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¨
Meny
Søk på hva du vil

DELTE MENINGER: Hans Erik Rødby (t.v.) i prat med møtedeltakere etter møtet.

Eksos, kruttrøyk eller begge deler?
Både motorsportsmiljøet og skyttermiljøet er interessert i å overta Avgrunnsdalen i
Hurum-marka. Mange mener det er plass til begge.
AV: PER D. ZARING
PUBLISERT 13.11.2014 12:30
SIST OPPDATERT 14.11.2014 16:44

Området det er snakk om er et 680 dekar
stort område mellom Rødbyvannet og
Røskestadvannet/Langevann som
Forsvaret har brukt som skytefelt i mange
år. De har for lengst lagt ned virksomheten
og vil selge området.
– Vi har invitert til møtet først og fremst
for å få innspill og spørsmål. Det virker
som det er to sider med flere
grupperinger, sier Christian Dyresen fra
Hurum Venstre, som har invitert til
møtet.

– Trenger bedre trening
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Flere av interessegruppene holder et kort
innlegg, og Hurum Sportsskytterklubb sier
det er et stort behov for en stor og egnet
skytebane på halvøya. De mener at
Avgrunnsdalen kan gi plass til et anlegg der
det kan avholdes landsdekkende stevner.
Odd Erling Steen Andreassen i Søndre
Hurum Jeger og Fiskeforening taler også
varmt for en skytebane i Avgrunnsdalen. De
ser for seg aktiviteter og trening for jegere
av en type de ikke har muligheter til på
Fuglemyr skytebane.
– Vi samarbeider gjerne med andre
grupper, sier Steen Andreassen.

– Plass til begge
Motorsporten er også ute etter
Avgrunnsdalen, og Ann-Maj Wallmann i
Norsk Motor Klubb Hurum og Røyken ser

TO SIDER: Panelet består av interessenter fra motorsportsmiljøet og skyttermiljøet.

PLASS TIL BEGGE: – Det er ingen grunn til at ikke både motorsporten og skytterne skal få plass her, sier Ann-Maj
Wallmann.
ingen grunn til at ikke begge interesser skal få plass i området.
Tanken om et motorsportsanlegg nord for Oredalen har vært
foreslått, men Wallmann er ikke spesielt tent på ideen. Hun
mener det vil ta for mange år å få det på plass, og framhever
motorsportens forebyggende effekt på ”grassatkjøring” utenfor
egnede anlegg.
Hun får støtte av flere motorinteresserte i salen, også av
lensmann Reidar Foss.

– Vi handler lokalt
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– Jeg håper interessentene kan bli enige og ikke jobbe mot
hverandre, og jeg håper virkelig vi kan få til noe her i
kommunen, sier han.
Representanter for begge miljøer sier de har penger til å kjøpe
området, og at deres medlemmer og besøkende vil benytte
lokal næring og tjenester ved bruk, stevner og bygging.
Wallmann samarbeider gjerne med skytterne, mens Hurum
Sportsskytterklubb mener de har såpass stor bredde i seg selv
at det blir vanskelig å få plass til andre. Flere ser muligheten for
begge deler.
Ingen snakker om veien til Avgrunnsdalen, som de siste årene
har blitt en særdeles dårlig vedlikeholdt skogsbilvei. Kanskje
også den kan bli opprustet til allmenn glede?
Men det er vel en annen historie.
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