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1.
Ølgod

Miljøgodkendelse af Ølgod Jagtforenings skydebane, Kragerisvej 6 A, 6870

1.1.
Baggrund
Varde Kommune har den 29. august 2017 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af Ølgod
Jagtforenings skydebane beliggende Kragerisvej 6 A, 6870 Ølgod. Ansøgningen blev oprindelig indsendt
på mail, men er den 20. september 2017 indsendt gennem Byg og Miljø.
Virksomheden er optaget som listevirksomhed i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og skal derfor
reguleres af en miljøgodkendelse.
Varde Kommune meddeler hermed Ølgod Jagtforening miljøgodkendelse til udvidede skydetider på
skydebanen beliggende på Kragerisvej 6 A, 6870 Ølgod. Godkendelsen er meddelt efter
miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det
følgende.
Der er opstillet standardvilkår til godkendelser af særligt forurenende virksomheder for udvalgte
brancher. Udendørs skydebaner er omfattet af bekendtgørelsens afsnit 15, som gælder for anlæg under
listepunkt J 203. Afsnittet opstiller standardkrav for godkendelsesvilkår, som skal fastsættes ved
godkendelse af nye anlæg, samt ved udvidelser og ændringer af eksisterende anlæg. I henhold til
godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk.1 skal godkendelsesmyndigheden herudover fastsætte vilkår for
spildevand og støjgrænser samt egenkontrol knyttet hertil, samt evt. andre forureningsforhold, som ikke
er beskrevet i standardvilkårene.
Ifølge Miljøstyrelsen skal standardkravene endvidere indarbejdes i eksisterende miljøgodkendelse, når
der sker ændringer eller udvidelser på virksomhederne. På den baggrund har Varde Kommune vurderet,
at der i forbindelse med den ansøgte udvidelse skal foretages en revurdering af den eksisterende
miljøgodkendelse for skydebanen, hvor standardvilkårene indarbejdes som påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 41.
Denne afgørelse omfatter således miljøgodkendelse af de ansøgte udvidelser af skydetiderne samt
revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse. Afgørelsen erstatter den tidligere meddelte
Miljøgodkendelse af Ølgod Flugtskydningsforenings skydebane, dateret den 22. maj 1997.
Ølgod Jagtforenings miljøgodkendelse er ikke tidligere blevet revurderet. Godkendelsen er mere end 8 år
gammel og er dermed ikke længere omfattet af bestemmelserne om retsbeskyttelse.
Udkastet til miljøgodkendelsen har været i høring ved virksomheden og relevante parter. Der er kommet
en del indsigelsen fra naboerne, disse indsigelser er beskrevet i afsnit 9.13.
1.2.
Stamoplysninger om virksomheden
Virksomhedens navn:
Ølgod Jagtforening
Adresse:
Kragerisvej 6 A
Matrikel nr.:
7a og 8i Vognslund By, Ølgod
CVR-nr.:
32756530
P-nr.:
1015937307
Telefon:
21698306
Kontakt person:
Ove Drøgemüller

1.3.
Virksomhedens art
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt
J203 (Udendørs skydebaner).
Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 og §41b i miljøbeskyttelsesloven på en række nærmere angivne
vilkår, jf. afsnit 2.
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1.4.




Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018.
Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse
af listevirksomhed.
Bekendtgørelse om standardvilkår: Bekendtgørelser nr. 1474 af 12. december 2017 om
standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

1.5. Udvidelse og ændringer
Virksomheden skal meddele Varde Kommune eventuelle udvidelser og ændringer, hvis disse afviger fra
de oplysninger, der fremgår af godkendelsen.
Udvidelser og ændringer skal godkendes af kommunen, såfremt de medfører mulighed for forøget
forurening. Varde Kommune afgør, hvorvidt en udvidelse eller ændring medfører mulighed for forøget
forurening.

2.

Vilkår

Denne miljøgodkendelse meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er en
forudsætning, at nedenstående vilkår overholdes. Et [S] for enden af vilkåret betyder, at det er et
standardvilkår, jf. bekendtgørelsen om standardvilkår.
2.1.
1.

Generelt
En kopi af denne godkendelse skal til en hver tid være tilgængelig på skydebanen.

2.

Ved driftsophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og
for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [S1]

3.

Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at primære nedfaldsområder
undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer. [S2]

2.2.
4.

Indretning og drift
Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til enhver tid være indrettet,
således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen.
Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation for, at forudsætningerne
er opfyldt, dog højst hvert andet år. [S3]

5.

Primære nedfaldsområder for lerduer indrettes således, at mest muligt af affaldet kan opsamles.
[S4]

6.

