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Internt notat: 
Avrenningsvann fra skytebaner innen Huvo        

 

Dato: 27.4.2020.   

Til: Alle grupper i Huvo, konsulentfirmaer m.fl. Åpent dokument.  

Fra: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). Utarbeidet av faggruppe økologi. 

Sak: Problemkartlegging av avrenningsvann fra skytebaner. Oppfølging av styrevedtak 21/19          

(i møtet 6.12.20).   
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1. Innledning/bakgrunn 
Med utgangspunkt i at det i 2019 ble avdekket at det var store mengder bly i en bekk fra en skytebane 

i Bærum, ønsket styringsgruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) at sekretariatet 

gjennomførte en kartlegging av alle skytebanene i Huvo, og gjorde en risikovurdering av hvor det 

potensielt kunne lekke ut tungmetaller oa. fra skytebanene. Videre at det ble gjort en vurdering av 

behov og kostnader mm. i et saksgrunnlag for å se nærmere på avrenningsvannet fra skytebanene. 

Tematikken er fulgt opp gjennom diverse eposter og møtet i faggruppe økologi 21.1.2020, sak 3, og 

oppsummeres i dette notatet. 

 

Generelt er det fylkesmennene som er forurensningsmyndighet for sivile skytebaner ((jf. rundskriv 

fra Miljødirektoratet til fylkesmennene 21.11.2012 (T3/12)), og Miljødirektoratet er 

forurensningsmyndighet for militære skytebaner. 

 

Det foreslås at det gjennomføres en enkel screening i fra avrenningsvann i de aktuelle skytebanene i 

2020, og så følges opp videre med mer omfattende undersøkelser der det eventuelt skulle avdekkes et 

behov. Beskyttende/forebyggende tiltak på skytebanene, som f.eks. gode rutiner for opp-kosting, 

tømming av kulefangere, levering av metallrester og regnskap for kjøp/bruk/innlevering av metaller 

vurderes eventuelt senere, og inngår ikke i denne første screeningen. Det pågår også vurderinger både 

nasjonalt og internasjonalt for å redusere bruken av tungmetaller fra skytebaner. Dette inngår heller 

ikke denne første vurderingen, der formålet kun er å kartlegge dagens tilstander i avrenningsvannet fra 

de skytebanene der det potensielt kan forekomme forhøyede verdier, gjennom en enkel screening i 

første omgang.   

  

Problemene er i første rekke knyttet til utlekking av bly, som er et meget helseskadelig tungmetall. 

Men det kan også lekke ut kobber, sink, antimon og PAH- stoffer (pga. leirduer) fra skytebanene i 

større mengder enn ønskelig. Dagens forbud mot bruk av bly på hagleskytebaner er hjemlet i Forskrift 

om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), 

fra 2004, sist endret i 2020. § 2-2 fastslår at det nå er forbud mot å bruke blyhagl på skytebaner. 

Forbudet mot bruk av blyhagl på skytebaner trådte i kraft i 2002. Men per nå er det ikke noe forbud 

mot å bruke bly i ammunisjon fra rifle, inkl. skiskyting eller pistol. Det er for øvrig per april 2020 

under vurdering et EU-forbud mot blyammunisjon.  
 

I tillegg har kommunene den 1.1.2020 overtatt myndigheten over forurensningsloven § 11, til 

å gi tillatelse til støy fra skytebaner. Dermed tjener dette notatet også en hensikt med å gi 

kommunene en oversikt over registrerte skytebaner i området. 

2. Oversikt over skytebaner innen Huvo 
For å lete opp alle skytebanene, ble det gjennomført søk i følgende databaser:  

 https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/ 

 https://www.skytebaneguide.no, 

 https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-skytebane.aspx   

 https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/sok/finn-anlegg-i-kart/ 
Deretter ble funnene sendt til kommunene, for kontroll og eventuelle suppleringer. Inntil videre er de 

ikke sendt til skytterlag, JFF, baneeiere osv. for kontroll av data, fordi foreliggende grunnlag anses 

godt nok til å avgjøre hvor det bør gjennomføres en screening. Aktuelle foreninger/eiere vil bli 

kontaktet der målinger skal tas. 

