Tønsberg 21.11.18

Til Bane NOR
ved planleggingsleder Markus Vetrhus
Kopi: Tønsberg kommune
Innspill til det videre utredningsarbeidet av ny toghenstillingsplass i Barkåkerskogen
Vi viser til tilsendt informasjonsbrev og møte ved Tønsberg jernbanestasjon 13. november,
hvor det kommer fram at ett av områdene Bane NOR ønsker å konsekvensutrede for
toghenstillingsplass, omfatter treningsplassen til Tønsberg Hundeklubb lengst sør i
utredningsområdet. Som svært aktiv bruker av dette området, ønsker styret i klubben å
tydeliggjøre verdien dette området har for oss.
Tønsberg hundeklubb har leid denne plassen av grunneier Wedel Jarlsberg siden 1950 og for
få år siden ble det inngått en ny 50-årskontrakt. Plassen benyttes pr i dag av ca 300
hundeekvipasjer, som er betalende medlemmer i hundeklubben. Det er grupper for de ulike
hundesportene agility, lydighet, bruks og rallylydighet. Medlemstallet har vært stigende de
siste ti årene og Tønsberg hundeklubb er en stor klubb på landsbasis.
Treningsplassen blir svært mye benyttet, jf vedlagte oppsett for bruk i 2018-sesongen. Det er
stor etterspørsel etter treningsplassen og arealet utnyttes ofte fullt ut. Om ettermiddagene
og kveldene er det daglig faste treninger for grupper med instruktør, på dagtid er det
fritrening og i helgene er det kurs, konkurranser og fritrening.
Skogen bak plassen brukes til trening og konkurranser av brukshund-gruppa, samt til lufting
av hunder før og etter trening. Også utenom trening er det mange medlemmer som bruker
skogen som turområde. Det er i praksis svært sjelden det ikke finnes hunder på plassen eller
i skogen i dagslys syv dager i uka.
Treningsplassen omfatter også en klubbhytte med kjøkken, toalett og møterom samt en
container og garasje for lagring av utstyr. De siste 2-3 årene har klubben og grunneier lagt
ned betydelige ressurser i å oppgradere og utvide treningsplassen til en stor gressbane og en
stor grusbane, gjerde den inn osv. Selve treningsplassen har et areal på 3-4 mål.
Grunneier Wedel Jarlsberg utarbeider en reguleringsplan til Tønsberg kommune hvor ønsket
er at det på området skal kunne bygges en ny treningshall for hundesport i nordenden av
plassen der klubbhuset står i dag. Tanken var at Tønsberg hundeklubb skulle inngå en
langtids leiekontrakt for hallen. Dette hadde gitt hundesporten i Tønsberg og resten av
Vestfold et stort løft og bidratt til ytterligere rekruttering i årene framover. I planforslaget
var tanken å videreføre reguleringen i kommuneplanen til landbruksformål og bevare et
belte av skog bak treningshallen som en buffer mot næringsarealene lenger nord.
Hundeklubbens bruk av området inngår i utredningstemaet "Nærmiljø og friluftsliv" i
konsekvensutredningen dere skal gjennomføre. Det er svært viktig for oss at dere kjenner til
den omfattende friluftsbruken i ett av områdene dere planlegger å utrede. Vårt primære
ønske er at plassen holdes utenfor utredningsområdet. Det er snakk om et relativt
beskjedent areal på anslagsvis fem mål totalt sett, helt i utkanten av utredningsområdet.
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Sekundært ønsker vi at utbyggingen tilrettelegger for at hundeklubben kan fortsette sin
aktivitet selv om arealet skulle inngå i konsekvensutredningen. Det vil imidlertid skape
usikkerhet rundt hundeklubbens framtid og utsette planene om bygging av en etterlengtet
treningshall. Det finnes neppe noe tilsvarende område i nærheten av Tønsberg hvor det er
mulighet for å tilrettelegge for hundeklubbens aktivitet. I denne sammenheng er det også
viktig å understreke vårt behov for gode buffersoner og evt skjerming mot et evt fremtidig
jernbaneanlegg.
Vi svarer gjerne på spørsmål som dere måtte ha om våre behov for bruk av det aktuelle
området. Vi håper også at vi blir holdt fortløpende informert om avgjørelser som angår
plassen vi leier.

Med hilsen
Tønsberg hundeklubb

Marianne Dahlen
leder
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