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Hemställan om ändring i förordningen (1988:944) om 
förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel 
och utförsel av kemiska produkter; 

Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund hemställer härmed om ändring i 
rubricerad förordning avseende möjligheten att använda blyhagel vid övning och tävling i 
jaktstigsskytte. 
Regeringens beslut om förbud mot att fr.o.m. den 1 juli 2002 använda blyhagelammunition 
vid skytte innehöll en möjlighet att till och med 31 december 2003 använda blyhagel vid 
övning och tävling i s.k. jaktstigsskytte. Detta för att skapa utrymme för att försöka hitta en 
alternativ lösning som innebär att denna angelägna form av träningsskytte ska kunna fortsätta. 
Jaktstigsskytte innebär att man går en stig med ett antal stationer där man skjuter på olika 
plåtfigurer. Detta är en högt uppskattad form av god träning inför jaktsäsongen. Den har 
mycket stor omfattning i Sverige och antalet starter är minst 70.000 st. per år.  
Det hagelalternativ som kostnadsmässigt står till buds för jaktstigsskyttet är stålhagel men 
genom dess benägenhet att rikoschettera är det i praktiken inte användbart. Det är därför 
nödvändigt att utveckla målmaterial och att anpassa miljön omkring målet så att säkerheten 
inte äventyras för såväl skytten som den personal som markerar och i övrigt sköter 
arrangemanget. På olika håll förekommer experimenterande och utveckling av alternativ med 
syftet att stålhagel ska kunna användas vid jaktstigsskytte. Även arbete med att anpassa 
hagelmaterialet för denna skytteform pågår.  
Den samlade bedömningen är dock att utvecklingsarbetet tillsammans med en praktisk 
omställning inte är genomförbar till kommande jaktskyttesäsong.  
Mot bakgrund av att jaktstigsskyttet är en icke obetydlig del av det samlade träningsskyttet för 
jakten vore ett stopp för verksamheten synnerligen olyckligt. Jägarorganisationerna arbetar på 
olika sätt med att stimulera ett regelbundet träningsskytte inför jakten med den klara 
målsättningen att minska skadskjutningar. Det är således nödvändigt att alla former av 
jaktskytteträning underlättas för att kunna upprätthålla en god jaktetik. Jaktstigsskyttet är 
definitivt en träningsform som har betydelse i detta avseende. 
Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund hemställer att den aktuella förordningen 
ändras i så motto att övning och tävling i jaktstigsskytte med blyhagel fortsatt blir möjligt 
fram till och med den 31 december 2005. Vidare att Naturvårdsverket får samma 
bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag i detta avseende i likhet med vad som 
gäller vid jakt. Jägarorganisationerna kan inte se några bärande miljöskäl till nödvändigheten 
av att ett blyhagelförbud för jaktstigar ska träda i kraft före ett totalt blyhagelstopp. Nya rön 
pekar entydigt på att bly i fast form på fastmark inte har någon negativ miljöpåverkan. 
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