 

  

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/21_1_20_Okologigruppemote_referat.pdf
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iaMGZ-0003nv-5L&i=57e1b682&c=EXTJPvGAoqTEDpTfijKPJNHtqtRnbygUeXeV0V4pkhEgFZBx2I_xDwqGig1Cwfz7R_c4Ocx2NUCVxanNiwAT43sqgSTqYFzCEYYl_MoAzXBDpwJ4a-OJzDIjwfFXO5rnMzun7q1OXjBEMMGxD7LD12dhGmZliG2s91VX9TMt5kAiH6SICT647qyMzsjVmrhHpfQq9398eY-SA0nfGqwfU8nVc717N5Lg8BvFe0HSRUHYNS3nOzqBLkkljx9acL-L5cNwtQP2bVZDzIsI3LKf26Yzk1j2LwLbkVzJSGyHRtX4hLOH2WvqzgHW5z3KBNta
https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/
https://www.skytebaneguide.no/
https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-skytebane.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/sok/finn-anlegg-i-kart/
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Tabell 1. Summarisk oversikt over skytebanene innen Huvo. 

Kommune Sted/lokalitet Type bane Nærhet til vassdrag Prøvetas 

Nannestad Bjerke Vel Innendørs Nei Nei 

Nannestad Steinsgård Rifle og leirdue Ja < 10 m Ja 

Nannestad Nordåsen Skiskytter Ja, ca. 50 m Ja 

Hurdal Kjerkekretsen skole Innendørs Nei Nei 

Hurdal Opperudbanen Rifle Nei, > 500 m til bekk Nei 

Hurdal Jodalen Leirdue Ja, < 50 m Ja 

Ullensaker Ringbanen Leirdue Nei, > 500 m til bekk Nei 

Ullensaker Hauerseter  Militært øvingsfelt Overvåkes Nei 

Ullensaker Sessvollmoen Militært øvingsfelt Overvåkes Nei 

Ullensaker Trandum Militært øvingsfelt Overvåkes Nei 

Ullensaker v/E6 Skinnesmie-
vegen 

Rifle og miniatyr Under planlegging Nei 

Nes Skøimosan Rifle og innendørs Nei, > 200 m til bekk Nei 

Eidsvoll  Verkensmåsan Rifle, leirdue mm. Ja, ca. 150 m til bekk Ja 

Eidsvoll Vidtjernet Rifle, leirdue, pistol 
mm. 

Ja, < 50 m til myr/vann Ja 

Eidsvoll Habberstad Rifle Ja, 2-300 m til bekk Ja 

Østre Toten Toten skytteranlegg 
v/Kolbusætra 

Leirdue, rifle, inne Under planlegging Nei 

Østre Toten Lokalitet (n.f. 
Skjersjøen) 

Leirdue, rifle, inne Under planlegging Nei 

Østre Toten SØF Steinsjøfeltet Militært øvingsfelt Overvåkes Nei 

 

En detaljert oversikt over hvilke typer skytebaner/anlegg som finnes på hver av lokalitetene, hvem 

som eier dem, anleggsnummer mm, finnes i vedlegget. 

3. Beskrivelse av lokaliteter for prøvetaking 
Tabell 2 og figur 2 angir hvor skytebanene ligger, som det ønskes prøvetaking fra.   

 

Tabell 2. Beliggenhet til skytebaner som foreslås prøvetatt 

Sted/lokalitet Anleggsnr. Kartkoordinater Eier 

Steinsgård 
skytebane 

42155, 35354, 
56757 og 35355 

60.267911, 
11.067282 

Nannestad skytterlag, Steinsgård 
skytterlag, og Bjerke JFF. 

