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Remiss – Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens rapport om 
konsekvenser av förbud mot bly i ammunition (M/2006/4872/Kk) 
 
Sammanfattande synpunkter  
KSLA anser att detta är en mycket noggrann analys av konsekvenserna av bly i ammunition, såväl när 
det gäller jakt och tävlingsskytte som miljö, hälsoaspekter och ekonomiska konsekvenser samt 
gällande regler och förordningar regionalt, inom EU och på global nivå. 
 
Utredningen analyserar blyjoners giftighet i ekosystem och även för människor samt påpekar hur 
svensk miljöpolitik sedan årtionden varit inriktad på att avveckla användningen av bly och andra 
tungmetaller. Vår och andra länders liknande politik har inneburit att luftnedfallet av bly minskat och 
att blyhalterna i markskiktet åtminstone inte ökar längre. Bly i ammunition är en av de 
blyanvändningar som fortfarande negativt påverkar miljön, eftersom blyet i batterier, som står för ca 
80% av den totala blyanvändningen, numera återvinns till nästan 100%. 
Regeringen beslutade 2002 om ett förbud mot bly i ammunition, vilket träder i kraft fullt ut 1 januari 
2008. 
 
Inom jägarkåren, bland tävlingsskyttar och inom skogsindustrin bedöms förbuden mot bly i 
ammunition som dåligt underbyggda. De anser att alternativ ammunition fungerar sämre.  
 
KSLA anser, i likhet med utredningens förslag, att  
- blyförbudet för kula vid jakt upphävs eftersom befintliga alternativ är sämre ur olika aspekter,  
- blyförbud för hagel vid jakt efter fågel genomförs per 1 januari 2008, med de konsekvenser som 
beskrivs,  
- totalt blyförbud för hagel vid jakt utreds vidare eftersom det är långt ifrån säkert att befintliga 
alternativ för jakt på däggdjur medför någon förbättring ur total konsekvenssynpunkt, samt  
- blyförbuden för kul- och hagelskytte kvarstår. 
 
Bly i varor har minskat (s. 9) 
KSLA har inget att anmärka mot detta stycke. 
 
Bly i ammunition spridd till miljön (s. 9 f) 
Utredningen påpekar att det inte finns någon gemensam lagstiftning som reglerar användningen av bly 
inom EU, men i samtliga våra nordiska grannländer finns förbud mot bly i hagel. Man påpekar också 
att mängden bly från kuljakt och vid skytte är mycket större än vid användning av blyhagel vid jakt. 
Det är dock användningen av blyhagel vid jakt som är det mest utbredda miljöproblemet, och trots 
förbud mot jakt med blyhagel vid våtmarker och över öppet vatten så dör fortfarande många fåglar av 
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blyförgiftning. Det finns också indikationer på att mikroorganismerna i markskiktet i skogen är 
negativt påverkade av den blyade ammunitionen. 
KSLA vill, utöver den konkreta konsekvensanalysen i löpande text, hänvisa till de mycket överskådliga 
Tabellerna 1 och 2 vilka sammanfattar konsekvenserna av gällande förordningar. 
 
Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens förslag i korthet (s. 11 ff) 
Här presenterar utredningen åter den konsekvensanalys som i princip redan redovisats en gång, och 
som de facto redovisas ytterligare två gånger senare i utredningen. 
KSLA anser att dessa upprepningar inte är befogade eftersom samma argument återkommer på flera 
ställen i utredningen, men med något varierande ordval. Det hade varit bättre om utredningen gjorts 
kortare och man enats om en lydelse för att beskriva såväl konsekvenser som förslag. 
 
Utredningen föreslår att all jakt med blyhagel på sikt (1/1 2008) skall fasas ut – i två steg. Steg 2 anses 
motiverat av att det behöver utredas vidare om det medför en ökad risk för skadeskjutning av 
däggdjursvilt  vid övergång till stålhagel. Tabell 3  ger en bra bild av konsekvenserna av utredningens 
förslag av både fas 1 och 2. Redan fas 1 medför, enligt utredningen, att 80% av blyhagelanvändningen 
vid jakt upphör. Vi har ingen avvikande uppfattning om konsekvensanalysen av utredningens förslag 
och anser också att det är viktigt att konsekvenserna av fas 2 utreds vidare. 
 
Användningen av bly i varor (s. 25 ff), Hälso- och miljöpåverkan av blyammunition (s. 29ff), 
Regler inom EU för blyammunition (s. 35) 
KSLA har ingen erinran mot konsekvensanalyserna. 
 
Regler för blyammunition i enskilda länder (s. 36), Alternativ till blyammunition (s. 37ff) 
KSLA vill poängtera det faktum att inget land ännu infört förbud mot användning av bly i 
kulammunition och att alternativet till bly är kopparkula, som endast verkar fungera vid grövre 
kalibrar. 
 
Konsekvenser för skogsbruket, svensk produktion av ammunition och jaktens effektivitet och 
övriga effekter av utredningens förslag (s. 43 ff) 
KSLA har inget att erinra mot de gjorda analyserna. 
 
Utredningens förslag (s. 60 ff) 
KSLA biträder utredningens analyser och förslag och vill speciellt påpeka vikten av att bly i 
ammunition utfasas, men under förutsättning att det är möjligt att erbjuda alternativ som är bättre ut 
miljö, säkerhets- och jaktetiska perspektiv. 
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