Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
goran.gabling@kemi.se

YTTRANDE över
Kemikalieinspektionens utkast till återrapportering av regeringsuppdraget om
ekonomiska styrmedel för bly i ammunition (löpnr); Dnr 342-480-08
Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat rapportutkast.
Förbundet anför följande.
Regeringen beslutade den 22 november 2007 om förändringar i användningen av
blyammunition, baserat på i huvudsak den konsekvensutredning som Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen dessförinnan hade genomfört åt regeringen. Regeringens beslut var en
svår men balanserad sammanvägning av flera olika viktiga faktorer, bl.a. jaktetik, hälsa och
miljö. Beslutet har vunnit bred acceptans hos organisationer vars medlemmar påverkas av det.
Genom regleringsbrevet för 2008 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda behovet av
och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för användningen av bly i ammunition.
Myndigheten har sänt ett rapportutkast för yttrande av ett antal berörda organisationer,
däribland Sveriges Jordägareförbund.
Tiden har varit knapp och utkastet sändes ut mitt i semestern. Förbundet begränsar därför sitt
yttrande till några huvudsakliga synpunkter.

I. Straffskatt på bly i ammunition
Kemikalieinspektionen har utformat förslag som bl.a. innebär att blyammunition för kulvapen
skall bli en tredjedel dyrare och blyammunition för hagelvapen dubbelt så dyrt som idag.
Sveriges Jordägareförbund kan inte acceptera detta förslag. Det innebär i praktiken att
ovannämnda regeringsbeslut undanröjs. Kemikalieinspektionens skäl för införandet av
denna ”straffskatt” utgår uteslutande från blyammunitionens negativa miljöeffekt, vilket inte
framstår som rimligt i förhållande till den sammanvägning av ett flertal faktorer som låg till
grund för regeringsbeslutet. I sin genomgång av vissa av dessa faktorer görs flera mycket
märkliga uttalanden och bedömningar, som borde föranleda omfattande strykningar i texten,
t.ex. att fördyrad ammunition inte kommer att leda till minskat övningsskytte och risk för fler
skadeskjutningar.
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II. ”Subventionering” av alternativ ammunition
Myndigheten anför i rapportutkastet att en subvention som gynnar alternativ ammunition
skulle strida mot principen om att förorenaren ska betala. Man påstår att det är svårt att finna
argument för att skattebetalarna ska subventionera användandet av alternativ ammunition och
därmed i praktiken betala skyttar och jägare för att låta bli att förorena. Avslutningsvis
konstaterar man i denna del av rapporten att frågan om subventioner därför inte utreds vidare.
Förbundet anser att myndigheten här begår ett allvarligt misstag. Man utgår enögt från
blyammunitionens påstått negativa miljöeffekter, och blundar (hårt) för de alternativa
ammunitionsslagens negativa effekter av flera olika slag. Detta är inte rimligt.
Förbundet anser att KemI:s förslag bör inriktas på att samhället uppmuntrar fortsatt
oberoende forskning om och utveckling av alternativ ammunition.

III. Miljökulfång
Förbundet tillstyrker förslaget om bidrag till miljökulfång.

IV. Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”
Ett grundläggande motiv till varför man önskar minska blyemissionerna till miljön är
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” som riksdagen har beslutat. Inom ramen för detta miljömål
har bl.a. bly utpekats som utfasningsämne. Förbundet ifrågasätter dock det rimliga i att
försöka fasa ut all användning av bly. Beträffande ammunition kan man ju inte bortse från att
även flera av de alternativa metallerna, bl.a. koppar, också har toxiska egenskaper.
I sina resonemang rörande bidrag till miljökulfång gör KemI en intressant reflektion rörande
alternativ ammunition; man konstaterar att inrättandet av miljökulfång är motiverat även vid
en övergång till alternativ ammunition eftersom t.ex. en kraftig ökning av kopparmängderna i
traditionella kulfång också kan ses som en miljöbelastning. Denna problematik relateras inte
till miljömålet Giftfri miljö – varför inte? Det bör utgöra ett gott argument för att inte utan
föregående fördjupad forskning om alternativammunitionens miljöeffekter genom särskild
beskattning straffa ut blyammunition.
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