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NØTTERØ SKYTTERLAGS BANE PÅ LOFTERØD I FÆRDER KOMMUNE  
 
Ved vedtak 14.11.2019 ga Statsforvalteren i Vestfold og Telemark revidert tillatelse til Nøtterø 
skytterlags virksomhet på Lofterød skytebane. Vedtaket  ble påklaget til Miljødirektoratet som 
stadfestet statsforvalterens vedtak 30.03.2020.  
 
Ett av punktene i klagen gjaldt spørsmålet om bruk av finkaliber (kal 22) i helgene der 
statsforvalteren ikke etterkom skytterlagets ønske om å kunne skyte i helgene.  Så vel 
statsforvalteren  som direktoratet la til grunn at skyting med kaliber 22 er «godt hørbar» hos 
naboer.   
 
Vi ba Rieber Prosjekt om å gjennomføre målinger av støy fra våpen med kaliber 22 og disse 
målingene viste at denne form for skyting ikke er hørbar for naboene. Det heter i rapporten: 
 
Skyting med rifle kaliber .22 er kun hørbar ved én bolig, og dette er boligen i skytterhuset til 
Nøtterø skytterlag. På balkongen og utenfor vinduene, som vender mot sør, vil ikke skytingen 
være hørbar i denne boligen heller. 
 
Følgelig ba vi Miljødirektoratet om å omgjøre sitt vedtak i klagesaken. Direktoratet har 
imidlertid valgt å henvise oss til å søke Statsforvalteren om endring av gjeldende tillatelse, 
hvilket herved gjøres.  Vi vedlegger i den anledning kopi av vårt brev til Miljødirektoratet, notat 
fra Rieber Prosjekt av 14.12.20, samt Miljødirektoratets svarbrev av 08.04.2021.  
 
Med henvisning til forurensningsloven § 18  første ledd nr 4) søker vi herved om at pkt 1.2 i  
gjeldende utslippstillatelse endres slik at skyting med kaliber 22 tillates lørdager og søndager 
10-19 i tillegg til de skytetider som allerede er omfattet av tillatelsen.  En slik utvidelse vil 
være svært viktig for skytterlaget. Vi viser her til det som ble uttalt i klagen fra Rieber 
Prosjekt av 03.12.19: 
 
I dag er det primært ungdom som skyter med kaliber .22 utendørs, men trenden synes å være 
at også flere voksne vil gjøre dette. Ved å ikke tillate skyting i helgene med kaliber .22  
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rammes spesielt ungdommen og skytterlagets OL-kandidat i skyting. Skytterlaget ønsker at 
det også tillates skyting med kaliber .22 lørdag og søndag kl. 10-19. Dette vil være gunstig for 
ungdomsaktiviteten, for skytterlagets OL-kandidat, og vil på sikt kunne påvirke flere voksne til 
også å skyte med støysvakt finkaliber fremfor grovkaliber. 
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