Referat af dialogmøde den 22. august 2016 med naboer til
skydebanerne i Langstrup Mose

NOTAT
KTOM/LIKG

Fredensborg Kommunes administration havde 22. august 2016 kl. 17-19 inviteret

25. august 2016

naboer til skydebanerne i Langstrup Mose, grønne lokale organisationer m.fl. til
dialogmøde. Formålet var at indsamle viden om naboernes situation.
Der deltog ca. 100 naboer, jægere, organisationsrepræsentanter m.fl.
Dagsorden for mødet
17.00

Velkomst
Rammer for mødet og status for skydebanerne v/Ulla Catrine Brinch,
konstitueret direktør, Fredensborg Kommune

17.25

Naboernes situation Indlæg v/Birgitte Reenberg, Oldvejen, Jesper
Lund, Oldvejen og Thue Mylin, Lønholtvej

17.40

Gruppearbejde

18.30

Det videre forløb v/Ulla Catrine Brinch, konstitueret direktør,
Fredensborg Kommune

Nedenfor er angivet de pointer og bemærkninger, der fremkom under mødet fra
deltagerne.
Powerpoints fra Ulla Catrine Brinchs oplæg findes på
www.fredensborg.dk/skydebaner sammen med dette notat.
Pointer fra oplæg om naboernes situation
Birgitte Reenberg:
-

Stærkt plaget af støj både ude og inde

-

Må sætte høj musik på om dagen for at kunne holde ud at arbejde hjemme

-

Etableret lydtæt soveværelse i kælder for at kunne sove om dagen pga.
skiftende arbejdstider

-

Tilfredshed med gennemførte støjmålinger, men skuffet over der ikke er
taget konsekvens af dem

-

Støjmåling taget ved en skudvinkel på 30 grader i stedet for 15 grader,
dvs. støjen er reelt højere.

Jesper Lund:
-

Tidligere arbejdsmediciner på Stålvalseværket og praktiserende læge
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-

Støj over 70 dB medfører stress og hjerte-kar sygdomme. Især støj der
kommer stødvist som skud.

Thue Mylin:
-

Den forøgede skudmængde startede allerede før Naturstyrelsens skærpede
krav til jagtprøven.

-

Planstrategi Fremtiden Fredensborg Kommune skriver på forsiden ”Ro og
rum på landet”. Dette gælder på ingen måde for mange af kommunens
borgere på landet.

Pointer fra gruppearbejde runde 1 – skydetider
Hvornår vil I helst have skydefrie perioder? Tidspunkter på dagen/ugen/året
(helligdage og ferier)?
-

Ingen skydning overhovedet – flytte banerne uden for kommunen

-

Luk Karlebobanen

-

Ned i aktivitet - tilbage til lokal hyggebane fremfor import af andre
kommuners støj

-

Tilfredshed med nuværende niveau

-

Skydning begrænses til tirsdag, torsdag og lørdag maks. 5 timer ad gangen

-

Skydefri i weekender og helligdage er højt prioriteret, fx maks. 2-8 søndage
om året med skydning.

-

Skydefri i sommerferien

-

Skydefri 1-2 hverdage, kun om eftermiddagen.

-

Skydefrie aftner efter kl. 20, fredag aften vigtig at friholde

-

Koncentrerede skydeperioder, fx lang lørdag 1 gang om måneden eller
skydning 2 timer efterfulgt af 2 timers pause.

-

Samme skydetider på begge baner

-

Skydning koordineret med myldretid på motorvejen

Pointer fra gruppearbejde runde 2 – andre opmærksomhedspunkter
Oplever I (ud over skudstøjen) andre gener eller bekymringer, som kommunen skal
være opmærksom på?
-

Forurening af grundvand, jord og natur – ønske om oprensning

-

Brug miljøvenlige lerduer og patroner

-

Forstyrrelse af dyreliv og fugleliv

-

Trafik gennem Langstrup By, Langstrup Mose og andre landbyer og
landeveje

-

Ulovlig parkering

-

Alternativ adgang fra syd

-

Utryghed ved at komme i mosen ift. skudretning.

-

Andre friluftsaktiviteter begrænses.
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-

Kommunen skal overholde lovgivningen og være hurtigere i
sagsbehandlingen

-

Savner politisk deltagelse ved dialogmødet

-

Bekymring for af støj påvirker sundhed og skaber stress – det er
kommunens ansvar

-

Kan skydebanerne overhovedet støjdæmpes?

-

Ejendomsværdi påvirkes

-

Støj fra motorvejen – ønske om støjvæg ?

-

Transportkorridor

-

Gener fra motionscyklister mv. på landevejen

-

Skydning er en friluftsaktivitet som mange mennesker værdsætter.

-

Frygt for øget medlemsantal

Pointer fra gruppearbejde runde 3 – at leve sammen
Hvad kan jægere og naboer gøre for at få en bedre hverdag sammen?
-

Elektroniske jagtprøver – skydebiograf

-

Støjdæmpning, mobile løsninger, justere skudretning, skydehuse

-

Flytte eller lukke baner til de er lovlige

-

Dialog mellem alle parter og flere dialogmøder

-

Ændre skudretning

-

Gå sammen med andre kommuner om at etablere en stor nordsjællandsk
skydebane et mere hensigtsmæssigt sted

-

Brug baner uden for kommunen

Pointer og spørgsmål fra generel afsluttende debat
-

Dialogmøde skulle have været afholdt tidligere

-

Baner burde være lukket i marts på baggrund af støjmålinger

-

Retssag forberedes af naboer

-

Hvad skal drøftes på udvalgenes temamøde den 30/8? Er det omfattet af
aktindsigt? Administrationen svarede, at oplægget er omfattet af aktindsigt.

-

Ønsker hurtig afklaring

-

Manglende fleksibilitet om skydebanernes ønske om støjdæmpning.
Administrationen svarede, at der har været dialog med Langstrup
Flugtskydebane, hvor vi har talt om muligheder for at gennemføre
midlertidige forsøg med støjdæmpning, og at skydebanen desuden har fået
information om de ansøgninger, der skal gennemføres ift. ønske om
permanent støjdæmpning. Desuden at der på grund af lovgivning er
begrænsninger for hvor og hvilke typer støjdæmpning, der kan etableres i
mosen.

-

Jægere: Der er ingen grund til utryghed i mosen. Skytter peger aldrig mod
offentlige stier og veje

-

Jægerne er ikke ude på at genere andre
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-

Ønsker om ny placering af banerne

Administrationen afsluttede mødet og henviste til at opsamling på mødet og videre
information om sagen lægges på kommunens hjemmeside.
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