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Høringsuttalelse til Disposisjonsplan for Torsbustaden, forslag pr 30.10. 2015
Skofo behandlet forslaget til disposisjonsplan for Torsbustaden i styremøte 12.11.2015. Skolens
rektor ble bedt om å utarbeide og sende høringsuttalelse i tråd med de synspunkter som fremkom i
møte. På denne bakgrunn avgir Skofo følgende uttalelse til planforslaget.
Skofo er en meget aktiv bruker av området som eier av hytte ved Langfylltjønna og som attraktivt
turområde for våre elever. Vår linje for jakt og friluftsliv er en særlig hyppig bruker av området
generelt og skytebanene til Ljfl spesielt. Det er en spesiell fordel for skolen å ha et slikt komplett
jaktskyte anlegg i umiddelbar nærhet til skolen. Anlegget er komplett for alle våre aktuelle former for
skyting med hagle og rifle. Det fremstår som ett anlegg i ypperste klasse.
Vi bruker også området i forbindelse med vår hytte til alle linjene, det er da snakk om ca 10 opplegg
pr halvår. I tillegg til dette er 4H, Bygdeungdomslaget og flere andre brukergrupper aktive i bruken av
området med støtte fra oss, til ulike jakt/fiskeopplegg, friluftsliv og sosiale aktiviteter utover dette.
De i planen foreslåtte begrensninger som følge av andre aktiviteter i området fremstår for oss som
ødeleggende for våre muligheter til å benytte haglebanen i fremtiden. Vi stiller også spørsmål om
støy fra skyte aktivitet er forenlig med den i planen foreslåtte aktivitet i alpinanlegget.
Veien inn til anleggene er foreslått som bomveg under styring av Skogn og Grønning allmenning.
Etablering av bomveg er svært uheldig for vår bruk av området. Det vil føre til betydelige
ekstrakostnader for skolen og våre elever. Mange av våre elever drar selvstendig på kveldene til
Torsbustaden for å delta på aktiviteter i regi Levanger Jeger og fisk. Som skole har vi også et betydelig
antall dugnadstimer i, og ved anlegget. Vi ber om at dette tas ut av bruksplanen. Dersom det allikevel
skulle bli vedtatt med bomveg må alle grunneiere og aktuelle brukergrupper bli med i styringen av
vegen.
Vi ber om at planen ikke blir vedtatt i den form den har i forslaget.
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