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Samtliga pistolskyttekretsar

VIKTIG INFORMATION
Den 12 juli 2007 offentliggjorde regeringen sitt förslag till ändring av den förordning
(1998:944) som skulle ha omöjliggjort allt skytte med blykulor (förutom mot miljökulfång)
som skulle ha trätt i kraft från den 1/1 2008. Förslaget, som innebar att det generella
blyförbudet upphävdes (se NP3/07), hälsades med glädje av landets skyttar. I
pressmeddelande samma dag annonserade regeringen att den önskade en överenskommelse
med den samlade skytterörelsen om åtgärder för att minska användningen av och riskerna
med bly i ammunition. Sådana diskussioner har förts med Miljödepartementet i en positiv och
konstruktiv anda. Förbundsledningen finner det därför högst anmärkningsvärt att
Miljödepartementet samtidigt, utan någon som helst dialog med skytterörelsen, gett
Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda behovet av ”ekonomiska styrmedel för bly i
ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition” (Det vill säga införa
miljöskatt på ammunition)
Ur Regleringsbrevet till Kemikalieinspektionen.
Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition
Kemikalieinspektionen ska, i nära samråd med Naturvårdsverket och andra berörda
myndigheter, utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i
ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition. Inspektionen ska också
lämna förslag på hur sådana ekonomiska styrmedel kan vara utformade och hur de kan
genomföras.
Förslagen ska beskriva de ekonomiska styrmedlen, lämpliga myndigheter för att administrera
dessa, författningsändringar samt förväntade effekter på jägares och skyttars användning av
alternativ ammunition. Om Kemikalieinspektionens förslag innebär intäkter till staten ska
inspektionen föreslå hur dessa intäkter kan återföras till jägare och skyttar i form av till
exempel miljöinvesteringar på skjutbanor eller till forskning och utveckling. De föreslagna
ekonomiska styrmedlen ska också konsekvensbeskrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 1
oktober 2008.
Att Kemikalieinspektionen fått detta uppdrag innebär naturligtvis inte att det med säkerhet
blir miljöskatt på blykulor. Förbundsledningen kommer (i samverkan med övriga skytte- och
jägarorganisationer) göra vad den kan för att så inte skall bli fallet.
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