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Det er naturligvis din egen sag, hvad du mener om Hevringlejrens fremtid. 
Men går du og savner information om hvad der sker lige nu, kan dette papir 
måske være til hjælp. Vi har skrevet det for at gøre opmærksom på, at der 
faktisk er kommet meget information frem om  forsvarets planer.

“Hvis bare aktiviteten fortsætter som nu, synes jeg godt 
militæret kan blive.” 

Hvis dette er din mening, bør du vide, at dette under ingen om-
stændigheder vil finde sted. Ender det med, at militæret fort-
sætter i lejren, bliver det med helt andre aktiviteter.

Debatten om Hevringlejrens fortsatte eksistens drejer sig ikke om, om vi 
kan leve med det nuværende støjniveau og med lejren som den er i dag.   
Men derimod om en helt anden brug af området. Det indebærer bl.a. langt 
flere aktivitetsdage, et 3 etagers skydehus, helikopterflyvninger, meget be-
grænset offentlig adgang til området og ikke mindst en uvis brug af områ-
det fremover. 

Det seneste forsvarsforlig har besluttet at lukke lejren senest 2009. 
Hvis det ændres, og der bliver bygget et uddannelsescenter til mange 
millioner, får hverken lokalbefolkningen eller lokalpolitikerne indflydelse på 
udnyttelsen fremover. 



“Jeg ønsker ikke helikopterflyvning, men andre aktiviteter 
har jeg ikke så meget imod.” 

Jamen specialstyrkerne er begrundelsen for ikke at lukke  
Hevringlejren alligevel - og de skal bruge helikoptere.

Helikopterflyvning 70 dage om året 
Det er hvad der bedes om. Ca. hver 5. dag i gennemsnit. Men hvor mange 
helikoptere af gangen? I hvor lang tid? Over land? Over vand? 
Det er svært at sige noget entydigt om. Forskellige repræsentanter fra for-
svaret har givet modstridende svar når de er blevet spurgt. 
Men i materialet fra forsvaret fremgår det, at der vil være flyvninger både 
dag, aften og nat, de dage der flyves. 40 dage om året vil man flyve mellem 
kl 22-07.

Yderligere står der, at helikopterne ikke alene skal transportere styrkerne, 
men også støtte styrkerne fra luften ved skydehuset, og at helikopterne 
også skal kunne skyde med deres egne våben.  
Det forudsættes, at 10-15 af dagene lejes ud til fremmede styrker. 
Det vil sige at Hevringlejren også skal være uddannelsescenter for andre 
lande!!!!!! 

Skydehus i 3 etager (400m2 til ca 35 millioner) 
Specialstyrkerne øver sig bl.a. i Tranum-området. Der kan de imidlertid ikke 
få lov til at bygge det 3 etagers skydehus, som de ønsker sig. Nu har de fået 
øje på Hevring Hede og vil gerne gøre det til deres øveområde.

Skydehuset skal bruges 140 øvelsesdøgn om året. I materialet fra forsvaret 
fremhæves, at brugen af Hevring skydeterræn vil blive intensiveret og skal 
udnyttes maximalt. 
Endvidere står der, at man forventer at udnytte den fulde kapacitet af sky-
dedage på hverdage i Hevring skydeterræn, som pt er 200 dage om året, 
og at eventuelle skydedage der ikke anvendes af dasos (specialstyrkerne) 
forventes anvendt af øvrige enheder i hæren. 
Weekenderne forventes udnyttet af hjemmeværnet og i mindre grad af 
specialstyrkerne.
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Som beskrevet ovenfor kan det vel ikke siges tydeligere. Hvis forsvaret får 
lov til at lave et uddannelsescenter i Hevring med skydehus til 35 millioner, 
skal området udnyttes fuldt ud. 
Derfor bliver der stort set ikke adgang for offentligheden i terrænet. 

Vi synes det skal tages med i overvejelserne, at skydeterrænet er et af  
Danmarks mindste på 437,9 hektarer. Det er totalt uegnet til den  
helikopteraktivitet, der er kernen i forsvarets ønsker.

Mere eller mindre støj?
Der er en støjkonsekvenszone omkring Hevringlejren.  Den betyder først og 
fremmest, at der ikke må bygges nye boliger eller sommerhuse indenfor 
zonen. 
Forsvaret har ofte fremført, at der vil blive mindre støj i området specielt 
fordi de vil nedsætte sprængninger fra 25kg til 3 kg. 
Beregning af en støjkonsekvenszone er en kompliceret og teknisk sag. Men 
om en sprængning på 25 kg er mere eller mindre generende end længere-
varende lavere støj (feks helikopterflyvning)  siger beregningerne ikke no-
get om.   
I øvrigt er helikopterflyvningerne ikke medtaget i beregningerne!  
Derfor betyder en mindre støjkonsekvenszone ikke nødvendigvis, at støjen 
er mindre generende.

Opfattelsen af støj er afhængig af mange faktorer, bl.a. af tidspunktet. 
Selvom der teknisk set bliver en mindre støjkonsekvenszone, er vi meget 
bekymrede for vores nattesøvn, når vi ved, at en stor del af specialstyrker-
nes aktiviteter foregår aften/nat.  

Naturbeskyttelsesområde
Hevringlejren ligger indenfor Danmarks største sammenhængende fugle-
beskyttesesområde i de indre farvande, beskyttet af EU-lovgivning.  
For sådanne områder gælder, at man ikke skal forværre, men derimod skal 
forbedre forholdene for naturen.  Dette mener vi, at forsvarets planer er  
i klar modstrid med.  
Om nødvendigt må EF-domstolen afgøre det.
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Stavnsbinding?
Der er næppe nogen, der kan være i tvivl om forskellen i efterspørgsel på 
vore huse og sommerhuse, alt efter om lejren lukker, eller om special- 
styrkerne og helikopterne kommer.

Arbejdspladser?
Forsvaret regner med ca. 7 faste arbejdspladser som følge af deres plan.  
Hvis vi antager, at ca. halvdelen af disse har med pasning af naturområdet 
at gøre og også vil være nødvendige ved anden anvendelse af området, er 
det begrænset, hvor mange arbejdspladser vi mister, hvis forsvaret ikke får 
dets planer gennemført.
Andre aktiviteter kan formentlig skaffe lige så mange eller flere arbejds-
pladser. 

Offentlighedens adgang til naturen?
Det kan let ende med at være en spøg at tale om offentlig adgang til om-
rådet. Alternativt vil offentligheden med visse begrænsninger kunne nyde 
området hele året rundt, hvis lejren lukker.  De fleste af os ønsker ikke ferie-
huse eller lignende, men vil hellere beholde naturen.  
Man kan diskutere, om der skal være naturskole, lejrskole, vandrehjem, 
naturvandringer, cykle- og ridestier, dragefestival, rollespil, motionsløb,  
badeanstalt, kursuscenter eller andet. Vi synes det er på sin plads at komme 
med ideer, ligesom forsvaret gør, så politikerne har noget at vælge imellem, 
når de skal afgøre, i hvilken retning det skal gå.

Vi vil gerne opfordre dig til at være med til at sikre den eneste for-nuft-
ige udgang på denne sag, som vi synes er at holde fast ved den bes-
lutning, folketinget én gang har taget, og ikke lave den om.  
Har forsvaret brug for et  øvelsesterræn for helikoptere, bør de finde et 
sted, som har en størrelse og beliggenhed, der kan bære det. Bland dig 
i debatten!

Du kan f.eks. gøre det på www. hevringby.dk/debatside.htm
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