bør stå for en uavhengig vurdering av
innhold og kvalitet.
HSV mener at med de tiltakene som planlegges i forbindelse med etablering av skytebane på
Lahaug, er det ingen tvil om at terreng og livsvilkår innenfor planområdet vil bli ødelagt. Vi stiller
det kritiske spørsmålet om det er vurdert «hvordan tiltakene like utenfor planområdet vil bli
påvirket?».
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5. Kulturminner
Det er flere kulturminner i området.
Den Trondhjemske Kongevei også kalt
Oldtidsveien går fra Skillebekk og
over til Lahaugmoen. (Automatisk
fredet kulturminne, eldre enn
reformasjonen 1537.) Oldtidsveien
følger over Gjelleråsen mellom to
gravhauger, passerer de nedlagte
plassene Øvre og Nedre Lauvåsen,
hvor rester av tuftene og spor av
rydningen ennå synes. Videre går den
mellom Skansene og ender ved
Klokketårnet på Varden – hentet fra aktivitetskart Gjelleråsen
Lahaugmoen. Oldtidsveien,
Kongeveien og skanseverket på Gjelleråsen er kulturminner av nasjonal betydning.
Akershus fylkeskommune har i sin merknad av 06.12.2017 opplyst at fylket har bestilt
arkeologiske utgravninger.
På Lahaugmoen og i Gjelleråsmarka ligger flere viktige kulturminner av nasjonal betydning.
Varden var en møteplass for Hjemmestyrken D1313-1 under krigen. Gjelleråsvarden er tegnet inn
på et militærkart fra 1797 (Groruddalen Historielag). HSV mener det et er viktig at forholdet til
kulturminnene blir ivaretatt og at det det legges til rette for tilgang til området gjennom marka.

6. Støy
Skyting under trening og stevner på skytebanen vil generer støy.
HSV mener en skytebane på Lahaug vil generere støy i forhold til verdifulle rekreasjonsområder
og stille punkter og arealer i utendørs bomiljø. Fylkesmannen har i uttalelse til varsel om oppstart
den 30.11.2017 bemerket følgende: «Omsøkte tiltak ligger i randsonen til marka på et sted som
potensielt kan være en inngangsport til marka. Fylkesmannen mener det er viktig at slike
områder i marka har en god kvalitet som natur og rekreasjonsområder. Ved utøvelse av friluftsliv
er fravær av støy særdeles viktig.» Vi mener utredning om støy ikke bare skal omfatte
planområdet men også vise påvirkning på hele influensområdet relatert til friluftsliv. Det bes
om at det blir foretatt en ny støykartlegging i og med at det i det siste er foretatt hogst av trær i
Gjelleråsmarka.

7. Viktige problemstillinger
Det er havavsetninger i deler av planområdet og i arealet rundt den lille kollen der selve
skytebanen er planlagt. Dette kan gi fare for erosjon og ras ved ustabilitet i grunnen, både i
dagens situasjon, under anleggsarbeidet og ved permanente tiltak. For å etablere
skytebaneanlegget er det nødvendig å sprenge seg ned i grunnen slik at skytebaneflaten ligger
lavere enn dagens terreng. Dette skaper behov for utredning av stabilitet (Planprogram for
konsekvensutredning, Vindeveggen).
HSV kan ikke se at det er gjennomført geoteknisk analyse av området i planarbeidet. Dette er
viktig i vurdering i forhold til fare for skred og erosjon. I vårt innspill til utvidet varslingsområde i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Lahaug skytebane den 22.02.2021 har vi vist til at
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det fremkommer mulig marin leire (Kvikkleire) på
temakart fra Lillestrøm kommune og NGI på området. I
områder der faresonekartet viser potensiell fare for
kvikkleireskred, er det forutsatt at ethvert terrenginngrep,
om enn lite, skal vurderes av teknisk sakkyndig før
påbegynnelse.

