Hjelset og Leren jaktlag sine meninger om Hell Arena
‐ Verdien for oss jegere vil bli veldig svekket med denne
utbyggingen. Generasjoner med jegere har drevet jakt i
Frigårdsområdet, så vi som jaktlag ser på dette som et stort tap
hvis Hell Arena blir gjennomført.

‐ Den nye planen med banen.
 Den nye tegningen av baneanlegget viser et enda større areal
som vil bli brukt, det gjør det ikke enklere for oss som jaktlag.
Terrenget vi har i dag er totalt omkring 10 000 mål, inkludert
dyrket mark. Det området Hell Arena er planlagt er
kjerneområdet for brunst og kalving til hjortevilt. Og når man
ser på de kvotene som vi har hatt de siste årene, viser det at
det er til stor interesse for hjorteviltet å oppholde seg i slikt
terreng.
‐ Området rundt langtjønna (der hvor gapahuken står) var
uberørt for noen år siden.
Det var et området som var midt i blinken for bådet elg, rådyr
og større fuglarter. Dette området har det blitt en betraktelig
nedgang i trafikk av vilt, men vi ser en større pågang av turgåere
og hunder som ofte slippes løs.
Det i seg selv høres normalt ut for mange, men tenker du på
viltet som er avhengig av mye ro under brunst og parring, så vil
de områdene med mere uro være mindre attraktiv.
‐ Konsekvensene.
Hvis disse planene blir utført vil det naturligvis ha store
konsekvenser for jakta fremover. Hvordan trafikkbildet til viltet
blir vet man ikke, men store naturødeleggelser og en økt

støyaktivitet er absolutt ikke positivt for noe som oppholder seg
i naturen.
Dette gjelder ikke bare der hvor baneanlegget hvil befinne seg.
Det er også planlagt ny lysløype og plass til skihytta. Dette hvil
også ha negative konsekvenser for jakta. Økende trafikk i til dels
uberørte plasser fjerner områder der hvor viltet oppholder seg.
Så når man ser på det totale bildet, så kommer det til å være
veldig store områder av vårt jaktterreng som vil bli sterkt
berørt.
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