Nedfald af lerduer skal primært ske på de i

7.

Kastemaskiner skal opstilles, så nedslag af lerduer kun sker på det til skydebanen hørende
udyrkede areal samt hovedsagelig inden for det primære nedfaldsområde. Arealet må ikke
anvendes til dyrkning. [S6]

8.

På flugtskydningsbanen må der udelukkende anvendes haglgevær, våbenklasse 4, kaliber 12 eller
mindre.

2.3.
9.

Figur 3 indtegnede nedfaldsområder. [S5]

Skydetider
Skydebanen må anvendes til skydning på følgende tidspunkter:
April-september:

1 hverdag i ugen (mandag til fredag) kl. 09:00 - 12:00
3 hverdage i ugen (mandag til fredag) kl. 18:00 - 21:15

Februar-april:

Lørdag kl. 12:30 - 16:00

Ud over de viste tidsmæssige begrænsninger kan der hvert år afvikles fire
stævner/kurser/øvelser (skydning i to dage i samme weekend). Stævner/kurser/øvelser i
weekenden skal afvikles inden for tidsrummet lørdag kl. 09:00 - 20:00 og søndag kl. 09:00 18:00.
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Desuden kan der hvert år skydes på 16 valgfrie hverdage mellem kl. 13:00 - 18:00 samt 15
valgfrie lørdage mellem kl. 09:00 - 16:00.
10. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, f.eks. i
lokalpressen, på hjemmeside el. lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og
tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning. [S7]
11. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen
og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen. [S8]
2.4.
Støj
12. Støjbelastningen fra flugtskydningsbanen må ved den mest støjbelastede bolig ikke overstige 66
dB(A)I.
Støjbelastningen er angivet som det maksimale, A-vægtede lydtryksniveau i dB med
tidsvægtning I (impuls) af enkelskud. Grænseværdien gælder for støj i frit felt.
13. Varde Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænsen i vilkår 12 er
overholdt.
Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1995 om beregning og
måling af støj fra skydebaner.
Kommunen kan forlange, at støjberegninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling –
ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og at de udføres af et laboratorium eller person,
der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.
Normalt kan kommunen højst forlange støjberegninger en gang om året.
14. Såfremt støjmålingerne viser overskridelser af vilkår 12, skal jagtforeningen sammen med
målerapporten fremsende en handlingsplan, der beskriver, hvilke tiltag jagtforeningen vil
igangsætte, for at støjgrænserne fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor.
2.5.
Affald
15. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning. [S9]
16. Lerdueskår, ikke anskudte lerduer, haglskåle og plastforladninger fjernes jævnligt fra primære
nedfaldsområder, og mindst 2 gange årligt. [S10]
17. Interne affaldslagre af lerduemateriale og patronhylstre må kun være på befæstede arealer.
Lagrene af lerduerester må ikke give anledning til støvgener. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang
årligt. [S11]
2.6. Egenkontrol
18. Følgende skal registreres i en driftsjournal:
o dato for rengøring af primære nedfaldsarealer,
o dato for tømning af interne affaldslagre af hhv. patronhylstre og lerduerester,
o mængde opsamlet og bortskaffet lerduemateriale,
o antal anvendte lerduer,
o hvilke typer af lerduer, der anvendes på skydebanen, samt indhold af eventuelle
forurenende stoffer,
o anvendte våbentyper eller våbenklasser. [S13]
2.7.
Spildevand
19. Virksomheden må ikke udlede andet spildevand end sanitært spildevand.
2.8.
Godkendelsens varighed
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke
har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis
forudsætningerne i den miljøtekniske redegørelse ikke er opfyldt.

Side 4

2.9.
Tidsfrister
I skal overholde vilkår fastsat i denne miljøgodkendelse fra ikrafttrædelsestidspunktet.
2.10.
Ikrafttrædelse
Miljøgodkendelsen træder i kraft den 28. september 2018.

3.

Offentliggørelse

Godkendelsen bliver offentliggjort på www.dma.mst.dk fra den 28. september 2018.
Henvendelse om godkendelsen kan ske på tlf. 79947464
4.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den 28. september 2018, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA:
https://dma.mst.dk/. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 26. oktober
2018. Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af de klageberettigede som fremgår af lovens § 98-100.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i
klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde. Hvis Varde Kommune
fastholder afgørelsen, sender Varde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål
vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre
du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde eller
på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videresender din anmodning til nævnet, som
herefter beslutter, om du kan fritages.

5.

Sagsanlæg

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse
foreligger.

6.

