
Åpent brev til Bærum Kommunestyre v/ordfører Lisbeth Hammer Krog. 

 

NEI til skiskytteranlegg i Franskleiv! 
 

Det skal ikke og kan ikke etableres et skiskytteranlegg i Franskleiv ved 

Vestmarksetra! 
 

Litt historie først: 

Denne saken ble opprinnelig tatt opp av nåværende ordfører Per Berger i Hole kommune og 

ordfører Odd Reinsfelt, i Bærumsordførerens nest siste periode, allerede i 2006. Begge mente 

at Sollihøgda er et meget egnet sted å legge et slikt anlegg, grunnet områdets beskaffenhet, 

beliggenhet, meget gode snøforhold, offentlig kommunikasjon, få berørte naboer og en 

grunneier som vil yte meget til ungdom og fritidsinteresserte, i et område som har naturgitte 

forhold. Også for god vei frem til anlegget, betydelig plass for parkering (3-4000 P-plasser!) 

og svært liten risiko for forurensning av vannkilder til folk og fe! 

 

Selve skyteanlegget ligger i et nedsunket område i terrenget med naturlige hindringer mot at 

skudd skal komme på avveie. Også naturlig støyhindrende. 

 

Et av premissene for anlegg på Sollihøgda, i tillegg til ovennevnte, er at de to ordførerne var 

fremsynte når det gjaldt transport til og fra anlegget. På Bærums side skal det nå bygges to 

nye tuneller på E16 mellom Bjørum og Sollihøgda som avkorter reisetiden fra Sandvika til 

Sollihøgda med personbil til å bli ca.15 minutter. Med buss ca. 20 minutter.  

 

Hole og Bærum la i tillegg til grunn, at hovedtyngden av skiskyttere til anlegget vil komme 

fra Bærum. Derfor mener Holes ordfører i dag, som den gang, at det var helt naturlig å 

invitere Bærum med som deltaker i reguleringsplanen for området. Denne beskjeden ble 

videreformidlet fra Bærums avtroppende ordfører til Bærums påtroppende ordfører.  

 

”Hole kommune fortsetter sitt arbeid med sin reguleringsplan for Sollihøgda”, bekreftet 

ordfører Per Berger til undertegnede på telefon fredag den 11. april 2014 kl. 13.15. 

”Og vi vil gjerne ha Bærum med oss!” (Hørte jeg riktig? JA!) 

 

Dette er i korte trekk forhistorien for reguleringsplanen med skiskytteranlegget på Sollihøgda. 

Også for alle de unge flotte ungdommene i Bærum som forbereder seg til å videreføre 

hegemoniet etter dagens norske fremragende skiskyttere. Vi ønsker de unge best mulige 

treningsmuligheter! 

 

”De siste 2 (to) årene er det ikke tatt noe initiativ fra Bærum Kommune om Holes 

reguleringsplan for området”, ifølge Holes ordfører.   

 

At Bærum kommune har unnlatt å kontakte vår gode nabo Hole kommune, er helt utrolig. 

Dette er svakt politisk håndverk! Er dette virkelig villet politikk fra Bærums side? 

 

I sammenheng med kravene fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

til reguleringsplanen for Franskleiv sies det helt klart ”at det skal gjøres en grundig vurdering 

av om det er behov for det planlagte anlegget og at dette skal vurderes opp mot andre lokale 

og regionale alternativer”.  



Samarbeidet med Hole er ikke kommet frem. Heller ikke at Hole kommune fortsatt aktivt 

arbeider med sin reguleringsplan på Sollihøgda uten aktivt samarbeid med Bærum! 

 

Dette er viktige krav og fakta, men som ikke er redegjort for i Rådmannen i Bærums skriv i 

dokument nr. 2218150 til Planutvalgets møte den 13.03.2014.  

 

Men, foreløpig har nå altså foreldrene til ca. 170 skiskytterungdom i Bærum klart å 

overbevise Bærum Kommunes rådmann og Planutvalget, om å gå inn for å plassere 

skiskytteranlegget på Franskleiv ved Vestmarksetra. Høyre, med sitt flertall i kommunestyret 

har hovedansvaret for godkjennelse av dette forslaget eller avslutte det snarest mulig.  

Å avslutte prosjektet raskest mulig er det beste for alle involverte. 

 

Vel vitende om alle de solide motargumenter som er kommet frem i saken, som Bærum 

Kommune først må vurdere og så eventuelt overkjøre, før en tilkjempet seier for Franskleiv 

kan bli realisert, oppfordrer jeg deg ordfører Lisbeth Hammer Krog og Høyre, så sterkt jeg 

kan, at det legges til rette for at våre ca.170 unge Bærums-skiskyttere kan benytte et anlegg på 

Sollihøgda, sammen med skiskyttere fra Hole og Holes nabokommuner. (Kanskje Asker 

også?) 

 

Det vil for øvrig for allmennheten være interessant å vite hva Franskleiv anlegget skal koste.  

Spesielt i disse tider hvor man ser på budsjetter for barn og unge spesielt, veid opp mot 

tiltak/planer for adskillig svakere stilte grupper av sambygdinger. Å bygge et anlegg for ca. 

170 unge av en befolkning på 115.000 bæringer til en kostnad vi ikke kjenner, kan det også 

stilles spørsmål ved.  

 

Skiskytterne blir helt sikkert mer fornøyde med Sollihøgda enn Franskleiv. Med den ringeakt 

skiskytterne risikerer fra de tusener som elsker å starte sin tur ut i naturen ved Vestmarka  

P-plass  UTEN bakgrunnsmusikk fra en støyende skytebane og UTEN larmende snøkanoner 

som ikke hører hjemme i Vestmarka, så oppfordrer vi deg ordfører:  

 

Ikke ødelegg inngangsporten til et elsket friluftsområde for barn, unge, handikappede og 

voksne med et anlegg som skal tjene ca.170 unge. De aller fleste av oss synes dette er et 

gedigent overtramp. Og det til alle årstider! Løsningen er Sollihøgda. Da blir alle fornøyd!  

Derfor: Ta snarest kontakt igjen med kollega Per Berger i Hole og kom bokstavelig talt på 

banen igjen sammen med ham! Vis interesse og la det best egnede område og det beste 

skyteanlegget for skiskytterungdommene i Bærum bli bygget på Sollihøgda! 

 

Dette er god politikk! 

 

Lykke til! 

 

Med optimistisk hilsen,  

 

Svein Dagestad 

Medlem av Høyre 

 

 

sveindagestad@gmail.com 

 

Mob.: 908 66 542 