Nordåsen 17864, 64726 60.299809, 
11.029028 

Bjerke Idrettslag, ski  

Jodalen (Hurdal 
lerduebane) 

43034 60.450205, 
10.986361 

Hurdal JFF 

Verkensmåsan 
skytebane 

42567, 42566, 
42565, 42564 

60.275976, 
11.135511 

Eidsvoll Verk Skytterlag,  
Eidsvoll Skog JFF 

Vidtjennet 
skytebane 

40001, 40002, 
64727, 40004, 
40003, 40000 

60.335868, 
11.317306 

Eidsvoll Østre Skytterlag 

Habberstad 
skytebane  

27046, 
27045 

60.38439, 
11.274525 

Langseth skytterlag 

 

Årsaken til at Steinsgård skytebane ønskes prøvetatt er både at den har vært operativt lenge (fra 1947), 

at det skytes forholdsvis mye der, at nedslagsfeltet ligger i et fuktig område nær bekk og at det ble 

påvist forurensing i bekken lengre ned da hele Hæravassdraget ble kartlagt for mulige miljøgifter av 
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COWI på oppdrag for Huvo i 2019 (lenke). Det var forhøyede verdier av bly, sink og PAH-

forbindelser. 

 

Skiskytterbanen på Nordåsen ønskes prøvetatt fordi Huvo ble oppfordret til det i innspill gitt av 

referansegruppa, og fordi det benyttes bly i ammunisjonen (kaliber .22LR). Det er kulefanger og 

oppsamlingsplattform i betong på anlegget, men Huvo har aldri fått noen tilbakemelding fra 

anleggseier på hvordan rutinen er for oppsamling/innlevering av blyammunisjonen, eller noen oversikt 

over mengder, til tross for purring. Banen er forholdsvis ny, da den ble bygd i 2003. 

 

Jodalen er en leirduebane, men ble brukt i lang tid før blyforbudet inntrådte (minst fra 1989). Banen 

ligger mellom to småbekker, videre til Skjortungsbekken som drenerer til Gjødingelva. Derfor er det 

interessant å se om det lekker ut bly mm. Det må vurderes på stedet hvilken av de to bekkene som bør 

prøvetas. 

 

Verkensmåsan skytebane er minst fra 1988, og det skytes både med hagle og rifle. Bekken ut fra 

området ligger nær åker (bl.a. jordbæråker) potensielt tas vann derfra til jordvanning.  

  

Vidtjennet skytebane er minst fra 1985, og det skytes både med hagle, rifle og pistol. Omfanget av 

skyting har vært såpass stort at det er interessant å se hva som lekker ut, særlig av bly. Det må på 

stedet vurderes om prøver bør tas i innsjøkanten av Vidtjennet, eller utløpsbekken. 

 

Habberstad skytebane er minst fra 1988, og det skytes kun med rifle. Avrenningen er via Holtåa til 

Vorma. Det er uklart om det drenerer direkte til Holtåa, eller liten bekk i forkant. Det må avklares på 

stedet. Det kan være at konklusjonen blir at prøvetaking er unødvendig på denne lokaliteten. 

 

Utvelgelsen av hvilke skytebaner som ønskes fult opp, ble drøftet og konkludert i økologigruppemøtet 

21.1.20, på bakgrunn av opplysninger i vedlegget her. Det kan komme nye innspill pt. 

 

I følge kartsøk på www.1881.no er distansen: Verkensmåsan-Steinsgård-Nordåsen-Jodalen-

Habberstad-Vidtjennet på 76 km, og tar 1 time og 40 min i kjøretid. Selv om det er bilvei helt fram til 

alle skytebanene, må det påregnes noe gåtid. Det er ikke sikkert at bomnøkler kan skaffes alle steder, 

og særlig ved første prøvetaking må det det påregnes litt tid til befaring for å finne rett sted for 

prøvetaking.  

 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/COWI-2019-Rapp-2_4-Hera.pdf
http://www.1881.no/
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Figur 1. Oversikt over beliggenhet til de aktuelle skytebanene, og forslag til reiserute. 
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Figur 2. Beliggenheten til anleggene. Øverst i Nannestad, hhv. Nordåsen tv. og Steinsgård th. I midten 

to av anleggene i Eidsvoll; hhv. Verkensmåsan tv. og Vidtjennet th. Nederst et av anleggene i Eidsvoll 

og anlegget i Hurdal, hhv. Habberstad tv. og Jodalen th. 

