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Ekonomiska styrmedel f i ir bly iammunition

'l ' ;rck for crt brev om ekonorniska sryrmedel for bly i ammunition. Jag
har tagit dcl av era synpunkter pn regeringsuppdraget t i l l
Kenikdieinspcktionen om att uLreda behovet av och mdjlighctcn ett
infcira ekonomiskr slyrmedel fdr bly i arnmunrtron.

Regeringen tog i december 2007 bcslut art t i l l l ta b1y i aLnmunit ion vicl
j*t och skyrte, med undantag for env:indning av blyhagcl vid jJrt pl

vitmark och i lver grunt uarten sarnt vid skytte. Sk:i lcn fdr regeringens

beslut var f i i r  det forsta art der f inns behov av att anvrinda
blyrmmunirion f i ir  att slkcrsL:i l la ammrlnit ionens vcrkan vid jeht och att

det inte f inns i impliga ahcrnariv for al l  jakr el ler for al iL skytte. For det

:rndr.r ir  neral l iskt bly sLabil t  och ororl igt imark och har d:rfbr en
bcgr:nsecl piverkan pl rrr i l jdn. t ' ' .or dct trcdje rnsig regcringen arr ett
generel l t  krav pi blyforbud vid sky!tc cl ler l .-rav pi i  rni l jokulf ing skulle
inncbira srora problcm fcir mlnga skytteklubbrr. Bly i  alnmunit ion htn
dock bl i  ert mil j trproblcm om det sprids ivitmark och gruncle
varrenomriden. Dct kan di intas av sj i ; f igel som drabbas av
blyforgifrning. Dct f inns i iven en risk for sekunder blyfdrgifrning av
rovflgel som itcr blyforgiftade bytesdjur. Kulf ing vid skjurbanor utgur i
al lmanhet inget mil jciprobleur under foruts; i trning arr de hanrer-as pi r: irr
s: i t t .  Skjutbanor k:rn t iock bi i  klassadc som fc;rorcnadc on-rr idcn och bl i
f i l rerTT i l  lor sancring.
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Jag uppskattar det arbere som j:igare och skyttar bedriver fclr att minska
anvindningen:rv och riskerna med blyammunirion. Skytrc mot lcrduvor
ir ett brr exempel dir blyhagel har ersarrs av sri lhagcl. Dc irgirdcr som
har vidt:rgits har varit framgingsrika och inneburir arr anvindningcn av
blyammunition i Sverige har rrinskar under de scnasrc rio:rcn.
Miljo[ulf lng har ocksi utvccklats oclT anvlnds iallt hogre utstrickning
pi skjutbanor.

Rcgcringcn har i oliha samn,anlang utrett och infcjrt ekonomiska
styrnredel. Bly iammunition ir ert exempel ddr rcgcringcn vil l  sc om
ckonon-riskx styrrredel kan ge ytterl igare stimul:rns f6r j igare och skyrtar
ar anv:inda alternativ alnmunition. f)et : ir mojl igt art frivi l l iga ltglirdcr
frSn jigarnas och skyttarnas organisationer ir t i l lrdckliga och atr inga
ytrcrl igarc ltgirdcr:ir nodv:indiga for atr alternariv ammunition ska
anvindas ihogrc ursrrlckning in idag. Dct k:rn ocksl visas sig art
ckonomiska styrmcdcl gcr inciramcnt for t i l l  exempcl j igarna att anvrinda
altcrnativ, sisom st6lhagel, ner detta dr mojl igt. Ekonomiska styrmedel
kan ocksi stimulera utveckling och produktion av blyfri ammunition.
For det andra vil l  regeringen fl en redovisning av mojligl,ctcn arr infora
ekonomiska sryrmcdel for ammunirion. Dct forutserter bland rnnat att
det f inns ti l lg:ing ri l l  altcrnariv ammunirion som uppfyller djureriska
aspekten och son inre forsvlrar for j: igarna art trina skvttc cller lor
skyttarna att uldva sin verksamhet. Jag vil l  framhilla arr uppdragcL intc :: ir
begrinsar ti l l  an belasra blyammunition med hogre kostnadcr, uran ir
l ikrval inriktat pi forslag som inneber minskade kosrnader fi jr altcrnativ
a n ] m u n l t l o n ,

N:ir Kemikalieinspektionen har redovisat uppdragct ioktobcr 2008
kommer Miljbdeparrementer xtt ha en dialog med alla bcrcirda akrorcr
om innehil lct i rcdovisningcn. Jag vil l  framhilla att rnjn inriktning i den
h::ir fr igan ir atr ha cn god dialog mcd jegare, skyttar och andrr berorda
och beakra de synpunkrer som frxmfdrs. Frivilliga itg:irdcr frSn jigarnas
och skyttarnas organisarioner ser jag som mycket betydelsefulla for arr
minska anvrindniogen av och riskerna med bly i ammunicion.
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