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Ärende: Utlåtande om utkastet till utvecklingsplan för skjutbanorna i Nyland 
 
 
 
 

UTKASTET TILL UTVECKLINGSPLAN FÖR SKJUTBANORNA I NYLAND 
 
Innehåll 
Ett utkast till utvecklingsplan för skjutbanorna i Nyland har blivit klart. I utvecklingsplanen för 
skjutbanorna i Nyland anges följande: 

• Nuläget för skjutbanorna i Nyland beskrivs. 

• Det bedöms om det finns tillräckligt med skjutbanor och hurdana utvecklingsbehov och 
möjligheter de har. 

• Sportskyttecentrum i landskapet identifieras. 

• Rekommendationer om att bevara och utveckla skjutbanor föreslås. 
 
 
SLC Nyland har tagit del av utkastet till utvecklingsplan för skjutbanorna i Nyland och önskar framföra 
följande synpunkter: 

 
 
SLC Nyland framhåller att det är av yttersta vikt att det finns ett tillräckligt tätt nätverk av skjutbanor i 
Nyland. Det finns idag för få skjutbanor och avstånden mellan banorna är långa. Med tanke på det 
stora antalet som i Nyland och speciellt i huvudstadsregionen utövar skytte och jakt är tillgängligheten 
inte tillräcklig. Såsom i utkastet noteras så skulle det finnas behov av att utveckla skjutbanor i Lovisa-
trakten, i Raseborgs-trakten och i huvudstadsregionen eller dess västra sida. Framför allt med tanke 
på viltvården och jakten är det viktigt med lättillgängliga och trygga skjutbanor för övningsskytte och 
lagstadgade skytteprov. Hjortdjursstammen orsakar skador inom jord- och skogsbruket och hotar 
mångfalden samt skogsförnyelserna i Nyland. En för tät stam utgör en trafikfara med betydande 
skador som följd. Det är av yttersta vikt att främja jaktintresset.  
 
SLC Nyland anser att det är viktigt att i landskapsplanen märka ut de viktigaste skjutbanorna i Nyland, 
eftersom de påverkar markanvändningen i omgivningen. Dessutom är risken stor att det annars styrs 
markanvändning och byggande till skjutbanornas närområde, som kan medföra risker för deras 
fortsatta verksamhetsförutsättningar. 
 
Utvecklingsplanen och dess linjedragningar är viktiga med tanke på upprätthållandet och utvecklandet 
av ett tillräckligt och tryggt skjutbanenätverk, som inte heller oskäligt påverkar omkringliggande 
bosättning och verksamhet. 
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