4. Vannprøver/sedimentprøver – parametere og frekvens 
Formål: 

Screening for å avdekke eventuelt urovekkende høye verdier av metaller mm, særlig bly, i bekker ut 

fra skytebaner innen Huvo. Dersom det påvises høye verdier, må det følges opp videre med 

tettere/flere prøver og grundigere vurderinger. 

 

Tidsrom og hyppighet: 

Første måling: Ved normal vannstand, tentativt i mai 2020.  Da tas også en sedimentprøve. 

Andre måling: Ved lav vannstand, tentativt juli/august 2020. 

Tredje måling: Ved høy vannstand, tentativt september/oktober 2020. 

 

Parametere: 

 Bly (Pb) 

 Kobber (Cu) 

 Antimon (Sb) 

 Sink (Zn) 

 Aktuelle PAH-stoffer fra leirduer. 

 TOC 
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 Kalsium (Ca) 

 pH 

 Temperatur, 

 Ledningsevne  

 Oksygen 

 

Matriks: 

 Det måles på overflatevann i denne screeningen alle tre gangene, på én stasjon per bekk/anlegg. 

 Første prøverunden tas det også én sedimentprøve per bekk/anlegg, 

 

Prøvetakingsmetode: 

Fra land. Helst vha. vannhenter. Påsér at prøven tas oppstrøms prøvetakerens føtter og påvirkning i 

elvebredden. Og minst 20 cm ned fra overflaten og minst 20 cm over bunnen. Påsér at vannprøven 

ikke tar med seg bunnsedimenter. Følger ellers vannprøvemetode: Ferskvann (elver): 

Volumprøvetaker NS-ISO 5667-6A. 

 

Sted: 

Konsulenten avgjør aktuelt prøvested i felt først gang prøvene skal tas, for hver av de seks 

lokalitetene. 

 

Annet: 

a) Konsulenten blir med daglig leder i Huvo ut første gang vannprøvene skal tas, som også 

innbefatter en kort befaring. Da inviteres i tillegg aktuell kommuner og eier av anlegget på 

skytebanen. 

b) Huvo/kommunene sørger for at eier av anlegget og brukere er varslet om prøvetakingen. 

c) Huvo sørger for bomnøkler der det er nødvendig, og i hvert fall dersom det innebærer med enn 10-

15 minutter gåtid fra stengt bom og til skytebanen. 

5. Prosjektbestilling    
Det innhentes pristilbud, og bestilles deretter en «pakke» hos en leverandør. Den består av en rask 

vurdering av om parametervalg, matriks, frekvens mm bør være som beskrevet i dette notatet, eller 

justeres. Det må framkomme av pristilbudet. Videre skal leverandør være med ute i felt og foreta en 

kort befaring for å finne best egnet prøvested første gang prøvene tas. Gjelder alle 6 skytebanene.  

Leverandør skal skaffe de nødvendige prøveflaskene (3 x 6 samt reserve = 20 prøveflasker) g 

nødvendig utstyr for sedimentprøvetakingen. Minst 1 person fra Huvo/kommunene vil være med den 

første dagen. Leverandøren tar deretter de to neste prøverundene alene. Fordi det må benyttes 

måleinstrument som måler pH, ledningesevne og oksygen in situ kan ikke Huvo/kommunene gjøre det 

pt. Leverandøren tar selv sedimentprøvene. 

 

Leverandør skal påsé at vannprøvene blir analysert av et laboratorium som er akkreditert for de 

relevante prøvene og at det benyttes standard metodikk som er i tråd med vannforskriftens 

krav/Vannmiljø. 

 

Leverandør skal utarbeide et enkelt notat der resultatene framstilles og der det gjøres en vurdering av 

funnene. Huvo skal motta et utkast først, med 14 dagers friste for eventuelle innspill. Analysesvar skal 

sammenlignes med relevante klassegrenser (EQS) for vann og sediment iht. veileder 02/2018. Det skal 

særlig framkomme om resultatene tilsier behov for grundigere oppfølging eller ikke. Dersom 

resultatene viser behov for videre oppfølging, skal det skisseres et forslag til plan for dette, inkl. 

budsjettforslag. Leverandør skal også levere resultatene fra vannprøvene på excel-ark, legge 

primærdata inn i Vannmiljø og legge rapporten inn i Grunnforurensingsdatabasen med forslag til kode 

for påvirkningsgrad. 