Generelt

Kommunen gør opmærksom på, at klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning. Det betyder,
at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.
I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet.
Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at
ændre eller ophæve godkendelsen.
Venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Miljøsagsbehandler
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Kopi sendt til:
Styrelsen for patientsikkerhed, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding (sesyd@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dnvarde-sager@dn.dk)
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (sydvestjylland@friluftsraadet)
Tage Gravesen

Herningvej 34

6870 Ølgod

John Emil Hansen

Herningvej 47

6870 Ølgod

Anette Rahlff Hansen

Herningvej 47

6870 Ølgod

Kurt Nikolaisen

Herningvej 53

6870 Ølgod

Zanne Munk

Herningvej 53

6870 Ølgod

Ole Helles

Kirkebjergvej 11

6870 Ølgod

Maja Helles

Kirkebjergvej 11

6870 Ølgod

Rasmus Helles

Kirkebjergvej 11

6870 Ølgod

Mimi Helles

Kirkebjergvej 11

6870 Ølgod

Søren Guldberg Jørgensen

Kirkebjergvej 15

6870 Ølgod

Pernille Nygaard Struve

Kirkebjergvej 15

6870 Ølgod

Johanne Roager Knudsen

Kirkebjergvej 17

6870 Ølgod

Frank Baggesgaard Roager Knudsen Kirkebjergvej 17

6870 Ølgod

Bente Eline Roager Knudsen

Kirkebjergvej 17

6870 Ølgod

Michael Herman Vigtoft Nielsen

Kragerisvej 1

6870 Ølgod

Charlotte Vigtoft Nielsen

Kragerisvej 1

6870 Ølgod

Arne Bloch Rahbek

Kragerisvej 10

6870 Ølgod

Ivan Jørgensen

Kragerisvej 12

6870 Ølgod

Hans Graversen

Kragerisvej 2

6870 Ølgod

Anna-Mette Juhl Graversen

Kragerisvej 2

6870 Ølgod

Jens Marinus Larsen

Kragerisvej 21

6870 Ølgod

Line Elmkvist Holm

Kragerisvej 23

6870 Ølgod

Claus Elmkvist Holm

Kragerisvej 23

6870 Ølgod

Ronni Lauridsen

Kragerisvej 25

6870 Ølgod

Svend Åge Olesen

Kragerisvej 3

6870 Ølgod

Lisbeth Randbæk Olesen

Kragerisvej 3

6870 Ølgod

Lisbeth Bredtoft Thorlund

Kragerisvej 4

6870 Ølgod

Poul Bjarne Thorlund

Kragerisvej 4

6870 Ølgod

Kurt Pedersen

Kragerisvej 5A

6870 Ølgod

Gitte Hykkelbjerg

Kragerisvej 5B

6870 Ølgod

Henning Dejgård Jensen

Kragerisvej 5B

6870 Ølgod

Herluf Emil Kristensen

Kragerisvej 6

6870 Ølgod

Gitte Skanderup Sørensen

Kragerisvej 6

6870 Ølgod

Jens Egelund Andersen

Kragerisvej 7

6870 Ølgod

Jørgen Rindom Poulsen

Kragerisvej 8

6870 Ølgod

Dennis Sørensen

Kragerisvej 11

6870 Ølgod

Kirsten Serup Christensen

Kragerisvej 19

6870 Ølgod

Hans Hjerrild Larsen

Kragerisvej 9

6870 Ølgod

Elsebeth Juul Larsen

Kragerisvej 9

6870 Ølgod

Jan Emmervadt Christensen

Kragerisvej 19

6870 Ølgod

Laila Ladefoged Sørensen

Kragerisvej 11

6870 Ølgod
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Jesper Møberg Rasmussen

Stejlundvej 6

6870 Ølgod

Helle Møberg Rasmussen

Stejlundvej 6

6870 Ølgod

Søren Bundgaard Rasmussen

Stejlundvej 6

6870 Ølgod

Reto Daniel Grunder

Stejlundvej 9

6870 Ølgod

Barbara Grunder

Stejlundvej 9

6870 Ølgod

Lovhenvisninger:

Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3.
september 2018.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12. december 2017.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse
og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1475 af 12. december 2017.

Lov om forurenet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts
2017

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

Bekendtgørelser om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. december
2017.
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7.

Baggrund for sagen

Flugtskydebanen er en eksisterende skydebane beliggende på Kragerisvej 6 A, 6870 Ølgod.
Virksomheden er optaget som listevirksomhed på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og bliver
reguleret af en miljøgodkendelse dateret den 22. maj 1997. På grund af større brug af banen ønsker
Ølgod Jagtforening at udvide skydetiderne. Jagtforeningen har derfor opført støjdæmpninger omkring alle
standpladser på jagtbane og sportingbane, og der er opstillet en støjvæg på jagtbanen over mod
naboerne. Dette er gjort for at mindske støjen ved naboer, således at jagtforeningen kan få flere
skydetider om ugen.

