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Baggrund.
På baggrund af skudepisoden ved Mandehoved den 11/8-2002, blev der udarbejdet en
rapport:
Fortegnelse over Skydebaner og –terræner med fareområde over søterritoriet, som
ikke er anført i Efterretninger for Søfarende.
Den behandlede Hjemmeværnets skydebaner som ikke er angivet på søkort eller optaget i
Efterretninger for Søfarende og derfor er skydebanerne ikke kendt af offentligheden og de
sejlende.
Efter massiv presseomtale i aviser, TV, radio, artikler i sejlerbladene, information i klubblade
og på klubbernes hjemmesider, opslag i udhængsskabe på havnene m.m. modtog jeg mange
henvendelser fra sejlere som var blevet beskudt på positioner som ikke kunne hidrøre fra
hverken Forsvarets- eller de nu afdækkede hjemmeværnsskydebaner.
Derfor anmodede Justitsministeriet den 8. dec. 2003, efter opfordring, samtlige politimestrene
til at oplyse om hvorvidt der i politikredsen findes civile skydebaner med skudretning ud over
hav eller større søer.
” I givet fald bedes skydebanens navn beliggenhed, koordinat og skudretning samt
fareområde, med anmodning om at modtage ovennævnte oplysninger inden 2 uger fra dato”,
lød anmodningen.
Den 15. dec. 2004 var disse oplysninger endnu ikke modtaget i fyldestgørende omfang.
Denne dato rykkede Justitsministeriet deres skydebanesagkyndige, som meddelte at der må
påregnes yderligere sagsbehandlingstid på ca.. 6 måneder til fremskaffelse af de manglende
oplysninger.
Der mangler endnu en del informationer, For disse skydebaner er der på de viste søkortskitser,
kun med et kryds, markeret de formodede skydebaners standpladser.
Oplysningerne skal grundlæggende være til stede ved førstegangsgodkendelse af en
skydebane og ligge til grund for enhver senere inspektion.
Fra Teknisk Måleblad for civile skydebaner gengives:
Enhver godkendt skydebane skal mindst én gang om året besigtiges af politiet og
den skydebanesagkyndige for at sikre, at den stadig opfylder sikkerhedskravene.
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De informationer som Justitsministeriet anmodede om fremkom i en meget simpel form. Der
var angivelse indtegnet på papir uden kort eller positionsangivelser, landkort hvor begyndende
fareområder var indtegnet, arkitekttegnede oversigtsskitser og billedmateriale. Der var
information om Hjemmeværnsskydebaner som Forsvarets skydebaneinspektorat
tilsyneladende ikke havde kendskab til. Informationer om civil anvendelse af Forsvarets og
hjemmeværnets skydebaner, samt information om fugleskydningsskydebaner ud for hoteller
og restauranter med fareområde ud over vandet.
Informationerne er ikke vist på søkort. Ved indtegning på søkort ville man have fået
information om at fareområderne rakte ud over indsejlinger til havne, sejlrender og
kapsejladsbaner m.m.
For tiden er der høringsrunder for regionsplanerne hvortil følgende er fremsendt:

