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Vedrørende varsel om fornying av leiekontrakt fra Re kommune til Re Motorsportsklubb på
Ødegården i Re.
I brevet antydes det at det har vært konflikter med naboer hva angår aktivitet på Ødegården.
For vår del er det støy, også utenfor treningstider, støvplage og avrenning til gytebekken
Dalselva som har skapt konfliktene.
Som omkringliggende bønder og forvaltere av jord, ser vi at store jordmasser renner ut i
elva, og representerer et stort forurensingsproblem.
Området består av leirblandet silt og siltig leire. Som oversiktsbilde viser, anslår vi at ca 40%
av området ligger uten grasdekke hele året. Banen blir av Motocrossklubben skålharvet og
slåddet ukentlig gjennom hele kjøresesongen, fra april til oktober. Det betyr at jorda i banen
blir løst opp i en dybde av flere cm hver gang. Ved tørt vær, virvles jorda til luft og
støvlegger hele dalen, ved regnskyll skjer det som må skje at disse løse jordmassene skylles
ut i Dalselva, videre til Aulielva og ut i Tønsbergfjorden. Når det har regnet kan vi ved
selvsyn se at det største forurensingspunktet langs elva her er fra crossbanen. Det er gravd
ut en liten fangdam som i liten grad fungerer etter hensikten. Den fanger opp kun en liten
del av løsmassene og blir sjelden tømt. Det er bare en del av banen som renner ut i dammen.
Vi er svært bekymret for avrenning av jordmasser som også er til skade for sjøørretyngel,
da det er store mengder med sjøørret som gyter i dette vassdraget. (Henviser til Sanberg,J.H.
1996: Sjøørreten i Dalselva – kan bestanden beskattes? Hovedoppgave Landbrukshøyskolen,
Ås)
Banen ble av Ramnes kommune lagt til Ødegården i en tid da man ikke hadde særlig stort
fokus på avrenning og annen forurensing. I dag har vi mer kunnskap og det settes helt
andre krav til alle som er forvaltere av jord og skog.
På grunn av områdets jordsmonn og beliggenhet rett ved siden av et stort vassdrag( i
Vestfold målestokk) mener vi at området er uegnet til formålet og at kommunen heller er
behjelpelig for motocrossklubben å finne et bedre egnet sted. Andre baner er gjerne lagt til
nedlagte grustak.
Som en del av prosessen ber vi kommunen vurdere hvor slik virksomhet bør drives.
Samtidig ber vi kommunen vurdere hvilke krav man bør legge inn som forutsetninger for at

en slik motocrossbane skal fungere ift lov og forskrifter. ( Herunder Vanndirektivet )Målet er
da en crossbane som ikke er til skade for miljøet, og er til minst mulig sjenanse for naboer.
Dersom kommunen ikke ønsker å gå inn i en slik utredning ber vi om en konkret
tilbakemelding og begrunnelse.
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1 vedlegg: Bilde som viser Ødegårdens områder uten vegetasjon.