 

Alt skal ferdigstilles senest 31.12.20, men gjerne i god tid før det. 
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6. Rolleavklaring   
 Leverandør: Gir faglig råd til prøvetakingen, tar vannprøvene og sedimentprøvene, har ansvaret 

for vannprøveanalysene, rapporten og datainnlegging i Vannmiljø og 

Grunnforurensingsdatabasen. 

 Huvo/kommunene varsler eiere av banene, ordner evt. med bomnøkler, og deltar på den første 

runden med vannprøver. 

7. Pristilbud, anskaffelse og eventuell fakturering    
Vannområdet ber om pristilbud på oppdraget, basert på ovenstående beskrivelse. Det innhentes direkte 

pristilbud. Såfremt tilbudene anses for gode og innenfor akseptable rammer, velges leverandør ut fra 

prinsippet om direkte anskaffelse. 

 

Den som får oppdraget kan fakturere med halvparten ved kontraktsinngåelse, og resten etter 

gjennomført oppdrag. Legges data inn i Vannmiljø og Grunnforurensningsdatabasen i god tid før 

31.12.20, kan alt betales ut inneværende år. 

 

Avtalen gjøres med Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma gjennom Nannestad kommune som 

juridisk enhet. Faktura skal rettes til Nannestad kommune, og merkes med: «Ansvar 20800, funksjon 

3606». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   
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Vedlegg. Detaljer per anlegg/skytebane i Huvo     
 

Dato: 4.3.2020. 

 

https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/ samt også sjekket: https://www.skytebaneguide.no og https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-

skytebane.aspx samt https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/sok/finn-anlegg-i-kart/. Sjekket ut av kommunenes repr. i økologigruppa 24.1.20. 

 

Gule markeringer = baner som sannsynligvis bør prøvetas i utløpsbekk. Pt. forslag om 6 stk. (inkl. ny måling i Hæra, nærmere banen). 

 

Kommune Anleggsnr Sted Annleggstype Eier Reg. i Vann-Nett, i VF Merknader 

Nannestad 3551 Bjerke Vel Innendørs 
skytebane 

Nannestad 
sportsskytterlag 

Nei – ikke relevant.  Alt skjer innendørs. Ingen 
avrenning ut. Forutsetter 
oppfeiing innendørs. 

Nannestad 42155 og 
35354 

Steinsgård skytebane Riflebane (ute) Nannestad skytterlag Ja, VF 002-3734-R. 
Hæra 

100 m bane og 300 m bane. 
Fra 1947. 

Nannestad 56757 Steinsgård skytebane Riflebane (ute) Steinsgård skytterlag Ja, VF 002-3734-R. 
Hæra 

200 m bane. Fra 1947. 

Nannestad 35355 Steinsgård skytebane - 
Lerduebane 

Lerduebane (ute) Bjerke JFF Ja, VF 002-3734-R. 
Hæra 

Fra 1985. 

Nannestad 17864, 
64726 

Nordåsen skistadion - 
Skiskytteranlegg 

Skiskytteranlegg Bjerke IL ski Ja, VF 3730-R Hona (Ca. 
50 m til elv) 

Fra 2003. 

Hurdal 28763 Kjerkekretsen skole, 
skyteanlegg 

Skytebane (inne) Hurdal kommune Nei – ikke relevant.  Alt skjer innendørs, 20 m 
bane. Ingen avrenning ut. 
Forutsetter oppfeiing 
innendørs. 

Hurdal 36618 og 
36617 

Opperudbanen Riflebane (ute) Hurdal Skytterlag > 500 m til nærmeste 
helårsbekk (?) 

100 og 200 m bane. Byggeår 
1900.  

Hurdal 43034 Hurdal lerduebane 
(Jodalen) 

Lerduebane (ute) Hurdal JFF Ja, VF 002-3801-R Bygd i 1989. Nær 
Skjortungsbekken. 

