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Kommunestyrerepresentant for MDG i Bærum, Nikki Schei, synes det er hårreisende at det ikke gjøres mer for å rydde i blyforurensingen rundt skytterbanen på Løvenskioldbanen 
i Bærum. Nå er han skufet over klima og miljødepartementet som vil ha flere utredninger.
b

Departementet: Må ha mer
kunnskap for å rydde blyforurensing

det blir ryddet for blyforurensing

sjett.
og bevilge penger i revidert bud-

Timer før tidligere statsråd Ola

holms spørsmål.

Elvestuen (V) gikk av og overlot
plassen til partikollega Sveinung
Rotevatn, svarte han på Bast-

«Det er behov for å innhente
ytterligere kunnskap knyttet til
effektive og realistiske tiltak, og å
få bedre oversikt over problem-
omfanget, herunder blyinnholdet
på og rundt de aktive skyteba-
nene. Deretter vil vi komme til-
bake til konsekvensene for områ-
det omkring Løvenskioldbanen»,

Bastholm.

nene. Deretter vil vi komme til-

skrev Ola Elvestuen i svaret til

– Finnes nok dokumentasjon

sjon på at området er forurenset.

det. Her har det vært massevis av

– Det finnes nok av dokumenta-

Svaret fra den tidligere statsråden
gir ikke tillit til at det vil bli ryd-

tid til å skaffe dokumentasjon, det
er skuffende og hårreisende at
dette ikke blir tatt på alvor, sier

Miljødepartementet 
vil ikke love rydding 
av blyforurensing 
på Løvenskioldba-
nen før det forelig-
ger mer dokumen-
tasjon. MDG i 
Bærum er skufet.

Natur og miljø
aChristian Brevik

tet på Løvenskioldbanen.

Nikki Schei (MDG) er lei av papir-
flytting som ikke fører til fjerning
av blyforurensing rundt skytefel-

det blir ryddet for blyforurensing

I forrige fikk Schei MDG-kol-
lega Une Bastholm på Stortinget
til å stille spørsmål til Klima- og
miljødepartementet (KLD) om
statsråden vil sikre at hele områ-

fra departementet.

dette ikke blir tatt på alvor, sier
Nikki Schei etter å ha lest svaret

– Betydelig mengder bly

baner.

Den tidligere klima- og miljømi-
nisteren skrev i svaret at sivil
våpentrening over mange år har
medført at det ligger betydelige
mengder metaller, særlig bly og
kobber, i grunnen på norske skyte-

Klima- og miljødepartementet
(KLD) har gitt Miljødirektoratet i

get vil innebære å se på mulighe-

god og hensiktsmessig måte.

oppdrag å vurdere regulering av
aktive sivile skytebaner. Oppdra-

ten for å stille tydelige krav og vil-
kår med tanke på kontroll av til-
førsler og avrenning fra bly og
andre metaller.– Ved mange sivile
skytebaner kan det ligge konsen-
trasjoner av bly og andre metaller
i grunnen som kan utgjøre en
risiko for helse og miljø. Dette tar
miljømyndighetene på alvor, og vi
vurderer nå hvordan denne pro-
blematikken kan håndteres på en

god og hensiktsmessig måte.
«I forbindelse med dette arbei-

tak for å sikre en forsvarlig hånd-

stuen i svaret til MDGs Une Bast-
holm.

det er det naturlig å få en oversikt
over omfanget av problemet.
Direktoratet vil også vurdere til-

tering av metaller som tilføres
kulefangervoller, og krav ved ned-
leggelse av banene», skrev Elve-

holm.
KLD har ikke svart på Budstik-

Sveinung Rotevatn.

kas henvendelse hvor vi ber om
svar fra den nye ministeren,

cbr@budstikka.noa

fakta

Forurensning på Løvenskioldbanen

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus gjennomførte en kon-
troll ved skytebanen høsten 
2015.



Etter sjekken ble Norges Skyt-
terforbund, som drifer banen, 
pålagt å legge frem en rapport 
om forurensningssituasjonen og 
pålegg om å vurdere tiltak for å 
hindre spredning av bly- og 
metallforurensing fra skyteba-
nen.