8.

Planmæssige forudsætninger

Virksomheden ligger i det åbne land. De tilgrænsende arealer anvendes til landbrugsarealer.
En del af skydebanen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, resten af skydebanen ligger i
område med drikkevandsinteresser.
Der er ingen lokalplan for området. Placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med region- og
kommuneplan.

9.

Miljøteknisk redegørelse

9.1.
Beliggenhed
Virksomheden er beliggende på Kragerisvej 6 A, 6870 Ølgod, matrikelnummer 7a og 8i Vognslund By,
Ølgod. Virksomheden er beliggende i det åbne land, se beliggenheden på nedenstående kort.

Figur 1: Skydebanens beliggenhed i det åbne land.
Der er ca. 100 meter til nærmeste nabo på Kragerisvej 3, 6870 Ølgod.
Kommunen vurderer, at placeringen af virksomheden er miljømæssig acceptabel, idet der er forholdsvis
få naboer tæt på skydebanen. Dele af skydebanen ligger dog på §3 hede.
9.2.
Etablering
Virksomheden er etableret på Kragerisvej 6 A, 6870 Ølgod i starten af 1960'erne og har været i drift lige
siden.
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9.3.
VVM-pligt
Virksomheden er ikke omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2. Kommunen har derfor ikke udarbejdet
en VVM-screening af anlægget.
9.4.
Naturbeskyttelsesloven
Dele af skydebanen ligger på §3 hede. Der må derfor ikke foretages nogen form for tilstandsændringer i
området, medmindre der søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Varde Kommune har den 29. juni 2018 givet lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
til at opsætte fem støjvægge og til en udvidelse af bygning B på ca. 20 m2 til i alt ca. 45 m2.
Derudover er der givet dispensation til etablering af en ny 12 meter lang og 4,5 meter høj støjskærm på
arealet.
Før standardvilkåret om, at lerdueskår m.m. skal fjernes jævnligt fra primære nedfaldsområder (vilkår
16), kan efterkommes, mener Varde Kommune, at det er nødvendigt at fjerne det ophobede lag af
lerduer.
Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til, at de to nedfaldsområder på den beskyttede
hede ryddes for vegetation, og at det ophobede lag af lerduer fjernes fra de to arealer. Fremadrettet må
de to nedfaldsområder slås af én gang årligt mellem den 15. august og 15. september.
9.5.
Natura2000 og beskyttede arter
Det følger af habitatbekendtgørelsens §6, stk. 1, at en myndighed, før der træffes afgørelse om
miljøgodkendelse, skal foretage en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura2000 område væsentligt.
Der er over 6 km til nærmeste Natura2000 område (Borris Hede). Varde Kommune vurderer derfor, at
skydebaneanlæggets aktiviteter ikke giver anledning til negative påvirkninger i et Natura2000-område.
Kommunen skønner desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV. Kommunen har dog ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i
området. Kommunen har ikke kendskab eller forventning til forekomst af beskyttede arter i det berørte
område.
Det er således Varde Kommunes vurdering, at skydebanens aktiviteter ikke medfører væsentlig
påvirkning af Natura2000-områder, internationale beskyttelsesområder, beskyttede arter eller fredninger.
Der er derfor ikke udarbejdet en konsekvensvurdering.
9.6.
Fortidsminder
Der er ingen registrerede beskyttelseszoner for fortidsminder i umiddelbar nærhed af skydebanen.
9.7.
Indretning og drift
Ølgod Jagtforenings flugtskydningsbane er indrettet med en dansk jagtbane med fire standpladser, hvor
der skydes til bagduer, spidsduer samt højre og venstre sideduer. Der er en skytte, der kan skyde fra
hver standplads. Der skydes både enkelt skud og dublér. Der skydes enten til serier af 6 eller 10 lerduer
fra hver standplads.
Desuden er anlægget indrettet med en kombinationsbane med en trap- og sportingbane. Der er én
standplads, men fem skydepladser, idet der kun er en skytte, der skyder ad gangen. På begge
skydediscipliner skydes der fra de samme skydepladser, og derfor kan der kun anvendes en disciplin ad
gangen. Der skydes efter bevægelige mål; lerduer både i luften og på jorden. Der skydes til 5 lerduer på
hver skydeplads, og der skiftes mellem hver skydeplads i serier af 25 lerduer.
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Indretning af banen ses på

Figur 2.

