OSL Styrets svar til "Protestaksjonen Nei til Skytestøy på Kurud”
En gruppe beboerne på vestsiden av Greverudåsen i Oppegård forsøker å sette i gang en
beboerprotest med “dør til dør” aksjon med formål å stanse Oppegård Skytterlags
(OSL) og Oppegård JFFs lovlige skyteaktivitet på Oppegård kommunes grunn på Kurud.
De har ikke forsøkt å få verken skytterlaget eller jegerforeningen i tale. De har gått direkte
ut til beboerne i området med en ”Facebookside”og et skriv fullt av faktafeil og drøye
påstander hvor de ber beboerne å slutte seg til protestaksjonen uansett om de er plaget
eller ei med oppfordringen: “Vis din misnøye – du har ingenting å tape, men alt å vinne”
. De spiller åpenbart på å skape et “dommedags scenario” hvor beboerne på Greverud
blir fortrengt av støy fra stadig økende skyteaktivtet på Kurud.
Dette er er et innlegg på vegne av Oppegård SL og vår pistolbane på Kurud.
Vi observerer at Protestaksjonen Nei til Skytestøy på Kurud (PNSK) forsøker å få medhold
for sine synspunkter ved tendensiøse påstander og usannheter for å understreke sitt poeng.
Følgende påstander er direkte feilaktige:
·

På PNSK sin hjemmeside påståes det at pistolbanen er nyanlagt, og et ledd i en
nærmest en “hemmelig kontinuerlig snik-utvidelse av skyteaktivteten på Kurud.
Pistolbanen ble anlagt og tatt i bruk i 1996 . Det har vært varierende aktiviteter i takt med
våre til enhver tid om lag 250 medlemmers aktivitetsnivå. Myndigheters krav til aktivitet
har ført til at våre medlemmer har økt sin aktivtet de siste årene. Vi erkjenner at
akseptabel sameksistens med våre naboer kreve at vi foretar støydempende tiltak på
banen.

·

I skrivet fra PNSK påståes mot bedre vitende at det ikke er foretatt noen virksomme
støyreduserende tiltak på pistolbanen. Dette er ikke riktig . OSL har sommeren 2015
forlenget og isolert standplassoverbygget med lydabsorberende plater og duk. Bak- og
sidevegger på standplass skal også kles med lydabsorberende plater i løpet av høsten
2015.

·

Det påståes at det er etablert «fri-skyteområder» utenfor skytebanen. Dette er ikke
riktig. Det ble etablert 8 faste standplasser for en feltløype våren 2011 umiddelbart nord
og syd for banen. Dette er en løype som benyttes to ganger i året, i henhold til
godkjenning fra Oppegård kommune, en helg i mai og en helg i september. Løypa er
sikkerhetsmessig inspisert og skriftlig godkjent av politiet i Follo høsten 2011 med
tilleggsgodkjenning våren 2013 .

·

Det påståes at det er "skyting til alle døgnets tider og midt i kirketid”. Det skytes ikke på
helligdager markert med rødt i kalenderen. Vi forholder oss til fastsatte skytetider etter
avtale og i samråd med Oppegård kommune. Det skytes aldri før kl 10 og etter kl 21. I
helgene skytes det kun på lørdager mellom 12 og 16 bortsett fra nevnte to helger i mai
og september hvor det skytes på søndager.

·

Det påståes at det skytes med “grove våpen” som avgir mer støy enn jaktrifler. Dette er
ikke riktig. Vi skyter ikke med magnum ammunisjon og det benyttes i all hovedsak cal 22
til cal 38 med et lydnivå ved munning på 120 – 130 dB i motsetning til jaktrifler som har
et lydnivå på 140 – 160 dB.

·

Det påståes at det nylig er gitt tillatelse til ordinær skyting på ondager. Dette er ikke
riktig. På onsdager har det alltid vært tillatt å skyte med finkaliber cal 22 mellom kl 17 og
21 på OSL sin bane. Cal 22 avgir betydelig mindre lyd enn det som normalt vil kunne
karakteriseres som sjenerende / hørbart for beboere på Greverudtoppen.

·

Oppropet påstår at pistol banen ligger noen få hundre meter fra bebyggelsen. Nærmeste
hus ligger 650m fra standplassen i luftlinje og resterende hovedtynge av bebyggelse
ligger mer enn 1000 meter fra standplassen. Mellom banen og bebyggelsen ligger
Gamle Mossevei og våre lydmålinger viser at trafikkstøy derfra i perioder fullstendig
overdøver skytelyd fra banene på Kurud.