Den store undersøgelse af alle landets skydebaner med skudretning ud over vand har nu stået
på siden august 2002 og er langt fra afsluttet.
Undersøgelsen er delt i tre afsnit.
1. Undersøgelse af forsvarets faste skydepladser når forsvaret skyder. Skydepladserne er
indtegnet på søkort og optages i Efterretninger for Søfarende.
2. Undersøgelse af Hjemmeværnets skydepladser. Skydepladserne er ikke indtegnet på
søkort og bliver ikke optaget i Efterretninger for søfarende, eller på anden måde
offentliggjort for dem som færdes på havet, hvorfor der ikke er kendskab til banernes
eksistens.
3. Civile skydebaner. Skydebanerne er ikke indtegnet på søkort og bliver ikke optaget i
Efterretninger for Søfarende, eller på anden måde offentliggjort for dem som færdes på
havet, hvorfor der ikke er kendskab til banernes eksistens.
4. Hjemmeværnet benytter de civile skydebaner med samme mangler som angivet under
punkterne 2 og 3.
5. Civile benytter skydebanerne under punkt 1. og 2. med manglerne under 2. og 3.
Desuden optages skydningerne ikke i Efterretninger for søfarende når der skydes på
banerne 1.
Instruks for banernes anvendelse under pkt. 2., 3., 4. og 4. angiver ikke skyderetning og
fareområde entydigt.
Der føres ikke det fornødne tilsyn med skydebanerne under respekt for dokumenter og
anvendelse af sporbart udstyr for at etablere og fastholde den fornødne sikkerhed i et
urbaniseret samfund.
Det er en fundamental uskik at skyde uden anvendelse af kuglefang og tilsikring mod vildfarne
projektiler, både når der skydes over land eller ud over vandet. Tillige opsamles blyet ikke og
det skaber farlig forurening i naturen, jævnfør Miljøministeriets Bekendtgørelser.
Justitsministeriet anmodede i dec. 2003 alle politikredse i landet om en fortegnelse over civile
skydebaner i kredsene omfattende navn, beliggenhed, koordinat og skudretning samt
fareområdets længde.
Dele af oplysningerne er langt om længe fremkommet; men ikke behandlet i Ministeriet. Der
mangler fortsat mange oplysninger fra Justitsministeriets skydebanesagkyndige.
Skydebaneinspektoratet skal først ud på banerne og opmåle og nedfælde de oplysninger som
burde fremgå af enhver instruks for en skydebane. Tillige mangler der på mange instrukser,
politiets underskrift, og angivelse af de foretagne eftersyn.
Det anmodes om at de forskellige myndigheder koordinerer arbejdet omkring skydebaners
sikkerhed.
At alle skydebaner over vand bliver indtegnet på søkort, skydninger bliver optaget i
Efterretninger for Søfarende og der udarbejdes fyldestgørende instrukser, samt der etableres
fuld sporbar dokumenteret etablering og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyret på
skydebanerne med udstyr, som opfylder kravene til fornødent udkik. At der fastlægges faste
referencepunkter for afstandsbedømmelse og sigtbarhedsbedømmelse og at der etableres
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lyssignaler, som kan ses på mindst fareafstanden, en afstand op til 3700 meter, som angivet i
nogle instrukser.
At Regionsplanen angiver følgende:
Antallet af skydebaner reduceres og de ændres til fuldt sikrede Skydecentre.
Afstanden mellem skydecentrene skal være således at transporten til det nærmeste
skydecenter må være op til en times transport i bil.
Med venlig hilsen
Harding E. Larsen