Figur 2: Indretning af skydebanen.
Kastemaskiner er placeret, så der ikke sker nedslag af lerduer på dyrkede områder. Der stilles vilkår om,
at kastemaskiner skal opstilles, så nedslag af lerduer kun sker på det til skydebanen hørende udyrkede
areal samt hovedsagelig inden for det primære nedfaldsområde. Arealet må ikke anvendes til dyrkning.
Dette er et standardvilkår.

primære nedfaldsområder
for lerduer indrettes således, at mest muligt af affaldet kan opsamles, og at nedfald af lerduer primært sker
på de i Figur 3 indtegnede nedfaldsområder.
Desuden stilles der i overensstemmelse med standardvilkårene vilkår om, at

Endelig stilles der vilkår om, hvilke våbentyper der må anvendes på skydebanen, idet det er denne
våbentype, der ligger til grund for støjberegningerne.
Jagtforeningen har i dag tilladelse til at skyde på følgende tidspunkter:

Februar – marts: Søndag kl. 12:30 - 15:00

April – september: Torsdag kl. 18:00 - 21:00

April – juni: Tirsdag kl. 18:00 - 21:00

Derudover 10 lørdage/søndage om året
Med de nye støjreducerende tiltag kommer jagtforeningen ned på et støjniveau på maks. 66 dB ved
nærmeste nabo (tidligere 79 dB). Jagtforeningen søgte i første omgang om tilladelse til følgende
skydetider:



Mandag til fredag kl. 7:00 - 18:00
Lørdag kl. 9:00 - 16:00
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3 hverdagsaftner i ugen kl. 18:00 - 22:00
Derudover kan der i sommerperioden (maj-august) og i vinterperioden (september-april) afvikles
4 stævner/kurser/øvelser per periode. Disse kan afvikles som skydning i 2 dage i samme
weekend i tidsrummet lørdag kl. 9:00 - 20:00 og søndag kl. 9:00 - 18:00.

Jagtforeningen ønskede skydetiderne ændret, så de følger Miljøstyrelsens vejledning for nye skydebaner.
Efter at udkastet til godkendelsen var sendt i høring ved naboerne, har Ølgod Jagtforening holdt flere
møder med naboerne, for at finde et niveau for skydning, hvor alle kan være tilfredse. Dette er dog ikke
lykkedes helt, men for at imødekomme naboerne har Ølgod Jagtforening ændret ansøgningen, således at
de kun søger om de skydetider, som de reelt har brug for, fremfor skydetider efter retningslinjerne for
nye skydebaner.
Jagtforeningen søger nu om følgende tidspunkter:
April-september:

1 hverdag i ugen (mandag til fredag) kl. 09:00 - 12:00
3 hverdage i ugen (mandag til fredag) kl. 18:00 - 21:15

Februar-april:

Lørdag kl. 12:30 - 16:00

Ud over de viste tidsmæssige begrænsninger kan der hvert år afvikles fire stævner/kurser/øvelser
(skydning i to dage i samme weekend). Stævner/kurser/øvelser i weekenden skal afvikles inden for
tidsrummet lørdag kl. 09:00 - 20:00 og søndag kl. 09:00 - 18:00.
Desuden kan der hvert år skydes på 16 valgfrie hverdage mellem kl. 13:00 - 18:00 samt 15 valgfrie
lørdage mellem kl. 09:00 - 16:00.
Jagtforeningen forventer et årligt forbrug på i alt 100.000 lerduer, men det kan blive større.
9.8.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

9.8.1.
Støj
Jagtforeningen har lavet en række støjdæmpende foranstaltninger, se også










Figur 3.