Oppegård Skytterlag (OSL) har i løpet av sommeren 2015 gjennomført støyreduserende tiltak
på standplassen på Kurud. Ytterligere tiltak er på trappene og vårt mål er å redusere lydnivået
på Greverud toppen fra vår normale virksomhet til under 60 dB.
Til opplysning tilsvarer vanlig tale på 1 m avstand 58 dB. Menneskets subjektive oppfatning av
lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. Undersøkelser viser at de fleste vil oppfatte en
økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling. Dette vil imidlertid kunne variere noe med lydens
karakter. En endring på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5-6 dB
vil være tydelig (kilde: http://www.miljostatus.no.)
Våre tiltak har så langt vist betydelig forbedring av lydnivået på Greverudåsen. OSL har foretatt
dokumenterbare lydmålinger av samtidig skyting med grove håndvåpen fra 8 skyttere. Vi
registrerte da høyeste utslag på rundt 65 dB (peak). Dette er en betydelig reduksjon i
størrelsesorden 10 dB i forhold til tidligere dokumenterte målinger før vi gjennomførte tiltak på
standplassen.
Det påståes fra PNSK at det er foretatt "peak" målinger på over 90 dB fra Greverud toppen
(tydeligvis med en app på en mobiltelefon, jfr bildet på Facebook)- det er atskillig høyere en vi
noen sinne har klart å måle utenfor standplass i skytebanens umiddelbare nærhet. Vi er klar
over at fjellveggen bak standplassen representerer en lyd reflektor og vi er i prosess på å gjøre
noe med den. For oss handler det om økonomi, og det vil helt klart åpne seg muligheter om
Oppegård kommune som grunneier ville gå med på et spleiselag på dette tiltaket.
Når dette er nevnt så har vi notert oss at det er påfallende hvor synlig bebyggelsen på kanten
av Greverudtoppen er blitt de siste årene. Ved selvsyn har vi notert oss den skjemmende
flatehogst som er foretatt over betydelig områder vest for bebyggelsen, langs kanten av
Greverud åsen. Fjerning av vegetasjon fører som kjent til at lyd bærer uhindret over større
områder.
Vi i Oppegård Skytterlag er i utgangspunktet interessert i en positiv dialog med våre naboer, og
synes det er forstemmende at dette initiativet går ut med skarp lut for å skape en front mot en
virksomhet som har tradisjoner i Oppegård kommune siden 1886. Oppegård Skytterlag
representerer et kortreist allsidig skyte-aktivitetstilbud til et betydelig antall personer i hele
spekteret fra de helt unge til godt voksne kvinner og menn i Oppegård kommune.
Vi er positive til dialog med våre naboer og mener at vi bør kunne bruke våre resurser på
en bedre måte enn å grave skyttergraver.

I skrivet oppfordres beboerne til å slutte seg til aksjon med den begrunnelse “..at de ikke har
noe å tape men alt og vinne”. Underforstått, selv om dere ikke er plaget så heng dere på i med
lovnad om at verdien på deres eiendom vil stige ...
Dette er en meget korttenkt logikk. Vi skal selvfølgelig alle forsøke å tilpasse våre aktiviteter slik
at det ikke går ut over andre, men av og til må enkelt interesser i noen grad vike for interesser
som fellesskapet mener er viktig å ivareta.
I Oppegård kommune finnes idrettsanlegg, lekeparker, fritidsanlegg og infrastruktur som store
deler av kommunen har glede av og som gjør vår kommune attraktiv å bo i (underforstått gir
gode boligpriser). Men det vil alltid være slik at det finnes kryssende interesser og tiltak som i
noen grad berører enkelte med tidvis lyd og av til støy – men her er det ofte snakk om personlig
innstilling og hvilken holdning man velger å ha til lydbildet.
Vi bor i en tett befolket kommune og det er helt naturlig at man da vil høre andres aktivitet - og
vi regner med at de fleste tidvis har behov for forståelse fra sine nabolag.
Aksjonistene bak PNSK er åpenbart ikke interessert i noen løsning hvor det opprettholdes
skyting på Kurud og ser derfor ingen behov for kommunikasjon for å balansere sitt syn.
Vi oppfordrer derfor alle berørte beboere å tenke seg om før de gir sin tilslutning til denne
aksjonen. Ønsker vi en kommune fri for “støyende” idrettsanlegg og lekeplasser – eller skal vi gi
rom for aktivitet innenfor normalt akseptable rammer.
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