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FREMTIDEN TIL LEIRDUEBANEN PÅ GRANMOEN I BØRSA - SKAUN JEGER- OG 
FISKERFORENING 

- MØTENOTAT 

 

Skaun jeger- og fiskeriforening (Skaun JFF) ble invitert til et møte på rådhuset torsdag 9.10.2014 

kl. 14.30. Fra Skaun JFF møtte to representanter + en representant fra sentrallaget? og fra 

kommunen møtte undertegnede, Sigve Laugsand og ordfører Jon P. Husby. 

 

Temaet for møte var hvor og når vi ser for oss at leirduebanen på Granmoen kan flyttes. Det var 

vanskelig å komme med noen klar konklusjon, men Skaun JFF ble oppfordret til å ta kontakt med 

Skaun IL, skytterlaget og grunneierne på Ramsjøbu. Dersom leirduebanen kan flyttes dit vil vi få 

samlet all skyteaktivitet på samme område. I tillegg ble område på Vennamark som er avsatt til 

motorcrossbane i arealplan nevnt som et alternativ. Der er det allerede foretatt støyvurdering og det 

vil derfor kunne være en egnet plass.  

 

Det ble avtalt at Skaun JFF skulle invitere til ei befaring slik at vi kan vurdere om noen av 

områdene kan være egnet for bruk til leirduebane. I tillegg ble Skaun JFF oppfordret til å komme 

med innspill til arealplanen som nå ligger ute på høring frem til 27.oktober. Selv om de ikke 

bestemmer seg for et område er det fint om de kommer med innspill til planen hvor de sier at de 

ønsker et område til bruk for leirduebane. 

 

Skaun JFF ba om å få se reguleringsplanen for Ramsjøen for å se hvor stort areal som er satt av til 

formålet, og de ba om å få navn på grunneierne i området. Det ble avtalt at undertegnede sender 

dette på e-post til Knut Werkland, leder i Skaun JFF. 

 

I møte ble også eventuell økonomisk støtte fra kommunen til et nytt anlegg tatt opp. Ordfører 

informerte om at dette måtte gå gjennom kommunestyret, og at kommunen stort sett har bidratt 

med 15 % i anleggsmidler i lignende saker. I tillegg vil nok et slikt anlegg trolig kvalifisere til 

tippemidler. 

 

Skaun JFF var også bekymret over klagene de får fra naboer på Granmoen. Spesielt en av naboene 

truer med å politianmelde laget dersom de bruker banen. Skaun JFF har begrenset aktiviteten på 

Granmoen på grunn av naboklagene, men ønsker å utvide bruken noe neste år, blant annet vil de 

leie ut banen til Fredly og 4H. Vi informerer om at støysaken ligger til fylkesmannen og det er de 

som må ta tak i støyvurderingssaken.  

 



 

 Med hilsen  

 

 

Hanne Stavrum Olsen 

avdelingsjurist  
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