Bagduer (støjskærm 1): Der er opsat støjskærm på begge sider og bagside. Afstanden mellem
standplads og støjskærm er 110 cm. Støjskærmen er 3 meter over standpladsniveau. Længden
på støjskærm foran skytten er 3 meter.
Venstre sideduer (støjskærm 2): Der er opsat støjskærm på begge sider og bagside. Afstanden
mellem standplads og støjskærm er 125 cm. Støjskærmen er 3 meter over standpladsniveau.
Længden på støjskærm foran skytten er 2,5 meter. Derudover bliver der opstillet en støjskærm i
en højde af 4,5 meter og en længde på 12 meter i retning mod syd-øst (Kragerisvej 6 og
Herningvej 47) (Ny støjskærm)
Spidsdue (støjskærm 3): Der er opsat støjskærm på begge sider og bagside. Afstanden mellem
standplads og støjskærm er 185 cm. Støjskærmen er 3,75 meter over standpladsniveau.
Længden på støjskærm foran skytten er 3 meter. På maskinhusets tag, i fuld længde, bliver
opstillet en støjskærm i 2 meters højde (ialt 4 meter høj i forhold til standpladsen) (støjskærm 4)
Højre sidedue (støjskærm 5): Der er opsat støjskærm på begge sider og bagside. Afstanden
mellem standplads og støjskærm er 185 cm. Støjskærmen er 2,5 meter over standpladsniveau.
Længden på støjskærm foran skytten er 3 meter.
Trap og sportingbane: Der er opført et nyt skydehus med sider og tag. Afstanden mellem yderste
skydepladser og sidevæg er 125 cm. Længden på sidevæg og tagkant foran skytte er 2 meter.
Alle vægge og tag er støjdæmpet med 100 mm isolering og troldtekt plader udenpå. Foran
skydehuset i en afstand af 70 meter er der en eksisterende jordvold, som forhøjes fra 7 meter til
10 meter. Jorden er fra egen grund.
På de maskinhuse, som der skydes hen over, er der oplagt minimum 10 cm træflis for at
ståltaget på maskinhuset ikke afgiver støjreflektioner.
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Figur 3: Kort over støjskærme og nedfaldsområder. De primære nedfaldsområder er markeret med gult.
Jagtforeningen har sammen med ansøgningen om
miljøgodkendelse indsendt en støjberegning, hvor alle de nye
støjdæmpende tiltag er medregnet. Af støjberegningen ses det,
at det maksimale A-vægtede lydtryksniveau med tidsvægtning I
(impuls) af enkeltskud ved den mest støjbelastede bolig
(Herningvej 47, 6870 Ølgod) er beregnet til 66,0 dB(A)I.
Varde Kommune vurderer, at udvidelsen af skydeaktiviteterne er
så stor, at den skal vurderes efter retningslinjerne for nye
skydebaner (se Figur 4), hvilket betyder, at der ifølge
vejledningen kan skydes på skydebane på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag kl. 7:00 - 18:00

Lørdag kl. 9:00 - 16:00

3 hverdagsaftner i ugen kl. 18:00 - 22:00

Derudover kan der i sommerperioden (maj-august) og i
vinterperioden (september-april) afvikles 4
stævner/kurser/øvelser per periode. Disse kan afvikles
som skydning i 2 dage i samme weekend i tidsrummet
lørdag kl. 9:00 - 20:00 og søndag kl. 9:00 - 18:00.
De skydetider, som jagtforeningen har søgt om, er væsentligt
mindre, end hvad der kan tilladelses efter Miljøstyrelsens
retningslinjer for nye skydebaner. Varde Kommune giver derfor
tilladelse til det ansøgte antal skydedage. Der stilles vilkår om, at
skydetider skal offentliggøres, og at tilsynsmyndigheden skal
informeres om skydetider inden sæsonstart.
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Figur 4:Retningslinjer for nye skydebaner.

