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NØTTERØ SKYTTERLAGS BANE PÅ LOFTERØD I FÆRDER KOMMUNE – VEDTAK I KLAGESAK 
 
Ved vedtak 30.03.20 stadfestet Miljødirektoratet en avgjørelse fra Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark om revidert tillatelse til Nøtterø skytterlags virksomhet på Lofterød skytebane. 
 
Ett av punktene i klagen gjaldt spørsmålet om bruk av finkaliber (kal 22) i helgene. Det er dette 
punktet nærværende brev handler om.  
 
I fylkesmannens tillatelse av 14.11.2019 uttales det (min understrekning): 
 
 
Av støysonekart datert 27.09.2019 for skyting med finkalibret rifle fremgår det at ingen boliger 
ligger innenfor gul støysone ved denne bruken av banen. På denne bakgrunn har Fylkesmannen 
vurdert at det i utgangspunktet ikke er behov for regulering av bruk av finkalibret våpen i denne 
saken. Det er derfor ikke satt en maksimal ramme enkeltskudd per år for finkalibret våpen. Vi 
har likevel vurdert det som rimelig at slik bruk også begrenses av forutsigbare skytetider: 
mandag til fredag kl 09-21. 
 
 
 
Vedtaket om skytetider ble påklaget og i klagen fra Rieber Prosjekt heter det: 
 
Til tross for at det er dokumentert at støy fra skyting med rifle kaliber .22 er helt ubetydelig, 
begrenses skytetidene for slik skyting til mandag-fredag kl. 09-21 i tillatelsen. 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 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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Klagen ble ikke etterkommet verken av fylkesmannen eller direktoratet på dette punkt.  
 
 
I sitt brev til direktoratet av 28.01.20 skrev fylkesmannen (min understrekning): 
 
 
Skytterlaget søkte om tillatelse til skyting «alle dager» med rifle kaliber .22. I vedlegg 13 
finnes et støysonekart for skyting med rifle kaliber .22. På bakgrunn av støysonekartet kan 
ikke Fylkesmannen se at finkaliber er avgjørende for støyforholdene i denne saken. Det må 
likevel påregnes at selv om denne skyteaktiviteten ikke overskrider støyretningslinjens 
grenseverdier vil den være godt hørbar hos naboer. Formålet med skytetidsbegrensning for 
rifle kaliber .22 var å gi naboer forutsigbare forhold.  
 
 
Fylkesmannens oversendelsesbrev ble ikke kommentert av skytterlaget eller Rieber. I sin 
avgjørelse av klagesaken uttalte direktoratet: 
 
 
Miljødirektoratet understreker at støy er et miljøproblem som rammer svært mange 
mennesker, og støybelastning kan medføre forskjellige helseplager. Støy oppleves forskjellig 
av folk, og flere kan oppleve støy som sjenerende også ved støyverdier under støygrensene. 
Det fremgår av støysonekart datert 27.09.2019 at skyting med finkalibret rifle ikke medfører 
at noen boliger ligger innenfor gul støysone. Selv om skyting med finkaliber i denne saken ikke 
overskrider fastsatt grenseverdi, vil den være godt hørbar hos naboer. Skyteaktiviteten 
oppleves i dag utvilsomt som en ulempe for naboene. Miljødirektoratet er enig med 
Fylkesmannens vurderinger rundt betydningen av forutsigbarhet for naboer og behovet for 
stillhet i helger. 
 
 
Det kan altså konstateres at så vel fylkesmannen som direktoratet ved sine vedtak har lagt til 
grunn at skyting med kaliber 22 er «godt hørbar» hos naboer.   
 
I ettertid ser vi at saken kunne vært bedre opplyst fra skytterlagets side på dette punkt. 
Riktignok uttales det i klagen fra Rieber Prosjekt at det er dokumentert at støy fra kaliber 22 
er helt ubetydelig, men dette ble ikke  nærmere underbygget, noe som da antas å være 
årsaken til at fylkesmannen på sin side har «antatt» at støyen fra kaliber 22 ville være godt 
hørbar hos naboene.  
 
For at det ikke skal være noen misforståelser når det gjelder nivået av støy fra kaliber22, har 
DFS bedt Rieber Prosjekt om å gjennomføre målinger av støy fra våpen med kaliber 22 på 
banen på Lofterød. Vedlagt følger hans rapport.  Her konkluderes det som følger: 
 
 
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. 
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Ettersom det nå er dokumentert at denne formen for skyting ikke er hørbar for naboene slik 
direktoratet hittil har lagt til grunn, ber vi om at direktoratet omgjør sitt vedtak av 30.03.20, 
jfr. Forvaltningsloven § 35, slik at skyting med kaliber 22 tillates også på lørdager og søndager 
kl 10-19.  
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