Mangelliste.
Fælles for alle skydebanerne er at:
-Der ikke er bygget nogen sikkerheds jordvold som kuglefang; der skydes gennem skiverne og
direkte ud over vandet.
-Der er ikke indtegnet fareområder på søkortene.
-Der er ikke opsat nogen markering for sejlerne af fareområderne.
-Der er ikke foretaget bekendtgørelse af, at der skydes i områderne.
-Det pejleudstyr som anvendes, fortrinsvis er hjemmelavet, ikke godkendt, ikke i sporbart
eftersyn, ikke kontrolleret, ikke logbogs ført og ikke ansvarsplaceret.
-Der er ikke udarbejdet regler til efterlevelse, som tilgodeser den fornødne hensyntagen til
sikkerheden for de som færdes på vandet.
Følgende oplyste skydebaner mangler undersøgelser og kortlægninger af Justitsministeriets
Skydebanesagkyndige:
Fra Politimesteren i Varde:
Lønne Klitplantage, Drewsensvej/Promillevej, 6830 Nørre Nebel
Vrøgum Klitplantage.
Fra Politimesteren i Nykøbing F.:
Der foretages civil skydning på Hjemmeværnets skydebaner Vester Kippinge, Næsgård og en
nyoplyst Rommes Nakke, sidstnævnte skydebane foreligger der ikke oplysninger fra Forsvarets
skydebaneinspektorat, hvorfor det må antages at de ikke har tilsyn med skydebanen.
Fra Politimesteren i Ringkøbing:
Feltskydningsbane i klitterrænet på vestkysten ved h.h.v. Nymindegab og ved Husby Klit.
Det bliver tillige oplyst at Justitsministeriets skydebanesagkyndige er i besiddelse af aktuelt
materiale omkring koordinater/positioner og farekalker med skudretning og fareområde.
Materialet ikke vedlagt.
Politimesteren i Holstebro:
Vrald Odde / Struer Skyttekreds, 7600 Struer.
I brev af den 2. jan. 2004: Skydebaneinstruktør Erik Jensen vil indsamle tekniske detaljer til
brug for Justitsministeriet.
Materiale er ikke fremkommet.
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Politimesteren i Grenaa:
Kalkbakkerne. Glatved Strand. Skovgårdskrogen. Skudretning ikke oplyst.
Rapport dateret 9.dec. 2003 oplyser at Justitsministeriets skydebaneinspektør Erik Jensen i
løbet af foråret vil komme til politikredsen og besigtige de anførte baner, hvorefter han vil
kunne beregne skudretning og fareområde.
De pågældende baners instruks skulle fornys i forbindelse med en ny
skydebanebekendtgørelse, som forventedes i løbet af 2004.
Materiale er ikke fremkommet.
Politimesteren i Middelfart:
Søbadssvej i Hindsgavlskovene, Båringskov.
Materiale ikke fremkommet.
Politimesteren i Hjørring:
Oplyser at skydebanen Mårup Kirke, muligvis er opført som militært skydeterræn, den er
anført med civile klubber som brugere, men ejet af Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel.
Politimesteren i Gentofte:
Koordinater, skudretning og fareområdes længde inhentes ved Justitsministeriets
skydebaneinspektørs foranstaltning.
Materiale ikke fremkommet.
Forslag fra Hærens Kampskole.
Der er fra Hærens Kampskole (HKS) fremsat følgende forslag:
1. Optagelse på søkort af permanente skydebaner og –terræner med fareområde ud over
vand.
2. Tydeligere signalgivning over vand. Opstilling af blinksignal, som er aktiveret når der
skydes.
3. Markering af fareområde ved udlægning af faste markeringsbøjer og
referencemålingsmærker.
4. Pejleapparater og faste markeringsbøjer m.v. erstattes af radar med
overvågningsområdet permanent indlagt.
5. Bekendtgørelse af skydetider i lighed med Forsvarets faste skydepladser.
På baggrund af en samlet vurdering af forslagene, samt en vurdering af de
uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne stå med ansvaret på sådanne baner,
indstiller HKS, at forslag 1, 2 og 4 iværksættes.
Supplerende informationer.
Nogle af skydebanerne ligger således at skudretningen er rettet imod de sejlende som stævner
ind i området. Etablering af advarselssignaler skal derfor tydeligt kunne ses på mindst 3700
meters afstand og deres tilstedeværelse skal være angivet på søkortene.
Fra sejlerside finder vi det nødvendigt at der foretages bekendtgørelse af skydetider.
Alle data er tilgængelige, da der foretages årligt forud indrapportering af skydninger på de
enkelte baner.
Sammenstilling af skydetider kan udlægges på en hjemmeside, som alle havne og sejlere kan
printe ud, placere i udhængsskabene i havnene og have ombord i bådene.
Sejlerne finder det yderst uheldigt at der skydes direkte ud over åbent vand. Der må etableres
de fornødne jordvolde som kuglefang. Skydetræning har vel det formål alene, at lære at
ramme skiven/målet, og ikke at forulempe Danmarks civile befolkning, som bevæger sig i
naturen i det urbaniserede samfund som vi lever i.
Sporbar vedligeholdelse af banernes tekniske installationer.
Det forudsættes ligeledes at alt signalgivnings- og måleudstyr optages i et Metrologisk
sporbart verificerings- og vedligeholdelsesregister og at udstyret bliver efterset og kalibreret
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i.h.t. fabrikanternes overhaulmanualer, af certificerede vedligeholdelses institutioner. De her
omtalte krav er, ikke eksisterende, i Drift- og plejeplaner for skydebanerne.
Desuden må der opstilles referencemålingsmærker til den daglige kontrol af udstyrets validitet.
Sikkerhedskravene kan ikke blot baseres på verifikation af udstyrets tilstand ved eftersynene.
Anvendelsen af kortmaterialet.
Kortmaterialet er sammenstillet på baggrund af Politiets og Skydebaneinspektoratets faktuelle
oplysninger m.h.t. koordinater, skydevinkler, fareafstande og bemærkninger. Fareområderne
er overført til ”Det Levende Søkort”.
De grønt markerede er Forsvarets skydepladser som er indtegnet på søkort og optaget i
Efterretninger for Søfarende.
De rødt markerede er Hjemmeværnets skydebaner som ikke er indtegnet på søkort eller
optaget i Efterretninger for Søfarende.
De blåt markerede er de civile skydebaner som heller ikke er indtegnet på søkort eller optaget
i Efterretninger for Søfarende.
I alt 81 skydebaner med fareområde ud over vandet.

