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Skogsindustriernas kommentarer på utkast till återrapportering av
regeringsuppdraget om ekonomiska styrmedel för bly i ammunition
Skogsindustrierna har erbjudits möjligheter att kommentera utkastet och vill
inledningsvis poängtera att frågan är viktig eftersom konsekvenserna för industrin
kan bli betydande. Det saknas fortfarande kunskap kring effekterna av stål och
andra metaller i träindustrins bearbetning men danska erfarenheter visar att stål
som kommer in i produktionen förstör huggstål och hyvlar. Problemen blir
naturligtvis kostsammare ju längre fram i förädlingen som de dyker upp.
Trots att det på flera ställen i rapporten konstateras att det inte är några
miljöproblem kopplade till användning av blyad kulammunition vid jakt, så
föreslås denna användning beläggas med en straffskatt med miljöargument som
grund. Dessutom sammanblandas metalliskt bly med bly i jonform i rapporttexten
vilket sammantaget begränsar rapportens nytta som beslutsunderlag.
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De största påvisade miljöeffekterna av bly i jaktammunition är förgiftning av
fåglar som får in blyhagel i matsmältningssystemet. Dessa minskas avsevärt
genom de nyligen beslutade bestämmelserna angående förbud mot användning av
blyhagel vid jakt i våtmarker respektive övningsskytte. Enstaka fall av
blyförgiftning hos rovfåglar har tidigare konstaterats. Dessa antas bero på
förtäring av blyförgiftade eller skadeskjutna fåglar. Denna typ av skador verkar
dock sakna betydelse för populationerna av större rovfåglar som ökat starkt under
senare år.
Några betydande miljöeffekter av kvarstående blyanvändning i hagelammunition
eller kulammunition för jakt finns inte. Skogsindustrierna ser därför inga skäl att
genom skatter försöka att ytterligare minska blyanvändningen i jaktammunition
till förmån för alternativa och betydligt dyrare material.
En allvarlig effekt av en sådan förändring är att det skulle bli avsevärt dyrare att
bedriva övningsskytte med kulvapen. Följden blir att övningsskyttet minskar
vilket är negativt för skjutförmågan vid jakt och kommer att öka riskerna för
skadeskjutningar. För vissa ammunitionstyper finns heller inga alternativ till bly.
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Bly används i jaktammunition för att det har så tydliga fördelar i flera avseenden
jämfört med alternativa material. Därför anser Skogsindustrierna att blyad
jaktammunition ska kunna användas enligt dagens gällande regelverk även i
fortsättningen. Inga straffskatter eller straffavgifter bör påföras för att ersätta
blyad med alternativ ammunition med både kända och okända sämre egenskaper
och effekter, eftersom detta inte är önskvärt eller nödvändigt ens av miljöskäl.

Med vänlig hälsning
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