Ullensaker 27627 Ringbanen Lerduebane (ute) Ullensaker JFF > 500 m til nærmeste Bygd i 1960. 

https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/
https://www.skytebaneguide.no/
https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-skytebane.aspx
https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-skytebane.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/sok/finn-anlegg-i-kart/


10 

 

helårsbekk (?), men i 
VF 002-736-G. 

Ullensaker Ikke i den 
basen 

Hauerseter øvingsfelt Militær skytebane Forsvarsbygg Miljødirektoratet er 
myndighet. 

Ikke registrert i 
anleggsregisteret.no. Er 
målt i gr.f.databasen som  
kode 02. 

Ullensaker Ikke i den 
basen 
enda. 

Under planlegging, ved 
Hauerseter (nær E6, øst 
for Skinnesmievegen og 
nordvest for 
Skyttervegen.)  

Riflebane 100 m, 
200 m og miniatyr-
skytebane 
(innendørs cal. 
.22). 

Ullensaker skytterlag Ca > 500 m til 
nærmeste helårsbekk, 
men i VF 002-736-G. 

Se pol. vedtak 
Kommunestyret 12.12.17. 
Ullensaker skytterlag skal 
flytte sin skytebane på 
Teigen sør for Jessheim, til 
nord for Hauerseter ved 
Skinnesmia. Planlagt. 

Ullensaker Ikke i den 
basen 

Sessvollmoen skyte- og 
øvingsfelt/Sessvollmoen 
skytebane 

Militær skytebane Forsvarsbygg Miljødirektoratet er 
myndighet. 

Ikke registrert i 
anleggsregisteret.no. Rapp 
finnes fra 2015, akseptabel 
forurensningsdatabasen. 

Ullensaker Ikke i den 
basen 

Trandum skytebane Militær skytebane Forsvarsbygg Miljødirektoratet er 
myndighet. 

Ikke registrert i 
anleggsregisteret.no  

Nes 16000, 
15999 

Skøimosan skytebane – 
100 m og 300 m (ved 
Brårud) 

Riflebane (ute) Nes/Hovind Skytterlag Ca. > 200 m til 
nærmeste helårsbekk, 
men i VF 002-1581-R. 

100 m og 300 m bane. 
Byggeår: 1949. 

Nes 64676 Skøimosan skytebane, 
innendørsbane 15 m 

Skytebane (inne) Nes/Hovind Skytterlag Nei – ikke relevant. Innendørs 15 m bane. Ingen 
avrenning ut. Forutsetter 
oppfeiing innendørs. 
Planlagt. 

Eidsvoll 42567, 
42566 

Verkensmåsan 
skytebane - 100m og 
200m 

Riflebane (ute) Eidsvoll Verk Skytterlag Ja. VF 002-3733-R Byggeår: 1988. Ca. 150 m til 
bekk. Mulig jordvanning fra 
bekk 

Eidsvoll 42565 Verkensmåsan 
skytebane - jegertrap-
bane 

Lerduebane (ute) Eidsvoll Skog JFF Ja. VF 002-3733-R Byggeår 1990. Sannsynligvis 
avviklet og flyttet til 
Vidtjernet når Eidsvoll 
vestre og Eidsvoll østre JFF 
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ble slått sammen tidlig på 
90-tallet. ESJFF har ikke 
noen leirduebane her nå. 

Eidsvoll 42564 Verkensmåsan 
skytebane - elgbane 
100m 

Viltmålbane (ute) Eidsvoll Skog JFF Ja. VF 002-3733-R Byggeår 1990. Sannsynligvis 
ikke i drift lenger. 

Eidsvoll 40001 Vidtjernet skytebane - 
jegertrapbane 

Lerduebane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-307-R 

Byggeår 1985, men 
sannsynligvis skutt med 
leirduer også før den tid. 

Eidsvoll 40002 Vidtjernet skytebane - 
pistolbane 

Pistolbane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-3778-R 

Byggeår 1996. Skyteavstand 
25 m. 10 plasser. 

Eidsvoll 64727 Vidtjernet skytebane - 
elektroniske skiv 

Riflebane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-3778-R 

Byggeår 2007. Skyteavstand 
100 m. 10 plasser. Det har 
blitt søkt om midler til 
elektroniske skiver. 