6

Efterfølgende søkortskitser af de blåt markerede samt 2 nyindberettede hjemmeværns
skydebaner nr.: 24 og 25. Der er bemærkninger om civil anvendelse af Forsvarets og
Hjemmeværnets skydepladser.

1.

Beliggende for enden af Søren Nordbysvej i Hirtshals.
Ca.: koordinat 595 835, med skudretning NNØ. Fareområde ca. 2 Km.
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2.

.
Muligvis opført som militært skydeterræn, anført med civile klubber som brugere; men ejet af
Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel.
Koordinat 465 687, med skudretning VEST. Fareområde ved civiles brug ca. 2 km.
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3.

På skydebanen er indrettet 8 skydebaner med forskellig østlig skudretning.
Søkortskitse er tegnet ud fra skitser indtegnet på et generalstabskort.
Skydebanen er uheldigt placeret i forhold til sejlads til og fra havnen.

4.
9

Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy. Anlæggets navn: T 2801
Klitmøller. Koordinater: 1117 III678 205 Skudretning: Varierende skudretninger. Fareområde: Der
er angivet det fulde område over vand med fareområdes længde 3100 meter. Bemærkninger:
Mellem skydeområdet og den brede sandstrand er der to mindre veje parallelt med kysten.
Skydebanen er ikke indtegnet på DTK 1:25.000.
Civil skydebane i tilknytning til det militære skydebaneanlæg.
I forbindelse med civil skydning er en person som gik tur på stranden blevet dræbt.
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5.

Ifølge notits fra Politimesteren i Aalborg: Skydebanen er beliggende umiddelbart øst for Hals by ca.
300m fra Kattegat og ca 500m fra Limfjorden. Skudafstanden fra standpladsen til skiverne er 200m
og skudretningen er mod øst, 1950 TS.
Det skal anføres at skydebanen er klassificeret som ”skydebane med kuglefang”, hvorfor der ikke er
forbud mod sejlads i området under skydning.
Ifølge den fremsendte skitse er dette ikke korrekt. Fareområderne strækker sig langt uden for
”kuglefanget”.
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6.

Vrald Odde / Struer Skyttekreds, 7600 Struer.
I brev af den 2. jan. 2004: Skydebaneinstruktør Erik Jensen vil indsamle tekniske detaljer til brug
for Justitsministeriet.
Materiale er ikke fremkommet.
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7.

Kalkbakkerne. Skudretning ikke oplyst. Krydset angiver placeringen.
Rapport dateret 9.dec. 2003 oplyser at Justitsministeriets skydebaneinspektør Erik Jensen i løbet af
foråret vil komme til politikredsen og besigtige den anførte baner, hvorefter han vil kunne beregne
skudretning og fareområde.
Den pågældende banes instruks skulle fornys i forbindelse med en ny skydebanebekendtgørelse,
som forventedes i løbet af 2004.
Materiale er ikke fremkommet.
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8.

Skudretning ikke oplyst. Krydset angiver placeringen. Rapport dateret 9.dec. 2003 oplyser
at Justitsministeriets skydebaneinspektør Erik Jensen i løbet af foråret vil komme til
politikredsen og besigtige den anførte baner, hvorefter han vil kunne beregne skudretning
og fareområde. Den pågældende banes instruks skulle fornys i forbindelse med en ny
skydebanebekendtgørelse, som forventedes i løbet af 2004. Materiale er ikke
fremkommet.

10.
14

Skovgårdskrogen. Skudretning ikke oplyst. Krydset angiver placeringen.
Rapport dateret 9.dec. 2003 oplyser at Justitsministeriets skydebaneinspektør Erik Jensen i løbet af
foråret vil komme til politikredsen og besigtige den anførte baner, hvorefter han vil kunne beregne
skudretning og fareområde.
Den pågældende banes instruks skulle fornys i forbindelse med en ny skydebanebekendtgørelse,
som forventedes i løbet af 2004.
Materiale er ikke fremkommet.

15.
15

Skydebanens navn: Esbjerg skyttekreds & Tjæreborg Jagtforenings skydebane. Besigtiget den 15.
dec. 2003 af skydebanesagkyndig P.A. Christensen. Rapport sendt til De Danske Skytteforeninger,
Esbjerg Skyttekreds, Hærens Kampskole, Skydebaneinspektoratet, Hjemmeværnsdistrikt Esbjerg,
Hvorfor det må formodes at der skydes såvel civilt som militært på banen.
Af rapporten fremgår det at man formoder at tilkendegivelse af skydning på banerne ved hejsning af
kugle på en mast på toppen af ”kuglefanget”, har en præventiv virkning. Masten er placeret i
skydebanens centerlinie. Der er fuldt fareområde over vandet.
Der skydes ud over afmærket sejlrende.

16.
16

De to skydebaner som er markeret er er civile skydebaner og derfor ikke en del af de militære
skydebaner ude på spidsen af Sjællands Odde. På begge anlæg skydes der på 4 baner med forskellig
skudretning.
Den nordlige skydebane er uheldigt placeret i forhold til besejling af Odden havn.
På Forsvarets skydebaner yderst skydes der civilt i vestlig retning også på 4 baner.

17.
17

De fremsendte skitser og kopi af generalstabskort angiver kun skyderetning.
Ingen yderligere oplysninger er fremkommet.
Fareområdet strækker sig ud over afmærket sejlrende til indsejlingen til Nykøbing S. havn.

19.
18

På generalstabskortkopi og baneskitser er skudretning vist som vinkelret på kystlinien. Der er en 50
m og en 200 m bane. Fareafstanden skønnes af den skydebanesagkyndige til at være 3 km, under
effektiv observation.

20.
19

Hjemmeværnsskydebanen der ikke er blevet oplyst af Forsvarets skydebaneinspektorat benyttes
også civilt.
Banen er en ”faktor-0” bane med fuldt fareområde over vand og hvor skiverne placeres i skivehejs
med vandet som baggrund. Fareområdets udstrækning er 3700 m.

21.
20

Medsendt herunder viste arkitektegnet skitse samt billede af forholdene taler for sig selv.
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22

23

22.

Søbadssvej i Hindsgavlskovene, Skydebanen markeret med et kryds.
Materiale ikke fremkommet.
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23.

Båringskov. Skydebanen markeret med et kryds nederst i midten.
Materiale ikke fremkommet.
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24.

Skydebanens position: 104560 55080 Klintevej, Kerteminde, ved Hotel Pax. Skydning i nordøstlig
retning, fareområde 1700 m ud fra kysten.
Uheldig placering, skudretning ud over indsejling til Kerteminde havn samt kapsejladsområde.
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25.

Position 104815 553250, Restaurant Hesselhuset, Skræddergyden 34, 5800 Nyborg. Skydning i en
retning af ca. grader, fareområde 2800 m ud fra kysten.
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26.

Skudretning vinkelret på kysten. Fareområdets længde 1600 m.
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27.

Skudretning vinkelret på kysten. Fareområdets længde 1600 m.
Uheldig placering for både der anduver havnen fra syd.
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28.

Koordinat: Ej anført.
Skudretning: Nord.
Fareområdets længde: Ej anført.
Området er omtalt som ankerplads i Komma's bog om ankerpladser i Danmark.

30

Forvaltende myndighed: Gardehusarregimentet. Anlæggets navn: Skydepladsen ved Vester
Egesborg. Koordinater: 1512 III 792 152. Betegnelse på søkort: No 12. Bemærkninger:
Bekendtgøres ikke i Farvandsefterretninger. Bemærkninger fra inspektionen 11 sep 2002:
Grænsepæle og sigtepæle er ens, hvorfor mulighed for misforståelser er for stor. Sigterøret på
balonmast er for ustabilt og der er vegetation der spærrer sigtelinien. Skydeterrænet er lukket og må
først anvendes efter fornyet inspektion. Området er omtalt som ankerplads i Komma's bog om
ankerpladser i Danmark.
Den 16. feb. 2004 fik Jægerklubben for Næstved og Omegn imidlertid tilladelse til at anvende
skydebanen.
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30.

