Nei til skiskytteranlegg på Franskleiv!
Åpent brev til Ordføreren, Formannskapet og Kommunestyret i Bærum.
Etter å ha opplevd Planutvalgets møte 23. oktober der planene for skiskytteranlegget på
Franskleiv ble behandlet for 2. og siste gang før planen oversendes til formannskapet primo
november og for endelig avgjørelse i kommunestyret ultimo november, sitter jeg igjen med
noen inntrykk som jeg må videreformidle til bæringer og askerbøringer.
Alle de politiske partier i Planutvalget uttalte seg i saken. Med kun noen få motforestillinger,
og med endringer av rådmannens innstilling til det verre, gikk Planutvalget enstemmig inn for
bygging av anlegget. Utvalget unnlot å kommentere de viktige innsigelser som
friluftsorganisasjoner, naturvernere, miljøvernere, husdyreiere, brukere av marka, og alle
naboer og nærliggende beboere er meget opptatt av. Disse innsigelsene ble rett og slett hoppet
over av Planutvalget i den grad, at vi som lyttet til utvalgets medlemmer, stilte oss selv
spørsmålet om dokumentene i saken virkelig er blitt lest av utvalgets medlemmer! Jeg nevner
følgende viktige dokumenter:
-

-

-

-

-

Om sannsynligheten for blyforgiftning av vassdrag og private brønner som har
grunnvann som kilde.
Ca.400 000 skudd per år utgjør 1 tonn rent bly. Blyfragmenter i betydelig omfang vil
bli ført ned i grunnvann og vassdrag.
Om klubbenes og Bærum kommunes store erstatningsansvar blyforurensning av
drikkevannsbrønnene i området.
Om forurensning av Stokkerelva/Åstaddammen i Åstad naturreservat/Neselva. Fisk og
organismer i elva og ikke minst gyteforholdene for sjøørret og ål i Neselva er sårbare
for ethvert nivå av bly i vannet.
Om spredning av blyforurenset vann som brukes til kunstsnøproduksjonen.
Om sikkerheten for mennesker og dyr langs Vestmarkveien og i terrenget oppover ved
skileikområdet, Nedre Gupu og Gupu. Det er dokumentert at hele området er utsatt for
skudd over og til side for skytevollen, med dødelig anslagsenergi.
Om trafikken fra Kattås til parkeringsplassen ved Vestmarksetra om vinteren med
store snømengder (ofte over 1 meter), med hundrevis av biler og vanskelig
fremkommelighet for ambulanse og brannbiler generelt, men spesielt ved store stevner
om vinteren hvor det planlegges busstransport i tillegg. Til og med i plandokumentet
er det opplyst at det mange steder langs veien om vinteren ikke er mulig for to busser å
møte hverandre. Det vil bli vanskelig nok for busser og biler å møte hverandre.
Om skogens dyr til stede på anlegget hele året og husdyr på beite på anlegget hele
sommeren fra mai til september. I plandokumentet står det at dette løses ved at
husdyrene vil bli jaget bort av brukerne av skytebanen.
Om skytestøy hver dag, til og med på lørdager og søndager, og til alle årstider!

Disse alvorlige konsekvensene gjør stedet uegnet til skiskytingsarena. At Planutvalget mener
at det ikke fins bedre steder i Bærum, gjør ikke Franskleiv egnet likevel. Og Hole-alternativet
er ikke belastet med de konsekvensene som gjør Franskleiv uegnet. Det er faktisk ubegripelig
for allmennheten at Planutvalget foretar en så lemfeldig behandling av saken som et
skiskytteranlegg er. Det er overraskende at ikke kommunen vurderer konsekvensen for
kommunen selv av blyforurensning av grunnvannet. Kommunen vil bl.a. måtte føre
kommunalt vann til samtlige husstander som i dag har grunnvannsbrønner, og holde
husstandene økonomisk skadesløse i kraft av sitt erstatningsansvar som grunneier og

besluttende myndighet. Denne konsekvensen vil åpenbart Planutvalget påføre kommunen.
Kostnadsberegningene bør gjøres nå og tas med i beslutningsgrunnlaget, slik at Bærum
kommune og klubbene har en kalkulert fremtidig kostnad å forholde seg til.
Høringsuttalelsene med dokumentasjon av disse konsekvensene er tilgjengelige på
kommunens hjemmesider under Politikk, Planutvalget, sak 199-14 under tittelen ”FranskleivSkianlegg i Vestmarka”. Jeg oppfordrer alle til å studere alle dokumentene nøye.
Planutvalgets medlemmer har åpenbart ikke gjort hjemmeleksen sin.
Spesielt bør leses de omfattende, grundige og saklige innspillene fra Lars Holo på vegne av
brukere av området og beboerne i området. De inneholder dokumentasjon av konsekvenser
som ikke er imøtegått av Multiconsult eller rådmannen.
Bærum kommune har avvist samarbeid med Hole kommune om et større anlegg på Høymyr
ved Sollihøgda. Det regionale samarbeid om et fremtidsrettet anlegg for våre skiskyttere er
derved forlatt. Det er nesten ikke til å tro at Bærum kommune lar denne muligheten forsvinne
for ALLE skiskyttere fra Asker og Bærum.
Leit for Bærums skiskyttere i alle aldere og av begge kjønn, at kommunikasjonen mellom to
Høyrestyrte kommuner ble avsluttet om skiskytteranlegget på Sollihøgda. Hole sa ja, mens
Bærum sa nei. Tiden vil vise om Bærum vil angre.
Helt til slutt:
Risikoen totalt sett for dette prosjektet vil kunne koste Bærum kommune og Forslagsstillerne
så mye, at det hele må nedlegges kort tid etter en eventuell ferdigstillelse. Derfor: Det
klokeste er å legge bort hele planen for godt. Franskleiv er fortsatt IKKE egnet for et
Skiskytteranlegg. Det er enda tid til å la fornuften bli rådende! Sats pengene på Sollihøgda i
samarbeid med de kommunene som gjerne vil dele omkostningene med Bærum og Hole og
sett i gang! Nå! Bærum må fronte, ikke med et anlegg kun for barn, men for alle årsklasser.
Det er fremtidsrettet politikk for alle skiskyttere i vår region!
Svein Dagestad

