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LAG- OCH EKONQMIUTSKOTTE.TS 

BETÄNKANDE nr 36/1989-90 med an

ledning av ltl Barbro Sundbacks hem

ställningsmotion till landskapsstyrel

sen om åtgärder för att begränsa an

vändningen av blyhagel. 

Landstinget har den 19 mars 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört försäljaren Sune Abrahamsson 

och jakt- och naturvärdskonsulenten Jens Harberg, får med anledning härav anföra 

följande. 

I motionen sägs att blyet i hagelpatronerna bidrar till förgiftningen av vår natur, 

eftersom missade skott leder till att blyet frigörs i vatten och marker. Motionären 

efterlyser därför åtgärder för att begränsa användningen av blyhagel i samband 

med jakt och sportskytte. 

Den hageltyp som används mest idag är s.k. förnicklade blyhagel. Problemet med 

dessa hagel är att man inte med säkerhet vet om förnicklingen håller. