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1. BAKGRUNN 

1.1  Tiltakshaver og forslagsstiller 

Tiltakshaver er Nord-Odal Jakt- og fiskeforening som driver eksisterende leirduebane innenfor 
planområdet. Plan1 AS utarbeider forslag til reguleringsplan med bestemmelser og fremmer dette. 
 

1.2  Bakgrunnen for og hensikten med planen 

Nord-Odal Jakt- og fiskeforening har i dag en leirduebane ved Mo i Nord-Odal på eiendommene gnr. 
52, bnr. 25, fnr. 2 og del av gnr. 52, bnr. 25. Standplassområdet til skytebanen ligger på 
festetomten (ca. 635 m2), mens skytebanen for øvrig ligger på hovedeiendommen 52/25.   
Nord-Odal Jakt- og fiskeforening ønsker nå å legge til rette for en dobbel jegertrap-bane slik at 
dagens anlegg på sikt kan utvikles videre. Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens bruk av 
området, samt tilrettelegge for videreutvikling av skyteanlegget.  
 
 

 

2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE 
GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1  Forhold til gjeldende kommuneplan for Nord-Odal og reguleringsplaner 

Deler av området er avsatt til skytebane i kommuneplanens arealdel. Leirduebanen er ikke regulert. 
 

 
  Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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2.2 Konsekvensutredning 

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 01.07.17. Detaljreguleringen 
vil i hovedsak være i samsvar med gjeldende kommuneplan og bli en detaljering og utfylling av 
denne. Det er i samråd med kommunen kommet fram til at tiltaket ikke utløser krav til 
konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1  Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet er ca. 113 dekar og ligger i Damgrenda ca. 1,3 km øst for Gardvikåsen og ca. 1,8 km 
sørøst for Garvik skole og Nord-Odal ungdomsskole (luftlinje). Planen omfatter eiendommene gnr. 52 
bnr. 25 fnr. 2 og del av gbnr. 52/25. Oversiktskart som viser lokalisering av området og kartutsnitt 
med planens begrensning vises nedenfor. 
 

 
             Figur 2. Oversiktskart 
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3.2  Eksisterende anlegg 

Skyteanlegget til Nord-Odal jeger og fiskeforening i Mo er en jegertrap-bane. 
Nordisk jegertrap er den vanligste skytegrenen for leirdueskyting i Norge, og konkurranser 
arrangeres av klubber tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Skytebanen er utstyrt med en 
kastemaskin som kaster leirduene ut en og en om gangen i varierende vinkler. 
 
Skyteanlegget i Mo er opparbeidet med standplass, klubbhus, lager og sanitærrom (utedo).  

 
 

 
Figur 3. Skytebane 

  
På leirduebanen er det fast skyting på tirsdager og torsdager. I tillegg er det egne kvelder for 
juniorer, nybegynnere og damer 1. mandag i måneden. Det arrangeres også  
klubbmesterskap på banen, og disse har vært ifm. helg. Gjennomsnittlig pr. kveld gjennomføres 
rundt 30 serier a` 25 skudd, totalt ca. 35-50000 skudd pr år. Det skytes kun med hagle, ammunisjon 
kaliber 12, 16 og 20 med 24 g ladning. 
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3.3  Terrengforhold, landskap og vegetasjon  

Området ved standplass og skytebanesektorer ligger på et flate på ca. kote 183. Videre østover 
stiger terrenget og danner en naturlig bakvegg for skytebanen. Mot vest synker terrenget jevnt ned 
mot Storsjøen. Rundt skytebanen er det tett barskog som skjermer skyteaktiviteten.  
 
Leirduebanen ligger i et landskapsområde definert som «Grunne daler i ås- og fjellandskap under 
skoggrensen med bebygde områder». Landskapstypen omfatter dal- eller skålformede deler av ås- 
og fjellandskapet, som ikke er store eller nedskårne nok til å inkluderes i hovedtypen dallandskap. 
Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, 
vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. 
Landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning. 
 

3.4  Veg- og trafikkforhold 

Planområdet ligger 3,7 km fra Mo sentrum, og har hovedatkomst fra fv. 209 Storsjøvegen via 
Damvegen og en smalere atkomstveg fra Damvegen til leirduebanen. Fylkesveg 209 har en beregnet 
ÅDT på 1200 og en andel lange kjøretøyer på 10% i henhold til vegvesenets vegkartbase. 
Damvegen er samleveg for bebyggelsen fra Storsjøvegen innover til Bakkegrenda, men er relativt 
lite trafikkert. Det er busstopp ved krysset mellom Storsjøvegen og Damvegen ca 1,6 km fra 
planområdet. 
 

3.5  Kommunal og tekniske infrastruktur 

Skyteanlegget er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløpsnett. 
Det er innlagt strøm i anlegget. 

Figur 5. Aktivitet på standplass. Figur 4. Fra standplass mot skytebanen Figur 4. Fra standplass mot skytebanen Figur 5. Aktivitet på standplass. 
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3.6  Offentlige og private servicefunksjoner 

Det er ingen offentlige eller private servicefunksjoner i nærområdet. 
 

3.7  Frilufts- og rekreasjonsområde 

Område Gardvik – Austvatn er et stort friluftsområde som strekker seg fra Gardvik over til Austvatn 
øst i kommunen. Området er tilrettelagt med omfattende stinett og noen skiløyper, og det er gode 
jaktmuligheter. I Miljødirektoratets Naturbase og er Gardvik – Austvatn kategorisert som områdetype 
«Stort turområde med tilrettelegging», og det har områdeverdi som viktig frilufslivsområde. 
Planområdet liggehelt i utkanten av dette friluftsområdet. 
 

 
Figur 6. Flyfoto som viser beliggenheten i forhold til Storsjøen, Mo sentrum og friluftsområdene i øst.  

 

3.8  Vann og vassdrag 

Leirduebanen ligger ca 1,6 km øst for Storsjøen og ca 1 km sør for Gardviktjennet.  
Gardviktjennet ligger på kote 195, og Storsjøen på kote 129. Øst for leirduebanen er det noen 
bekkedrag og sig, men ingen som krysser planområdet.  
 

3.9  Grunnforhold 

Området ligger under marin grense, og iht. NGU består grunnen av morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Materiale er plukket opp, transportert og 
avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til 
stein og blokk. Områder med grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på 
avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer.  
Det er berg i dagen i bakkant av skuddsektoren og ved parkeringsområdet. 

Storsjøen

Leirduebane 

Mo 
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3.10 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Planområdet ligger 1,6 km fra fv. 209 Storsjøvegen og har en skjermet beliggenhet i forhold til 
omgivelsene. Fylkesvegen har en beregnet ÅDT på 1200 og en andel lange kjøretøyer på 10% i 
henhold til vegvesenets vegkartbase. Området berøres ikke av støy eller luftforurensing fra veg. 
 
I skytesektoren på leirduebanen vil det være nedfall av haglskudd. På Mo leirduebane benyttes det 
kun stålhagl, og det er ikke kjent at stålhagl utgjør noen stor potensiell forurensingsrisiko.  
 
Området for Mo leirduebane er registrert med høy aktsomhet ift. radon. Radon er en usynlig og 
luktfri radioaktiv gass, og radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Det er kun kortvarige 
innendørs opphold i klubbhuset på skyteanlegget i åpningstidene, og det vurderes ikke behov for 
tiltak mot radon.  
 

        
           Figur 7. Leirduebanen ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon. 

 

3.11 Verneinteresser 

Det er ikke registrerte fornminner eller SEFRAK-registrerte bygg i eller i nærheten av planområdet.  
På gården Ellingsrud ca 500 meter mot nord-vest er det SEFRAK-registrerte bygg. 
 

3.12 Biologisk mangfold/vilt/grøntstruktur 

Iht. Miljøstatus.no er det ikke registrert spesielle utvalgte naturtyper, arter, svartelistede arter, 
verneområder, foreslått vern, inngrepsfri natur eller kulturlandskap i eller i nærhet til planområdet. 
Planområdet ligger i forvaltningsområde for gaupe iht. Miljødirektoratets naturbase. Det vises til 
egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven. 
 

3.13 Landbruks- og friluftsinteresser 

Planområdet berører ikke dyrka jord eller beitearealer, men deler av planområdet omfatter produktiv 
skog. I sikringssonen for leirduebanen vil skogressursene kunne forvaltes som før. 
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4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Plan1 AS ble i april 2022 engasjert av Nord-Odal jakt- og fiskeforening til å utarbeide og fremme et 
planforslag for Leirduebana i Mo.  
Planinitiativ ble utarbeidet og oversendt kommunen den 21.06.22 som grunnlag for oppstartsmøte 
med kommunen. Den 05.07.22 ble det avholdt oppstartsmøte i Nord-Odal kommune der 
representant fra Nord-Odal kommune og Plan1 AS var til stede, og representant for Nord-Odal jakt- 
og fiskeforening deltok på Teams.  
 
I samråd med kommunen ble varsel om oppstart kunngjort i Glåmdalen den 22.06.19, på 
kommunens og Plan1s hjemmeside, samt sendt til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, 
naboer, gjenboere etc. i brev datert 15.08.22. Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter 
som kunne ha betydning for saken, ble satt til 20.09.22.  
I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn uttalelser fra Statens vegvesen, Statsforvalteren i 
Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og Ragnhild Haagenrud 
Moen (grunneier til planområdet). I reguleringsplanen er føringene fra Nord-Odal kommune, samt 
innkomne merknader i størst mulig grad søkt ivaretatt.  
 
Sammendrag av innkomne merknader ifm. varsel om oppstart med våre kommentarer følger 
nedenfor. Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til Nord-Odal 
kommune.  
 

4.2  Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer 

OFFENTLIGE INSTANSER: 
Statens vegvesen, brev datert 14.09.22 
Plasseringen av anlegget er delvis i samsvar med arealdelen i kommuneplanen. 
Beliggenheten av leirduebana er dermed avklart i overordnet plan. 
Adkomst til området er fra fylkesveg og videre langs privat veg. Tiltaket har liten konsekvens for 
trafikksikkerhet. Utforming av og sikt i krysset mellom Damvegen for fv. 209 er viktig. Dette krysset 
er allerede omfattet av reguleringsplan. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T1442/2021) må legges til grunn for planarbeidet.  
 
Kommentar 
Krysset mellom Damvegen og fv. 209 Storsjøvegen omfattes av reguleringsplan Garvikåsen vedtatt 
29.08.1986, men reguleringen av leirduebanen i Mo vil ikke medføre endringer i dette krysset 
ift. dagens situasjon. 
 
Brekke og Strand AS har utarbeidet støyrapport for tiltaket, som både omfatter eksisterende 
virksomhet og planlagt utvidelse av anlegget. Rapporten oppsummerer som følger: 

- Uten tiltak beregnes 4 boliger å ligge innenfor gul støysone iht. retningslinje T-1442/2021. 
- Med foreslåtte skjermingstiltak i form av 5 meter lange og 3 meter høye skjermer som kobles 

til gavlvegger på eksisterende standplasshus, ligger ingen boliger innenfor støysonene. 
 
Bestemmelsene sikrer at nødvendige støytiltak gjennomføres ved utvidelse av anlegget. 
  
 
 
Statsforvalteren i Innlandet, brev datert 07.09.22 
Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor 
deres fagområder blir ivaretatt. De viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
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planlegging 2019-2023, og forutsetter at relevante føringer her legges til grunn for planarbeidet. I 
tillegg til punktene nevnt i planinitiativ og referat fra oppstartsmøte, minner de om at planforslaget 
spesielt må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder: 
 

- Kartlegging av og sikring mot støy, jf. retningslinje T-1442/2021 
- Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven 
- Universell utforming av uteareal og bygninger, jf. §1-1 i plan- og bygningsloven 

 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Statsforvalteren 
forutsetter at Kommunal- og moderniseringsdepartementets (nå Kommunal- og distrikts- 
departementet) rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt 
til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utarbeides i tråd med veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga ut i 2017. 
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at tiltak 
ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi forutsetter 
at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
Det skal i alle planer etter plan- og bygningsloven gjøres rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som 
legges til grunn for planleggingen. Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye 
alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere 
og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet, jf. pkt. 4.3 i Statlige planretningslinjer for klima 
og energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
Videre forutsetter Statsforvalteren at plankart er i samsvar med KDD`s lovkommentar til plandelen 
av plan- og bygningsloven, gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt. De 
forutsetter videre at plankartet blir lagt inn i kommunens kartløsning senest når planen legges ut på 
høring. 
 
Kommentar 
Planforslaget er iht. føringene i kommuneplanens arealdel og planforslaget er utarbeidet i tråd med 
overordnede føringer. 
 
Som nevnt har Brekke og Strand AS utarbeidet støyrapport for tiltaket, som både omfatter 
eksisterende virksomhet og planlagt utvidelse av anlegget. Krav til støytiltak er innearbeidet som 
rekkefølgekrav i bestemmelsene.  
 
Aktuelle databaser er gjennomgått, og det er ikke registrert truede, sårbare eller fremmede arter, 
inngrepsfri natur eller spesielle naturtyper. Tiltakene som foreslås vil heller ikke påvirke natur eller 
området som sådan i nevneverdig grad ift. dagens situasjon. Det er laget en egen sjekkliste ift. i 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
I tillegg til krav i Plan- og bygningsloven til universell utforming, skal utendørs arealer i søkes 
tilrettelagt for at personer med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å delta på en likestilt måte.  
UU skal derfor være et vurderingskriterium ved etablering av ny bane og evt. nødvendige 
tilpasninger av eksisterende anlegg. 
 
Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse ifm. planforslaget 
Plankartet er utarbeidet etter gjeldende lover og spesifikasjoner.  
Vi går ut ifra at kommunen legger planforslaget inn i sin kartløsning ifm. offentlig ettersyn. 
 
 
 
 



 
 

20221021_3614_Leirduebana i Mo_Planbeskrivelse 
 

12 

Innlandet fylkeskommune, brev datert 12.09.22 
Fylkeskommunen forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og regelverk, og i god 
dialog med kommunen og øvrige berørte parter. Ut over dette har ikke fylkeskommunen vesentlige 
planfaglige merknader til det varslede reguleringsplanarbeidet. 
 
Planen berører ikke kulturminner fra nyere tid. 
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle området for 
regulering leirduebane. Innlandet fylkeskommune må likevel ta forbehold om eventuelle ikke 
registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune, kulturarv j.fr. 
lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
Fylkeskommunen har ingen merknader til samferdselsfaglige forhold. 
 
Kommentar 
Planarbeidet er utarbeidet i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Det har gjennom planprosessen 
vært god dialog med kommunen og grunneier, og berørte parter er varslet ved brev og gitt mulighet 
til å uttale seg.  
 
Det er i bestemmelse innarbeidet et punkt i forhold til evt. ukjente automatisk fredete kulturminner. 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) brev datert 29.08.22 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser 
eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak 
av masse som vil omfattes av mineralloven. 
Det gjøres oppmerksom på at DMF har tildelt undersøkelsesrettigheter til statens mineraler i 
området. Planområdet er innenfor undersøkelsesretten Eidsvoll 18 tildelt EMX Norwegian Services 
AS. De ber om at rettighetshaver informeres om planarbeidet. 
 
DMF har ellers ingen merknader til varselet om oppstart av reguleringsplanarbeidet. 
 
Kommentar 
Varsel om oppstart av planarbeid ble ettersendt til EMX Norwegian Services AS iht. merknad fra 
DMF. EMX Norwegian Services AS har ikke kommet med merknad. 
 
 
Ragnhild Haagenrud Moen, e-post sendt 17.08.22 
Ragnhild Haagenrud Moen skiver at hun som grunneier er velvillig innstilt ovenfor Nord-Odal jakt- og 
fiskeforening, og synes planene er bra. Det er to ting som er viktige for henne å presisere: 

- Velteplassen er i bruk årlig og kommer ifølge skogbruksplanen til å fortsette å være det, så 
den må forblir urørt, det var derfor hun tidligere foreslo at det reguleres et eget område til 
parkering.) 

- Hun vil at arealet Nord-Odal jakt- og fiskeforening ønsker å kjøpe, faller tilbake til 
eiendommen når/hvis de ikke skal drive foreningen lenger. Dette er i praksis samme 
rettighetene som for festetomter. Hun ønsker at det aktuelle arealet heller skal være en 
festetomt framfor en fradelt tomt som erverves.  
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Ragnhild Haagenrud Moen skriver at det i varsel om oppstart står at det ikke er andre planer som 
blir berørt, og at dette sikkert stemmer. Det er imidlertid et område som i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til spredt boligbygging vest/nordvest for skytebanen. Det ligger allerede hus innenfor dette 
området. Ragnhild Haagenrud Moen og et par andre grunneiere vurderer muligheten for flere hus i 
området, men det foreligger foreløpig ikke en plan for dette. De tror kanskje det ikke spiller noen 
rolle om det er en eller to baner så lenge det allerede er skytebane der. 
 
Kommentar 
I samråd med kommunen er det ikke regulert eget areal for parkeringsplass, men kombinert område 
for veg og parkering. Dette gir noe mer fleksibilitet for plassering og utforming av P-plassen, ut fra 
bl.a. grunnforhold, topografi og avstand til anlegg og naboeiendommer. Det er imidlertid sikret i 
bestemmelsene at dagens velteplass skal opprettholdes, og at det skal være minimum 5 meters 
avstand mellom velteplassen og P-plassen.  
 
Eierforhold (feste eller kjøp av aktuelle arealer) er privatrettslige forhold som ikke avklares i 
reguleringsplanen, men i en privatrettslig avtale.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Hele planområdet utgjør 113,4 dekar med følgende arealfordeling på formål: 
 

Skytebane 15,9 dekar 

Kombinert formål veg og parkering 4,3 dekar  

Skogbruk 93,2 dekar 

Sum planområde 113,4 dekar 

Faresone skytebane 63,0 dekar 

 

 
       Figur 8. Plankart datert 21.10.2022. Plankartet er ikke i målestokk.  
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5.2 Bebyggelse og anlegg: 

-  Skytebane (BSK) 
Planen legger til rette for etablering evt. ny jegertrap-bane som delvis overlapper eksisterende bane. 
Innenfor område regulert til skytebane er det tillatt å gjøre mindre terrengendringer, og å oppføre 
bygninger og innretninger som er nødvendig for drift og bruk av området til skytebane. Dette gjelder 
drenering, grøfter, lager, voller, sikkerhetsanlegg, standplasser og støydempingstiltak. 
Begrensning av støy fra skytebanen gjøres ved etablering av støyskjerm i tilknytning til standplasser i 
samsvar med støyrapport fra Brekke og Strand. Skytebanen er orientert mot øst slik at motsol ikke 
blir et problem. 
 
Skytetider:  
Reguleringsplanen legger opp til følgende tider for skyting:  
 -3 ukedager: kl. 16.00 – 21.00.  
 -4 helger i året i forbindelse med terminfestede stevner 
 
I forbindelse med terminfestede stevner tillates skyting i helger og ut over de angitte skytetidene. 
Stevnene skal varsles i god tid og på hensiktsmessig måte, som feks. kunngjøring i avis, varsling på 
NOJFF`s hjemmeside, kommunens hjemmeside eller lignende. 
 

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 - Kombinert formål veg og parkering (SVP) 
Adkomstveg og parkering for skytebanen er regulert til kombinert formål veg og parkering.  
 

5.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 

 - skogbruk (LSK) 
Planen omfatter eksisterende skogsarealer innenfor sikringssonen til leirduebanen, og et belte med 
skogsarealer rundt banen.  
 

5.5 Hensynssoner: 

 - Faresone; skytebane (H360) 
Fareområdet til skytebanene utformes i henhold til «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og 
godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988». Fareområdet er vist med rød skravur på 
plankartet, og omfatter skytebanene og sikringssoner. Forskriften med bestemmelser regulerer også 
utforming av skytebanene, varsling om skyting med mer. Det er ikke tatt inn bestemmelser om 
sikkerhet i reguleringsplanen, fordi dette vil være regulert av den til enhver tid gjeldende forskrift. All 
skyting skal skje i samsvar med instruks godkjent av politiet. 
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6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til gjeldede planer og overordnede føringer og 
retningslinjer 

”Detaljregulering for Leirduebana i Mo” er vurdert i forhold til overordnede føringer og retningslinjer. 
Disse skal være et virkemiddel knyttet til plan og bygningsloven, og har som hensikt å formidle 
statlig politikk for planlegging i fylker og kommuner. 
 

6.1.1 Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner 

Mesteparten av området som foreslås regulert til skytebane er avsatt til samme formål 
kommuneplanen, og detaljreguleringen er i hovedsak i samsvar med overordnet plan. 
 

6.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(SPR-BAT) 

SPR-BAT skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 
og bidra til mer effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det er et 
mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 
 
Reguleringsplanen vil stadfeste eksisterende virksomhet og legge til rette for en fremtidig utvikling 
av anlegget. En skytebane må nødvendigvis lokaliseres slik at den i minst mulig grad kommer i 
konflikt med andre interesser, og dette innebærer at den må ligge i avstand til bebygde områder og 
spesielt boligbebyggelse. I områder med lav kollektivdekning, er det også vanskelig å unngå at slike 
funksjoner blir bilbaserte. Det er lite konflikter knyttet til dagens skyteanlegg, både med hensyn til 
støy, trafikk og miljøkonsekvenser. 
 

6.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(PRP-BU) 

Formålet med RPR-BU er å: 
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 
og bygningsloven. 
- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling. 
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
 
Skytebaneanlegg kan ha negativ innvirkning på barn- og unges oppvekstområder. Leirduebanen i Mo 
ligger godt skjermet og i god avstand til omliggende boligbebyggelse, og det er dokumentert at 
ingen boliger vil ligge innenfor gul støysone.  
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Skyting er en aktivitet som ikke primært er rettet mot barn. I en kommune med spredt bebyggelse 
og store naturområdet, er friluftsliv, jakt og fiske populære aktiviteter. Skyteopplæring for 
ungdommer er viktig for jeger og fiske-kulturen i Nord-Odal, og det legges derfor stor vekt på å tilby 
aktiviteter rettet mot ungdommer som bidrag til rekrutteringen av nye jegere. Leirduebanen er også 
et samlingspunkt på tvers av generasjonene. 
 

6.1.4 Universell utforming 

Plan- og bygningsloven har krav til universell utforming. Tilrettelegging med universell utforming 
både inne og ute kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta på en 
likestilt måte. UU skal derfor være et vurderingskriterium ved etablering av ny bane og evt. 
nødvendige tilpasninger av eksisterende anlegg. 
 

6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg 

Eksisterende bebyggelse i området preges av spredt gårdsbebyggelse med enkelt frittliggende 
boliger innimellom. Det er i hovedtrekk god avstand mellom skytebanen og eksisterende bebyggelse, 
men et bolighus og en gård ligger innen 300 meters avstand til leirduebanen. Avstanden til 
nærmeste bolighus er ca. 185 meter og til Hauge gård er det ca. 275 meter. Festetomta til 
skytebanen er skilt ut fra eiendommen gbnr. 52/35 Hauge gård. 
  

6.3 Veg- og trafikkforhold 

Transporten til skyteanlegget vil nødvendigvis være bilbasert, både på grunn av anleggets funksjon 
som krever en skjermet lokalisering, og behovet for transport av utstyr. I og med at nærmeste 
bussholdeplass ligger 1,6 km fra leirduebanen, vil ikke kollektivtransport være et realistisk 
transportalternativ. Det legges til rette for enkel og oversiktlig parkering ved atkomsten til 
leirduebanen. 

 

6.4 Kommunal og teknisk infrastruktur 

Skyteanlegget er ikke tilknyttet offentlig eller privat vann og avløpsanlegg. Det er boret etter 
grunnvann og planlegges installert minirenseanlegg el. for avløpsvann.  
 

6.5 Offentlige og private servicefunksjoner 

Leirduebanen ligger i et skjermet og spredt bebodd område. Aktiviteten ved skyteanlegget har lite 
behov for nærhet til offentlige eller private servicefunksjoner.  
 

6.6 Frilufts- og rekreasjonsområder 

Mo leirduebane ligger helt i utkanten av Gardvik – Austvatn friluftsområde som strekker seg fra 
Gardvik over til Austvatn øst i kommunen. Området er tilrettelagt med omfattende stinett og noen 
skiløyper, og det er gode jaktmuligheter. Det er ikke registrert turveger gjennom planområdet. Nord-
Odal er en typisk innlandskommune der jordbruk og skogbruk har dominert næringslivet, og hvor 
friluftsliv, jakt og fiske har vært en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.  
Opplæring i hagleskyting for ungdommer er derfor et viktig og attraktivt tilbud lokalt.  
 
Det er ikke avdekket konflikter mellom skyteaktivitetene ved leirduebanen og omkringliggende 
friluftsområder. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Skogbruk
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6.7 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og lokalklima 

Området ved standplass og skytebanesektorer ligger på et flate på ca. kote 183. Videre østover 
stiger terrenget og danner en naturlig bakvegg for skytebanen. Rundt skytebanen er det tett 
granskog som skjermer mot vær og vind. En utvidelse av leirduebanen fra 1 til 2 jegertrap-baner vil 
ikke medføre vesentlige endringer i det naturlige landskapet. Banen vil ikke gi silhuettvirkninger, og 
vil ikke være synlig fra bakkenivå noe sted.  
Både parkeringsplasser og ny standplass kan etableres mer eller mindre direkte på eksisterende 
terreng. 
 

6.8  Vann og vassdrag 

Planområdet ligger ikke i flomutsatt område. Det går et bekkedrag over skytesektoren som normalt 
er tørrlagt, men i perioder med mye nedbør kan det være noe vannsig.  
 

6.9  Grunnforhold 

Området ligger under marin grense, og iht. NGU består grunnen av morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. I skuddsektoren på dagens bane er det 
gammel skogbunn. Det er synlig berg i dagen i bakkant av skuddsektoren og ved 
parkeringsområdet. 
Reguleringsplanen vil ikke tilrettelegge for større bygningsmessige konstruksjoner eller 
terrenginngrep, og det er vurdert at det ikke er behov for geotekniske undersøkelser ifm. 
planarbeidet.  
 

6.10 Miljøbelastninger som følge av planen 

 
Støy 
Grenseverdiene gitt i T-1442/2021 [1] kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller 
ved vesentlig endring av eksisterende virksomhet. For eksisterende virksomheter plikter anleggseier 
å synliggjøre konsekvensene mht. støy fra skytebane slik at dette kan legges til grunn i kommunenes 
overordnede arealplanlegging. T-1442 omhandler i tillegg til skytebaner også støykilder som veg, 
jernbane, fly, industri osv. 
 
Brekke & Strand akustikk as har kartlagt støyutbredelse fra en planlagt dobbel jegertrapbane. 
Uten tiltak vil 3-4 eiendommen langs Damvegen nord for leirduebanen komme i utkanten av gul 
støysone. Reguleringsplanen legger til grunn etablering av skjermingstiltak ved standplassområdet i 
samsvar med støyrapport fra Brekke og Strand, og dette vil redusere støyutbredelsen fra skytebanen 
slik at ingen boliger havner i gul sone.  
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Radon 
Området for Mo leirduebane er registrert med høy aktsomhet ift. radon. Radon i inneluft øker 
risikoen for lungekreft, men ved leirduebanen i Mo vil det kun være kortvarige innendørs opphold i 
klubbhuset i hovedsak begrenset til åpningstidene. Det vurderes ikke behov for tiltak mot radon.  
 
Trafikk 
Selv om en utvidelse av leirduebanen fra 1 til 2 jegertrap-baner vil generere noe økt trafikk på 
tilførselsvegene, vurderes denne økningen å være marginal i forhold til dagens trafikk. Trafikken til/ 
fra skytebanen vil imidlertid være konsentrert til åpningstidspunktene for leirduebanen. 
 

6.11 Verneinteresser 

Det er verken registrert fornminner eller SEFRAK-registrerte bygg innenfor planområdet, og tiltak iht. 
planen vil ikke påvirke kjente verneinteresser.  
 

6.12 Biologisk mangfold/vilt/grøntstruktur 

Tiltakene som følge av reguleringsplanen vil ikke påvirke biologisk mangfold, viktige arter eller 
naturtyper, vilt, verneområder, inngrepsfri natur, kulturlandskap eller friluftsliv i negativ forstand. 
Planområdet ligger i forvaltningsområde for gaupe iht. Miljødirektoratets naturbase, men i nærhet til 
bebygde områder. I og med at det er etablert en leirduebane innen planområdet i dag, vil ikke 
tiltaket medføre konsekvenser for forvaltningsområdet.  
Det vises også til egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven som vedlegges. 
 

Figur 9. Støysonekart med tiltak 
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6.13 Landbruksinteresser 

Leirduebanen ligger i et skogsområde, og berører ikke dyrket mark. 
I tilknytning til de avsatte veg- og parkeringsarealene, er det etablert tømmerlunner for 
mellomlagring av tømmer som tas ut i nærliggende skogsområder. Det er i bestemmelsene sikret at 
eksisterende tømmerlunner skal opprettholdes, og at det minimum skal være 5 meters avstand 
mellom tømmerlunnene og parkeringsplass. 
Skytesektorene for de to jegertrap-banene er delvis overlappende, slik at arealbruken til skytebane 
komprimeres. Skog i skytesektor må tas ut ved opparbeidelse av ny jegertrap-bane, men skogen 
som står i sikringssonen, kan forvaltes som normalt. 
 

6.14 Risiko og sårbarhet 

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det innarbeides 
en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, som kan 
være av interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om arealbruken 
fattes. Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt fremheve om 
endringer som planen medfører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, 
ev for andre objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”  
 
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analyse som følger som vedlegg.  
De punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, 
er omtalt i ROS-analysen og/eller i planbeskrivelsen. 
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører av arealet, ikke endrer risiko for 
mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning, og der det er potensiell risiko er det 
foreslått avbøtende tiltak. 
 
 
 

 
 
 
 

Gardermoen, 21.10.22 
 

Inge Fagerhaug 
Arealplanlegger, Plan1 AS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