Etter en rekke utsettelser, 

mottok Fylkesmannen i slutten 
av november i for en plan fra 
skytterforbundet for å redusere 
tungmetallholdig avrenning fra 
lerduebanen.

Flere tiltak skal nå gjennomfø-
res. Det er skilting med advars-
ler, etablering av rensedammer 
for å stoppe blyavrenningen i de 
to hovedbekkene ut fra skyteba-
nen og tiltak mot forurensning i 
myren.



Her jobber LO-lederen hos Asker Produkt
– Vi trenger flere 
arbeidsplasser som de 
her ved Asker Produkt. 
Det mener LO-leder 
Hans-Christian Gabri-
elsen. Tirsdag besøkte 
Gabrielsen vekstbe-
drifen i Asker.

Arbeidsliv
aMarit Helland

lokalene.

– Ser dette bra ut Ola? ville Hans-
Christian Gabrielsen vite. LO-
lederen tok nemlig selv en økt i
skiltavdelingen i de flunkende nye

kene plassert videre.

Her kom biter av tre seilende
etter å ha fått grønnmaling på, og
Gabrielsen sørget for å få plan-

– Tja, du må nok kanskje trene

nøye med.
litt mer, mente Riise, som fulgte

der i lokal forening for LO/Felles-
forbundet ved vekstbedriften.

Riise, som også hadde bursdag
på samme dag LO-lederen kom,
har jobbet i Asker Produkt i 20 år.
Han er også tillitsvalgt og nestle-

Imponert over innovasjon

besøk.

Gabrielsen hadde tatt oppfordrin-
gen fra den lokale lederen av LO/-
Fellesforbundet på Asker Produkt,
Anja Haraldstad, om å komme på

fordret da LO å ta turen.

Hun var nemlig invitert inn
som taler LO-kongress for tillits-
valgte for en tid tilbake, og opp-

Jamholt, nestleder i LO. Sammen

Under besøket jobbet Harald-
stad selv på lag med Gro Brattlie

lagde de wraps til dagens lunsj.
Jakob Tveit, leder for LO Favør
administrasjon fikk være med å

Wirak.

administrasjon fikk være med å
lage kaker med arbeidstager Anne

Produkt jobber.

Delegasjonen fra LO fikk se et
flunkende nytt bygg. Og de fikk
arbeide, se og lære hvordan Asker

– Bygget er utrolig flott. Det er

tagelse i arbeidet.

jo et fantastisk bygg å jobbe i, sa
Gabrielsen etter omvisning og del-

nye muligheter, mener han.

– Jeg er også imponert over
hvor kreative og innovative Asker
Produkt er. De er flinke til å se

Mangler arbeidsplasser 

dukt.

LO-lederen mener det er for få
arbeidsplasser som de i Asker Pro-

plasser slik de vi finner her.

– På landsbasis har vi en manko
på rundt 5000 slike VTA-plasser
(Varig Tilrettelagt Arbeidsplass)
som det kalles. Dette er arbeids-

statsbudsjettet, sier Gabrielsen.

– Åtte av ti arbeidstagere som
trenger slike arbeidsplasser står
uten en jobb. Vi mener det bør
bevilges mer penger til dette over

Tilleggsdimensjon

«Arbeid for alle». Når de sier det

lig leder Britt Villa.

– Vi er veldig glade for at LO ledel-
sen tok turen. LOs motto er jo

neste gang, håper jeg besøket her
har gitt det begrepet en tilleggsdi-
mensjon og en berikelse, sier dag-

ekstra poeng etter gårsdagen.
Og LO-lederen hadde også et

på jobb, mente han.

– Folk som lurer på hvordan det
ser ut der folk står tidlig opp om
morgenen, bør komme til Asker
Produkt. Der kommer folk tidlig

mhe@budstikka.noa
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LO-leder Hans-Christian Gabri-
elsen fkk prøve seg i skiltavde-
lingen på Asker Produkt tirsdag. 
Her jobbet han med Ola Riise 
som har jobbet i Asker Produkt i 
20 år.
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