
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET   2008-07-11 
 
Samtliga pistolskyttekretsar 
 
Information i blyfrågan 
 
Som tidigare meddelats har Miljödepartementet i regleringsbrev gett Kemikalieinspektionen 
(KEMI) i uppdrag att utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för 
bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition.  
 
Med anledning av detta uppdrag tillskrev de fyra skytteorganisationerna berörda 
statssekreterare (statsrådsberedningen, miljödepartementet, försvarsdepartementet, 
kulturdepartementet) den 26/2. Skrivelsen publicerades i NP2/08. 
 
Den 21/4 genomfördes ett möte med representanter för skytteorganisationerna, 
jägarorganisationerna och övriga av blyfrågan berörda organisationer i Åmotfors. Vid detta 
möte beslöts dels att bilda ett informellt nätverk och dels att gemensamt tillskriva 
Miljöministern med anledning av ovan nämnda uppdrag. Miljöministern besvarade skrivelsen 
den 2/7. Såväl skrivelsen som ministerns svar bifogas. 
 
Den 5/5 genomförde KEMI en hearing med anledning av uppdraget. Förbundets 
representanter framförde synpunkter i enlighet med skrivelsen av den 26/2. Liknande 
synpunkter framfördes av övriga närvarande organisationers representanter. Slutligen begärde 
vi att få KEMI:s förslag på remiss innan det sändes till regeringen. 
 
Den 5/7 fick vi KEMI:s förslag på remiss (Bifogas). Vi kan konstatera att KEMI inte beaktat 
de synpunkter som framfördes den 5/5. 
 
I korthet går förslaget ut på införande av en skatt på bly i ammunition. För pistolskyttets del 
skulle skatten bli 800 kr per kg bly plus moms, det vill säga 1040 kr per kg eller drygt en 
krona per gram. Detta skulle innebära kraftigt ökande kostnader för den enskilde skytten. 
Skatten skulle bli enligt följande (approximativa värden medelvikt för respektive vapengrupp)  
Vapengrupp A: 7:50, Vapengrupp B: 5:80, Vapengrupp C: 2:60, och Vapengrupp R: 8:50 per 
patron 
 
Då syftet med ekonomiska styrmedel är att stimulera till användning av ett miljömässigt bättre 
alternativ är det anmärkningsvärt att KEMI bortser från det faktum att det saknas blyfria 
alternativ när det gäller pistolammunition. Avseende de mest frekventa kalibrarna (.22 och 4,5 
mm) är det dessutom tekniskt omöjligt att framställa blyfri ammunition. 
 
KEMI:s förslag kommer därför sannolikt att innebära kraftigt ökade kostnader för 
pistolskyttarna utan att målet (övergång till blyfria alternativ) uppnås. Detta är givetvis helt 
oacceptabelt varför Förbundsledningen kommer att göra allt som står i dess makt för att uppnå 
en tillfredställande lösning. Förbundsledningen kommer att samarbeta i denna fråga med de 
andra skytteorganisationerna och det nätverk som bildades i Åmotfors. 
 
Bifogade handlingar har lagts ut på Förbundets hemsida. Vidare information kommer 
successivt att lämnas via hemsidan, föreningsutskick och NP. 
 
Mats Stoltz 