Eidsvoll 40004 Vidtjernet skytebane - 
skytebane 100m 

Riflebane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-3778-R 

Byggeår (dagens anlegg) 
1985, men sannsynligvis 
skutt på denne banen lenge 
før den tid. 10 plasser. 

Eidsvoll 40003 Vidtjernet skytebane - 
Skytebane 300m 

Riflebane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-3778-R 

Byggeår 1985. 10 plasser. Se 
merknaden over, men 300-
meters banen har ikke vært 
brukt på mange år. 

Eidsvoll 40000 Vidtjernet skytebane - 
figurjaktsti 

Viltmålbane (ute) Eidsvoll Østre Skytterlag Ja. Nær Vidtjennet. 
(Ved Jønsjøen) 
VF 002-3778-R 

Byggeår 1988. Usikkert om 
det er figurjaktsti, i hvert fall 
permanent. 

Eidsvoll 27046 Habberstad skytebane - 
100m 

Riflebane (ute) Langseth skytterlag Ja, VF 002-3748-R Byggeår 1988. 10 plasser. Ca 
150 m til vassdrag. 

Eidsvoll 27045 Habberstad skytebane - 
300 m 

Riflebane (ute) Langseth skytterlag Ja, VF 002-3748-R Byggeår 1988. 6 plasser. 

Østre 
Toten 

76150 Toten skytteranlegg 
leirdueanlegg lodd 3-4-

Lerduebane (ute) Totenviken JFF Evt. VF 002-2731-R Byggeår 2021 (planlagt). 250 
m skyteavstand. 5 plasser. 
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5 sporting Ca 100 m til bekk. 

Østre 
Toten 

75902 Skytebane 200M Riflebane (ute) Viken Skytterlag Nær VO-skillet, og bekk 
til Skjærsjøen 
VF: 002-2733-R 

Byggeår 2021 (planlagt). 

Østre 
Toten 

75901 Skytebane 100 M Riflebane (ute) Viken Skytterlag Nær VO-skillet, og bekk 
til Skjærsjøen 
VF: 002-2733-R 

Byggeår 2021 (planlagt). 

Østre 
Toten 

75961 Toten skytteranlegg 
innvendig bane 15M 

Skytebane (inne) Viken Skytterlag Nær VO-skillet, og bekk 
til Skjærsjøen 
VF: 002-2733-R 

Byggeår 2021 (planlagt). 
Maks. skyteavstand 15 m. 
15 plasser. Ingen avrenning 
ut. Forutsetter oppfeiing 
innendørs. 

Østre 
Toten og 
Hurdal 

 SØF Steinsjøfeltet Div. øvingsfelt for 
Forsvaret 

Forsvarsbygg Er lagt inn. OK. 
002-3815-R (ny) 
Evt. 002-4662-L (ny)  
002-3816-R 

Følges opp videre av 
Forsvarsbygg/ 
Miljødirektoratet. 

 

Ingen skytebaner funnet i Huvo i: Gran, Stange Nord-Odal. 

I Østre Toten ligger Toten Skytteranlegg, lodd nr. 2 like utenfor Huvo sine grenser, nær anleggene til Viken Skytterlag. Planlagt byggestart også 

der 2021 (anlegg 76118). Det samme gjelder Toten skytteranlegg pistolbane ute (anlegg 76153), med planlagt start i 2022. Anlegget i Østre 

Toten med planlagt byggeår 2021 er kun i en innledende planleggingsfase, og det er ikke vedtatt at det skal etableres. Dersom det blir en realitet 

vil det bli laget en reguleringsplan for området.  Det ser også ut til at evt. anlegg blir liggende på andre siden av vannskillet i forhold til Huvo.  

 

Konklusjoner – videre oppfølging anbefales for følgende 6 anlegg: 

 Nannestad: Steinsgård skytebane + Nordåsen skiskytteranlegg. 

 Hurdal: Leirdubanen i Jodalen. 

 Eidsvoll: Verkensmåsan + Vidtjernet skytebane + Habberstad skytebane. 

 Ingen oppfølgingsbehov i de andre kommunene.
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