Områder der det svært ofte kan finnes marin
leire - NGUs kart

Støyvoller anses nødvendig enten alene eller sammen med andre støydempende tiltak.
Støyvollene vil også være av sikkerhetsmessig betydning for skytebaneaktiviteten. Avhengig av
tykkelse og høyde på vollene vil det være behov for å tilføre masser. I kjernen av støyvollene ble
det i søknaden om oppstart av planarbeid beskrevet bruk av tilført inerte, mineralske masser
med høy grad av friksjonsevne (Planprogram for konsekvensutredning, Vindeveggen).
Fylkesmannen har i sitt vedtak opplyst om at det i planarbeidet skal legges stor vekt på at det
ikke kan planlegges for å benytte noe annen enn rene, naturlige masser i marka. HSV ser derfor
alvorlig på at det i saksfremlegg, Lahaug skytebane – avklaring om utvidelse av planområdet og
planarbeid i marka (arkivsak-dok. 20/78868-1) skriver «Det ser ut til at forslagstiller ønsker å
utfordre vilkårene Fylkesmannen har satt for oppstart av planarbeid på viktige punkter.
Primært gjelder dette et ønske om å benytte inerte (forurensede) masser også i den delen av
støyvollene som ligger i marka».
HSV mener for øvrig at støyvoller ikke skal legges inn i marka.
Kommunene må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og foreta en
vurdering av behovet for en skytebane på Lahaug i et regionalt perspektiv, både med tanke på
eksisterende og planlagte anlegg, jf. Fylkesmannens tillatelse til planarbeid i marka.
HSV kan ikke se at det er foretatt vurdering av behovet for en skytebane på Lahaug i et regionalt
perspektiv, både med tanke på eksisterende og planlagte anlegg. Vi har i vår innsigelse mot
skytebane på Lahaug den 05.12.2017 og i innspill til utvidet varslingsområde den 22.02.2021 stilt
oss kritiske til at det fortsatt ikke er utredet og dokumentert behov for skytebane i samarbeid
med omliggende kommuner og organisasjoner før planarbeidet ble satt i gang. Eksisterende
skytebane på Skjetten kan bestå eller stenges, uavhengig av regulering på Lahaug.
De aktuelle markaorganisasjonene forutsettes involvert i arbeidet med planen, jf. Fylkesmannens
tillatelse til planarbeid i marka.
HSV har vært i kontakt med bla. Gjelleråsmarkas Venner (er en interesseorganisasjon for nettopp
Gjelleråsmarka) og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Groruddalen
Naturvernforbund med spørsmål om involvering i planarbeidet. De kan ikke se å ha mottatt en
slik henvendelse.
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Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle tiltak skal skje med minst mulig terrenginngrep
og landskapsmessig eksponering, jf. Fylkesmannens tillatelse til planarbeid i marka.
HSV kan ikke se at skytebane på Lahaug kan bygges uten stor terrenginngrep. «Kollen» skal
sprenges ned/ nedknuses. Vannkvaliteten i salamanderdammen og i amfibienes leveområder
omkring dammen vil kunne bli påvirket negativt.
Konsekvenser for naturmangfold, herunder for truende og nær truende arter og naturtyper eller
verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må vurderes i tråd med naturmangfoldlovens §§812 jf. §7. Det må belyses hvordan flerbruksprinsippet blir ivaretatt, jf. Fylkesmannens tillatelse til
planarbeid i marka.
NIBIO har gjort følgende vurderinger i henhold til utredningskrav i Naturmangfoldloven.:
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for.»
Samlet belastning er særlig relevant for den truende vegetasjonstypen or- askeskog (VU), for
dammen med stor salamander og for det uvanlig store antallet sjeldne sopparter som er påvist i
området. Dammer med stor- og småsalamander har gått tilbake i flere tiår allerede, til tross for
at det kan se ut som antallet dammer øker. Dette skyldes i hovedsak kartlegging og i liten grad
nydanning av dammer. Forekomster av or- askeskog har i stor grad blitt oppdyrket og tatt i bruk
til andre formål. Tiltaket vil føre til ødeleggelse av or- askeskogen samt til en viss grad true
salamanderdammen. I tillegg har det vist seg at området er spesielt når det gjelder sopp. De
fleste påviste lokaliteter vil forsvinne ved gjennomføring av tiltaket.
HSV er av den formening at utbygging av planområdet ikke er i tråd med naturmangfoldloven.

8. Økonomi
Hvordan skal skytebanen på Lahaug finansieres?
HSV er av den formening at prosjektet med utbygging på Lahaug er økonomisk drevet, ikke
samfunnsnyttig. Det fremkom allerede i møte med Vindeveggen Arkitekter AS og Skedsmo
kommunes planavdeling den 04.12.2017 at prosjektet i hovedsak skulle finansieres ved at
støyvollene skulle tjene som deponi for inerte (forurensede) bygningsmasser.

9. Konklusjon
HSV er av den formening at Gjelleråsmarka inkludert planområdet på Lahaug er et meget spesielt
område når det gjelder naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven, og en utbygging kan få store
konsekvenser og true bla. storsalamanderen og spissnutefrosk (begge rødlistet). Området er
også et svært viktig nærturområde for beboere i Lillestrøm-, Nittedal-, Lørenskog- og Oslo
kommune.
NIBIO skriver bla. i sin rapport: «Til tross for at området umiddelbart ikke gir inntrykk av å være
meget verdifullt, viser de foreliggende artsfunnene at området har naturkvaliteter utenom det
forventede.»
I vedtak fra fylkesmannen 18.05.2017 fremkommer det at markaorganisasjonene forutsettes
involvert i arbeidet med planen. Dette kan ikke sees gjennomført.
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Det foreligger ingen offentlig rapport om konsekvenser for naturmangfold utover oppdatert
rapport fra NIBIO (2019).
HSV ser svært alvorlig på at det i saksfremlegg fra Lillestrøm kommune fremkommer at PLS
ønsker å utfordre vilkårene fylkesmannen har satt for oppstart av planarbeid på viktige punkter.
Primært gjelder dette et ønske om å benytte inerte (forurensede) masser også i den delen av
støyvollene som ligger i marka». Vi mener for øvrig at støyvollene må legges utenfor marka
grensen da det er uakseptabelt at marka «spises» opp ytterligere. Det stilles spørsmål om
Gjelleråsmarka har fått tillagt nye egnede områder til erstatning for området som tidligere er
tatt ut i forbindelse med planarbeidet? Jf. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (Markaloven) § 2, siste avsnitt.
Ettersom planarbeidet delvis er i marka, er dette en plan som etter Markaloven i siste instans må
godkjennes av staten.
Holum Skog Velforening mener planprosessen om skytebane på Lahaug må stanses. Skytebane
her er ikke forenelig med et mye brukt nærturområde og påviste naturmangfold i området.

Holum Skog Velforening den 7. mai 2021

Mariann S. Våge
leder
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