
“Som en krigssone”, OSL styreleders kommentar til oppslag i Oppegård Avis  
 
Som mange av Oppegård Skytterlags (OSL)  medlemmer har fått med seg har Oppegård Avis 
(OA) ukritisk stilt godt med spalteplass til rådighet for aksjonskomiteen “Nei til skytestøy fra 
Kurud” på Greverud toppen.  
 
OA gjorde ikke noe troverdig forsøk på å få OSL’s kommentar i forkant av oppslaget og 
publiserte av et innlegg med et spekulativt innhold en tendensiøs overskrift i relativt stor type i 
avisen utgave den 12. november.  
 
Etter oppslaget skrev styret i OSL til redaktøren i OA og uttrykte skuffelse over at vi ikke var 
kontaktet i forkant for en kommentar til påstander og innhold. Det var flere påstander som ikke 
er riktige. Redaktøren i OA påsto at de hadde forsøkt å kontakte styreleder i OSL men på hans 
telefon var det var bare ubesvarte anrop fra ukjente nummer uten annen beskjed, hverken på 
svarer, sms eller mail. 
 
OA tilbød OSL et oppslag med tilsvar i neste nummer av avisa. Styreleder i OSL svarte positivt 
på det og stilte til intervju på Kurud skytebane søndag 15. november.  
 
Styreleder ga tydelig uttrykk ovenfor OA’s journalist at han stilte opp for at dette skulle brukes i 
en en artikkel om OSL, hva vi driver med og hva vi gjør for å redusere støybelastninger fra vår 
aktivet for våre naboer.  
 
Styreleder var helt tydelig på at OSL ikke ønsket å bidra til en diskusjon i OA med utgangspunkt 
i oppslaget fra aksjonskomiteen på Greverudåsen. 
 
Dette var åpenbart ikke journalisten interessert i, og da uttrykte styreleder umiddelbart at han 
ville trekke seg fra intervjuet. Etter noe frem og tilbake ble styreleder til slutt enige med 
journalisten om at hun kunne bruke bilde som var tatt og sitere fra det som tidligere var sendt 
skriftlig til redaksjonen i OA. 
 
Journalisten sendte styreleder en sitatsjekk som tydelig viste at hun ikke hadde til hensikt å holde 
seg til avtalen inngått mellom styreleder og journalisten. Styreleder besluttet da at OSL hverken 
ønsket å bli sitert eller å få vårt bilde på trykk i OA. 
 
Dette falt tydeligvis redaksjonen i OA vanskelig å svelge.  OA har fulgt opp med et ordvalg, 
antagelser og antydninger i påfølgende nummer av OA den 19. november, som tydelig viser 
deres manglende troverdighet når de påstår at de er en nøytral part som kun ønsker å formidle 
“nyheter” av interesse for Oppegårds beboere, herunder også aktive skyttere. 
 
Aksjonskomiteen har gjort det til sin fanesak at de mistenker at vår skyteaktivitet innenfor våre 
lovlige åpningstider er lang utenfor de rammer som er gitt i avtalen med Oppegård kommune. 
Dette har ansporet gratisavisen OA’s journalist til såkalt “gravende” kritisk journalistikk. Det har 
avstedkommet hinsidige spekulasjoner og tallmagier utover enhver fornuft. 
 



De støydempende tiltak som er gjennomført er ikke nevnt med ord og journalisten har et tydelig 
fordreid valgt av informasjon for å underbygge deres “nøytrale” antagelse om at vi forsøker å 
skjule uregelmessigheter som ikke tåler dagens lys. 
 
OSL har en avtale med Oppegård kommune med basis i et skriv fra SFT (dengang Statens 
Forurensningstilsyn) hvor det legges til grunn en planlagt utnyttelse på omlag 45 000 skudd 
(dette angis ikke som en absolutt grense). Dette tallet er videreført i avtalen OSL har med 
Oppegård kommune fra 1990. 
 
Klima og Miljødepartementet utarbeidet i 2012 et skriv med "Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2012)". Retningslinjen setter en øvre begrensning på 65 000 
skudd og begrensninger i åpningstider for skytebaner der det ligger bygninger med fast beboelse 
innenfor såkalt “gul sone” med et begrenset aktivitetsnivå og en maksimal støybelastning opptil 
65dB.  
 
For bygninger utenfor gul sone hvor støybelastningen fra skytebaner er lavere enn 60 dB er det 
ingen begrensning i antall skudd eller aktivitet bortsett fra nattestid.   
 
OSL’s egne lyd målinger viser at vi nå etter støydempingstiltakene i sommer er gjennomført har 
redusert støybildet med 10 – 12 dB på Greverudåsen. Kurud banen er nå utenfor gul sone med 
maksimal støybelastning for bebyggelsen på Greverudåsen under grensen for 60 dB. 
 
OSL  har rapportert 57 000 skudd med grovammunisjon i hht til baneloggen på Kurud avfyrt 
innenfor vår normale åpningstider. Skudd avfyrt under Vår- og Høstfelt er da ikke tatt med siden 
dette er ekstraordinær stevneaktivitet to ganger i året, og derfor unntatt totalregnskapet i hht 
tillatelsen fra Oppegård kommune. 
 
Vår virksomhet og avtalen med Oppegård kommune skal diskuteres på et møte i rådhuset på 
Oppegård den 30 november. 
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