Standpladskoordinaten er ca. 05898-60843, aflæst på et gammelt 4 cm kort, 1:25000 nr. 1131 I SV.
Skudretning 5450 TS, Sikkerhedsvinkel 250 TS, Sikkerhedsafstand 4500 m i længden og 3500 m i
højden.
Politiets rapport: Efter aftale med Justitsministeriets skydebaneinspektør, Erik Jensen, vil han
snarest indberette de her i skrivelsen manglende oplysninger.
Oplysninger endnu ikke fremkommet.
32

24. Ulveholm Skydebane/ Bregninge Mark

Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværndistrikt Sydfyn. Anlæggets navn: L ???? Bregninge
Mark. Koordinater: 854847 (ufuldstændige). Skudretning: 40 grader ved aflæsning af kort (ej
oplyst). Fareområde: fuldt fareområde over kysten d.v.s. 3100 meter. Bemærkninger: Fareområdet
strækker sig ud over næsten hele indsejlingen til den meget benyttede ankerplads Revkrog.
Skydebanen er indtegnet på DTK 1:25.000. Skydebanens eksistens er for nylig blevet oplyst af
HOK. Vegetation omkring ballonmast på kysten NV for markørdækningen skal beskæres.
Kuglefang 2,5 m høj forvold, ingen kuglefang. Der skal opstilles afstandsmåler. Uanset
lysforholdene tillades skydning i dagslys, skydning efter kl 2100 må ikke finde sted. Området er
omtalt som ankerplads i Komma's bog om ankerpladser i Danmark.
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I Instruks for civile brugere er sikkerhedsafstanden 3700 m.

31.

Standpladskoordinaten er ca. 05970-60808, aflæst på et gammelt 4 cm kort, 1:25000 nr. 1131 I SV.
Skudretning 0350 TS, Sikkerhedsvinkel 540 TS, Sikkerhedsafstand 4500 m i længden og 3500 m i
højden.
Politiets rapport: Efter aftale med Justitsministeriets skydebaneinspektør, Erik Jensen, vil han
snarest indberette de her i skrivelsen manglende oplysninger.
Oplysninger endnu ikke fremkommet.
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Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn. Anlæggets navn: L 4226 Lejbølle.
Koordinater: 1412 III 213 981 Skudretning: 1880 TS Fareområde: 3100 meter Bemærkninger:
Sejlads med skibe som ikke sejler i T-ruten (dybvandsruten) sejler normalt tættere på Langelands
østkyst. I vestenvind sejler lystbåde normalt meget tæt til kysten. Der er normalt mange lystfiskere
i små både i området. Det er uheldigt at fareområdet ikke er afmærket i søkort. Skydebanen er
indtegnet på DTK 1:25.000. Farvandsobservatøren på taget af skydehuset forsynes med
afstandsmåler M/54. Instruks for banens brug opsættes på 200 m standpladsen.
Standpladskoordinaten er ca. 05214-60984, aflæst på et gammelt 4 cm kort, 1:25000 nr. 1412 III
SV.
Skudretning ikke angivet for civile brugere, Sikkerhedsafstand for civile brugere 3700 m.
Politiets rapport: Efter aftale med Justitsministeriets skydebaneinspektør, Erik Jensen, vil han
snarest indberette de her i skrivelsen manglende oplysninger.
Oplysninger endnu ikke fremkommet.
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32.

36

Koordinat ej anført.
Skudretning. Syd sydøst 3000TS/169 grader.
Fareområdets længde 1600 m.
Der skydes ud mod hovedsejlløber.

33.
37

Koordinat: 913-961
Skudretning: Sydlig 212 – 218 grader.
Fareområde: Ej anført
Der skydes ud over sejlløber i Bøgestrømmen der dagligt gennemsejles af flere hundrede både i
sejlsæsonen.

34.
38

Koordinat: Ej anført.
Skudretning fra standplads skal gå midt mellem ørene Tærø og Lilleø.
Fareområde: 90 grader længde ej anført.
Der skydes ud over sejlløber i Bøgestrømmen der dagligt gennemsejles af flere hundrede både i
sejlsæsonen.

