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Høringsuttalelse til Disposisjonsplan for Torsbustaden, forslag pr 30.10.2015
Levanger Jeger og Fiskerlag (LJFL) har mottatt forslag til disposisjonsplan for Torsbustaden.
Forslaget ble behandlet på styremøte 5.november 2015, og Levanger JFL avgir følgende
uttalelse;
Det er med forundring og vantro vi leser planforslaget. Vi undres over hvor lite det er tatt
hensyn til tidligere befaringer og møter, og ikke minst forståelse av LJFLs bruk og
rettighetsforhold i området. I planforslaget fremkommer drastiske forslag som ikke har vært
nevnt under tidligere møter, befaringer eller korrespondanse. Vi beklager på det sterkeste at
planen fremstår som et ensidig fordelsprogram for alpin- og skiinteressene.
Dagens bruk av LJFLs område;
- Skyteanlegget fremstår i dag som et av de mest allsidige og kompakte jaktskyteanlegg nord
for Dovre
- Skyting er hovedaktiviteten, offisiell åpningstid en dag/kveld pr uke fra oktober t.o.m. april.
(onsdager), samt 2 dager i uken i Mai – sept. (mandag og onsdag) + stevner.
- I tillegg kommer konkurranseskytternes egentrening på andre ukedager.
- Trolig omkring 100-150 dager med skyting pr år.
- Vi har skyttere som deltar både nasjonalt og internasjonalt
- Skyteanlegget fungerer i et nasjonalt nettverk, med brukere fra Finnmark til Lindesnes
- i tillegg blir «vårt område» og klubbhuset brukt til en rekke kurs og aktiviteter utenom selve
skytingen. Det være seg jegerprøve og utvidet jegeropplæring, egne ungdomskurs og
kvinneretta tiltak, hundekurs, og i de senere år innsamlingssted for kommunens
elgkjeveinnsamling, m.v.
- Jaktlinja ved Skogn Folkehøyskole (SKOFO) benytter også anlegget.
- Levanger JFL er en frivillig organisasjon med ca. 500 medlemmer hvorav 1/5 er barne- og
ungdomsmedlemmer, og en kvinneandel på 10%.
- Levanger JFL mottar absolutt ingen kommunal støtte for vårt bidrag til våre aktiviteter og
trivselstiltak, hverken for store eller små.
Vi vil slå fast følgende realiteter;
-

LJFL har en leiekontrakt med Skogn BA på 80 år
Leieavtalen ble første gang opprettet i 1984, og er senere fornyet/utvidet
Avtalen er tinglyst
Avtalen angir ingen restriksjoner på vår bruksfrekvens, dvs. tid og omfang.
Skytebaneanlegget er i sin helhet godkjent av både Planavdeling og Kulturkontoret i
Levanger kommune
Utforming av skytebanen og Instruks for Torsbustaden jaktskytebane er godkjent av
Politimesteren i Inntrøndelag
Skytebaneinstruksen angir ingen restriksjoner på vår bruksfrekvens, dvs. tid og
omfang, kun skyteretninger og sikkerhet
Jaktskyteanlegget og klubbhus er spillemiddelfinansiert, med de restriksjoner på salg
og endringer som det medfører.

Om planforslaget;
Omdisponering/flytting av skytebaner;
Vi ser at planlegger foreslår å flytte våre 4 baner, Press-, Hare-, Trap- og Nybegynnerbane.
Bruksfrekvensen på disse 4 banene utgjør om lag 75 % av skytebaneaktiviteten i dag, og er
således de viktigste banene for hagleskyting (helt nytt for oss – aldri vært nevnt tidligere).
Planleggers forslag om ny plassering (vest for elgbanen) er ut fra en rekke forhold, så som
topografi, skyteretninger, samkjøring av skytebaneaktiviteter og sikkerhet, helt uaktuelt.
Anslåtte flyttekostnader på 1 mill. kroner ville i alle tilfeller være altfor lavt.
(vårt tidligere uttalte ønske om tilgang til omtalte området, innbefatter en helt annen type
skyteaktivitet og bruksfrekvens.)
Tur og Utfartsområde
Forslaget om planområdet som fremtidig helårs tur- og utfartsområdet for familier er en
særdeles dårlig ide. Det er motorsportstøy tirsdag, torsdag og lørdag, og skytebanestøy
minimum mandag, onsdag og flere helgedager. Her vil konflikten omkring disse to
aktivitetene raskt eskalere kraftig. Krav om aktivitetsreduksjon/avvikling vil komme innen få
år. All erfaring fra lignende anlegg andre steder i landet bekrefter dette.
I det store og hele vil disse to delene av planforslaget bety kroken på døra for hele
skyteanlegget. Dette vil for vår del frembringe et krav om innløsning og kostnadsfri
tilgang på nytt område, med tilsvarende anlegg og fasiliteter. Grovt anslått til en
kostnad på 10 – 15 millioner kroner, trolig mere.
Forslag om bomveifinansiert veivedlikehold går vi meget sterkt imot.
Vi mener bestemt at en bomvei vil virke begrensende på folks villighet til å oppsøke området.
Spesielt vil det ha negativ innvirkning for våre brukergrupper.
Våre skyteaktiviteter er i utgangspunktet en kostnadskrevende aktivitet, der aktiviteten er
direkte knyttet til hvor mye du betaler. Dvs, ett skudd = en kostnad, to skudd= dobbel
kostnad, tre skudd = tredobbel kostnad osv. En bomveikostnad i tillegg vil helt klart virke i
negativ retning. Våre utgifter er også direkte knyttet til et stort antall deltakere gir oss mange
å fordele faste kostnader som arealleie, strøm, forsikringer og vedlikehold på. Stor aktivitet
med mange deltakere gir oss også til dels store innkjøpsfordeler på ammunisjon og duer
som også er direkte knyttet til aktivitetsnivået.
Særlig vil bomvei virke negativt for 2 grupper. Den ene er ungdom (økonomisk motivert) og
den andre er de som i utgangspunktet «muligens» kunne tenkt seg å prøve.
Dette innebærer at to svært viktige rekrutteringsgrupper mest sannsynlig innskrenkes
betydelig. Vi antar at også andres aktiviteter i området vil bli negativt påvirket. Vi ber derfor
om at veien bestyres/disponeres som i dag.
Subsidiært, vil vi anføre at et «bomveianlegg» måtte innbefatte involvering av alle grunneiere
og annleggseiere. Noe som ikke er gjort så langt i planlegginga. Om så galt skulle skje, at
det blir bomvei, så bør et slikt anlegg styres etter «Vulusjøvegmodellen» med delaktighet fra
flere grupper.
Vi tar forbehold om at argumentasjonslisten for flere deler i planforslaget ikke er uttømmende
For styret i Levanger Jeger og Fiskerlag
Sverre Øksenberg
Leder