9.8.2.
Affald
Der forekommer tomme patronhylstre, papemballage fra lerduer og patroner samt husholdningsaffald.
Affald bliver bortskaffet efter kommunes affaldsregulativ til en godkendt modtager.
Der stilles vilkår om, at patronhylstre skal opsamles efter hver skydning, og at interne affaldslagre af
lerduemateriale og patronhylstre kun må være på befæstede arealer og skal tømmes mindst 1 gang om
året, jf. standardvilkårene.
9.8.3.
Spildevand
Spildevand består udelukkende af sanitært spildevand, der opsamles i nedgravet samletank, der tømmes
efter behov. Det ansøgte kræver således ikke en tilslutningstilladelse.
9.8.4.
Beskyttelse af jord og grundvand
Matriklen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.
Der anvendes udelukkende lerduer af foderkalk eller bedre typer i henhold til intentionerne om renere
teknologi (BAT). Der anvendes udelukkende stålhagl til flugtskydningen, da dette har været et lovkrav
siden 1996. Der er tidligere blevet skudt med blyhagl på skydebanen, ligesom der tidligere er skudt med
lerduer med et væsentligt højere PAH-indhold. Der stilles vilkår om, at lerdueskår, ikke anskudte lerduer,
haglskåle og plastforladninger fjernes jævnligt fra primære nedfaldsområder, og mindst 2 gange årligt, i
overensstemmelse med standardvilkårene.
På Figur 3 ses de primære nedfaldsområder.
Til kontrol af ovenstående stilles der, jf. standardvilkårene, vilkår om, at der skal føres driftsjournal over
bl.a. dato for rengøring af primære nedfaldsområder, mængde af opsamlet og bortskaffet
lerduemateriale, antal anvendte lerduer samt type af anvendt lerdue.
Nedfaldsområderne fra bagdue samt højre og venstre sidedue ligger på §3 hede. Der er givet
dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at slå disse område en gang årligt mellem den 15. august og
den 15. september. På den måde burde det være muligt at ryde området for lerdueskår, ikke anskudte
lerduer, haglskåle og plastforladninger to gange om året (f.eks. forår og efterår). Opsamling af lerduer og
plastforladninger i nedfaldsområder skal opsamles med en metode, der er så skånsom som muligt for
vegetationen.
9.9.
Udeladte standardvilkår
Standardvilkår nr. 12 er udeladt i denne godkendelse, da vilkåret alene retter sig mod
skiveskydningsbaner. Alle andre standardvilkår er medtaget. I standardvilkår nr. 13 er punktet
vedrørende antal skud med blyhagl, der anvendes efter dispensation, ikke medtaget, da der ikke
anvendes blyhagl.
9.10.
Driftsforstyrrelser og uheld
Der skønnes ikke at være nogen miljøtekniske forhold af iagttage.
9.11.
Bedst tilgængelige teknik
Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkårene således, at de lever op til den bedste tilgængelige teknik
(BAT).
Da Varde Kommune har anvendt Miljøstyrelsens standardvilkår, suppleret med vilkår om støj, vurderer
Varde Kommune, at kravet til BAT er opfyldt.
9.12.
Varde Kommunes vurdering
Varde Kommune vurderer, at vilkårene i godkendelsen er fastsat i overensstemmelse med
standardvilkårene. Varde Kommune vurdere desuden, at de tilladte skydetider sammenholdt med de
tilladte støjgrænser ligger inden for rammerne for nye skydebaner i skydebanevejledningen.
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9.13.
Indsigelser fra naboer
Udkastet til miljøgodkendelsen har været i høring ved virksomheden og en række naboer. Der er kommet
en del indsigelsen fra naboerne. Varde Kommune har læst alle kommentarerne igennem, men det har
ikke givet anledning til at ændre kommunens afgørelse.
Nedenfor gennemgås nogle af de klagepunkter, som der går igen i indsigelserne.
9.13.1.
Udvidelse af skydetider
Overordnet går alle indsigelserne på, at naboerne ikke ønsker, at Ølgod Jagtforening skal få lov til at
skyde mere, end de gør i dag.
Ølgod Jagtforening har søgt om ændrede skydetider, således at de følger Miljøstyrelsens vejledning for
nye skydebaner. Efter at udkastet var sendt i høring, har Ølgod Jagtforening holdt flere møder med
naboerne, for at finde et niveau for skydning, hvor alle kan være tilfredse. Dette er dog ikke lykkedes,
men for at imødekomme naboerne har Ølgod Jagtforening ændret ansøgningen, således at de kun søger
om de skydetider, som de reelt har brug for, fremfor skydetider efter retningslinjerne for nye
skydebaner.
Af brev fra Miljøstyrelsen dateret den 8. december 2004 fremgår det: Udgangspunktet for vurdering af
støj fra skydebaner er de vejledende grænser for nye skydebaner i skydebanevejledningen, side 36 - 37.
Skydebanevejledningens grænseværdier er også udtryk for en miljømæssigt acceptabel støjbelastning.
Når der i en miljøgodkendelse skal fastsættes skydetider for en skydebane efter disse retningslinjer, er
der efter Miljøstyrelsens vurdering som hovedregel ikke grundlag for at reducere de skydetider, der
fremgår af vejledningen. Fastsættes der undtagelsesvis kortere skydetid, skal det af afgørelsen fremgå,
hvordan og hvorfor de lokale forhold bør give anledning til en særlig støjbeskyttelse. Afvigelsen skal være
miljømæssigt begrundet.
Da Ølgod Jagtforening selv har bedt om at få reduceret skydetiderne i forhold til vejledningen, har Varde
Kommune valgt at acceptere dette.
9.13.2.