35.
39

Koordinat: 203-107.
Skudretning: Øst. Mellem 94 – 104 grader.
Fareområdets længde: Ej anført.
Der skydes ud over sejlløber i Bøgestrømmen der dagligt gennemsejles af flere hundrede både i
sejlsæsonen.

36.
40

Koordinat: Ej anført.
Skudretning Nord nordvest.
Fareområdets længde: Ej anført.
Sigtbarhed skal tillade skal tillade observationer ud til 2900 m.
Observationsafstanden udpeges ved hjælp af et mærke over land, der samtidig angiver nødvendig
sigtbarhed.
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Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland. Anlæggets navn: L 8113 Kraneled.
Koordinater: 1511 I 407 916 Skudretning: 2080 TS Fareområde: 3100 meter Bemærkninger:
Placeringen af skydebanen er yderst uheldigt. Alle som passerer Møens Klint fra nord og som
foretager et styrbords drej, for at komme til Klintholm eller videre mod sydvest, vil passere gennem
fareområdet. På grund af klintens stejle kant kan skibene ikke ses før de er inde i fareområdet.
Signalkugle/lys placeret på skydebanen vil her være nyttesløst. Skydebanen er ikke indtegnet på
DTK 1:25.000. Kugle på mast W for markørdækning ved højre farebens skæring med stranden.
Pejlestolper, synlig fra skydelinien, langs fareområdets venstre og højre begrænsning. 2 strandposter
ved fareområdets venstre og højre skæring med stranden. Østlige strandpost har afgang til en
afstandsmåler M/54. Farvandsobservatør i tårn ved skydelinien. Skydning efter kl.: 2100 må ikke
finde sted.
For civil skydning skal sigtbarheden observeres ud til 3200 m, fareområdets udstrækning.
I politiets angivelser skydes der mod syd. Ingen koordinater er opgivet og fareområdets længde er
ikke anført.
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Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Holstebro Anlæggets navn: L 2115
Børstinggaard. Koordinater: 1216 III 099 860 Skudretning: 6060 TS Fareområdets længde: 3100
meter Bemærkninger: Sejlrenden vest om Rotholm kan ikke anvendes. Skydebanen er ikke
hensigtsmæssigt placeret. Skydebanen er indtegnet på DTK 1:25.000. Der placeres skydekugler på
bakken W for anlægget og ved strandkanten umiddelbart bag markørdækningen.
Politimesteren i Skive oplyser at skydebanen omhandler karateristika for det ønskede.
Skydebanen anvendes til civil skydning.
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25.

Politimesteren i Nykøbing F. oplyser at Hjemmeværnet har en skydebane L8310 Rommes Nakke
hvorfra der udføres civil skydning. Skydebanen markeret med et kryds.Skydebanen er ikke tidligere
blevet oplyst fra Forsvarets skydebaneinspektorat.
Der er ikke oplyst noget om skydebanens karakteristika.
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Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster Anlæggets navn: L 8213
Næsgård. Koordinater: 1511 I 155 839 Skudretning 1880 TS Fareområde: 3100 meter
Bemærkninger: Utrolig uheldig placeret skydebane. Alle både passere gennem fareområdet, da de
sejler i en gravet og afmærket rende. Skydebanen er ikke indtegnet på DTK 1:25.000. Området er
omtalt som ankerplads i Komma's bog om ankerpladser i Danmark.
Politimesteren i Nykøbing F. oplyser at der foretages civile skydninger på skydebanen.
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Forvaltende myndighed: Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster Anlæggets navn: L 8201 Vester
Kippinge. Koordinater:1511 IV 765 880 Skudretning: 5040 Fareområde: 3100 meter
Bemærkninger: Yderst uheldig placeret skydebane. Fareområdet strækker sig ud i sejlrenden og der
skydes imod de sejlende som stævner ind i sejlrenden på Guldborgsund. Skydebanen er indtegnet
på DTK 1:25.000. Området er omtalt som ankerplads i Komma's bog om ankerpladser i Danmark.
Politimesteren i Nykøbing F. oplyser at der foretages civile skydninger på skydebanen.
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Civil skydebane placering for enden af Havmosegårdvej, umiddelbart syd for Vigsnæs Skov på
nordøst Lolland, ifølge private informationer.
Fareområde anslået.
Skydebanen er ikke blevet opgivet af politiet til Justitsministeriet, trods det at de inden skydning
inspicerer banen.
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