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\ Tanum Vel
Postboks 57
1312 Slependen Tanum 26.02.2015

Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Ad: vedtatt detalj regulering skianlegg Bærum kommune - Franskleiv i
Vestmarka.

Tanum Vel er kjent med at Fylkesmannen iOslo og Akershus har sendt saken over til
Klima- og miljødepartementet for stadfesting etter Markaloven i brev av 16.02.2015.

Velet er, innen sitt område, befolkningens talerør overfor kommunen og andre
offentlige myndigheter. Denne delen av Vestmarka er kartfestet innen velets område.
Velets årsmøte har gjennom flere år avvist skianlegget pga de store negative
konsekvenser tiltaket vil ha for brukerne av det tradisjonelle friluftslivet.

Franskleiv i Vestmarka er et av Bærums mest besøkte friluftsområder. Bruken
er tradisjonell - turgåing, sykling og ski. Svært mange barnefamilier bruker
området som sitt nærturområde i helgene.

For ytterligere utdyping av velets syn vedlegges velets uttalelse av 13.05.2014 som del
av denne uttalelse.

Taum Vel mener det er trist at en prestisjefylt idrett for noen få, synes å få
gjennomslag på bekostning av de mange tusen brukere av det enkle friluftsliv.
Det var jo nettopp denne store brukergruppen Markaloven også skulle ivareta.
Velet kan ikke se at disse brukernes behov er vektlagt i Bærum kommunes vedtak.

Fylkesmannens anbefalinger overfor departementet vektlegger denne store
brukergruppen noe mer ved å anbefale begrensninger i skytetidene, men ender opp
med å anbefale stadfesting av reguleringsplanen, inklusive Fylkesmannens forslag til
endringer.

Taum Vel anmoder Klima- og miljødepartementet primært å avvise
reguleringsplanen. Velet kan ikke se at intensjonene i Markaloven er anvendt til beste
for de store brukergruppene av det tradisjonelle friluftslivet.

Sekundært støtter velet Fylkesmannens forslag til endringer av skytetider. Dersom
skiskytterarenaen, tross alle protester blir realisert, er dette det absolutte minimum av
tiltak for å tilgodese friluftslivet.

Taum Vel er kjent med alle protester, utredninger og brev fra beboergruppen ved Lars
Holo og støtter fullt ut disse.

Avslutningsvis ber Tanum Vel departementet vurdere meget nøye sikkerheten rundt
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skiskytterarenaen.
Slik det nå er vedtatt, skal skyteretning gå mot offentlig vei. Veiet er ikke kjent med at
noen andre skytterarenaer er anlagt med slik skyteretning.
Atbanen anlegges slik - med fare for ulykker for folk som ferdes på offentlig vei -
burde etter velets mening tilsi at det ikke er plass til skiskytteranlegget på Franskleiv i
Vestmarka.
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Kopi til:
Bærum Natur- og Friluftsråd
Naturvemforbundet iBærum
Naturvemforbundet iOslo og Akershus
Beboergruppen v/Lars Holo