Støjberegninger

Naboerne gør desuden indsigelse mod støjberegningerne, idet de ikke mener, at de er retvisende. De
henviser bl.a. til en undersøgelse af støj fra haglvåben (del 1) som Miljøstyrelsen har udgivet i 2017.
Efter høringsperioden sluttede, er 2. del af undersøgelsen udkommet. Undersøgelsen konkluderer, at der er
uoverensstemmelser mellem målte og beregnede resultater. Rapporten kommer også med en række
anbefalinger for måling og beregning af støj fra haglvåben.
Varde Kommune har derfor kontaktet Miljøstyrelsen for at høre, hvilken betydning denne undersøgelse har
for denne sag. I svar fra Miljøstyrelsen til Varde Kommune står der:
”Du kan godt acceptere støjberegningen, som er udført efter retningslinjer i vejledningerne om støj fra
skydebaner med tillæg, da de stadig er gældende.
I sidste afsnit af nyhedsbrevet fra oktober 2017 om undersøgelsens 2. del skriver vi:
Miljøstyrelsen vil efterfølgende vurdere, om resultaterne eventuelt vil have konsekvenser for Miljøstyrelsens
vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner, og herunder beregning af støj fra haglgeværer. De
nuværende vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner er derfor fortsat gældende.
På nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige, hvornår vi kan give besked om konsekvenserne af
undersøgelserne. ”
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Det er således stadig vejledningerne fra 1995, der er gældende. Indtil Miljøstyrelsen reviderer
vejledningerne eller kommer med en udmelding om, at de ikke er gældende mere, er det vejledningerne fra
1995, kommunerne skal bruge.
Ved ansøgning om miljøgodkendelse af en skydebane skal der ifølge standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit
15.3.13 indgives en beregning af støjniveauet i omgivelserne. Der er ikke krav om, at støjberegninger skal
udføres af et akkrediteret støjmålefirma, hvis man har brugt beregningsmetoden i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2/1995 og data, som enten stammer fra samme vejledning eller som Miljøstyrelsen
efterfølgende har godkendt. Varde Kommune vurderer, at støjberegningerne er udført efter
beregningsmetoden i Miljøstyrelsens vejledning om beregning og måling af støj fra skydebaner.
Nogle af naboerne mener desuden, at der bør laves støjmålinger i stedet for beregninger. I Miljø- og
Fødevareklagenævnet afgørelse fra 11. juni 2018 (NMK-10-01096) står der: Miljø- og
Fødevareklagenævnet finder, at støjniveauet fra skydebaner som altovervejende hovedregel skal fastlægges
ved beregninger, idet støjmålinger er følsomme over for blandt andet vejrforhold. Det fremgår af
skydebanevejledningen, at beregninger bl.a. må foretrækkes ved anlæg af nye baner eller ved ændringer af
eksisterende baner, hvor der vil ske ændringer i terræn eller konstruktioner, f.eks. i form af anlæg af
støjvolde, støjskærme e.l.
Varde Kommune mener derfor, at det er korrekt at fastsætte støjniveauet ud fra beregninger.
Endelig mener naboerne ikke, at der er taget højde for blæst i beregningerne. I støjberegninger fra
skydebaner bliver data lagt ind i et program, hvor der er forudindstillede meteorologiske faktorer, herunder
vind. Varde Kommune mener, at støjberegningerne er lavet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
vejledninger om støj fra skydebaner.
9.13.3.

Støjgener er blevet værre efter at støjskærmene er sat op

Flere af naboerne har i deres indsigelse klaget over, at støjen er blevet værre, efter at støjskærmene er
blevet opsat. Der er ikke udført nye beregninger for, hvordan det så ud, før skærmene blev sat op, og Varde
Kommune mener heller ikke, at dette er nødvendigt.
I tabellen nedenfor ses den støjbelastning, som der blev lagt til grund for godkendelsen fra 1997
(støjberegning dateret den 6. november 1996). Desuden er støjbelastningen ifølge beregningerne fra 2017
vist. I støjberegningen fra 2017 er udført beregning på de fem forskellige baner. Kun det højeste resultat er
vist nedenfor.
Kragerisvej 6
Kragerisvej 3
Kragerisvej 4
Herningvej 47
Kragerisvej 5A

Støjbelastning 1996
70 dB(A)I
79 dB(A)I
75 dB(A)I
64 dB(A)I
74 dB(A)I

Støjbelastning 2017
65,6 dB(A)I
64,1 dB(A)I
59,6 dB(A)I
65,3 dB(A)I
61,8 dB(A)I

Kun ved én adresse (Herningvej 47) ser det ud til, at støjbelastningen er steget. Ifølge de nye
støjberegninger kan støjgrænsen på 66 dB(A)I overholdes ved alle naboer. Støjberegningen er udført i
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overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, og skydetiderne er tildelt i henhold til Miljøstyrelsens
vejledning for nye skydebaner.
Varde Kommune holder derfor fast i, at de ansøgte skydetider kan godkendes.
9.14.



Sagsakter
Ansøgning om miljøgodkendelse af den 29. august 2017.
Støjberegninger af den 23. oktober 2017.
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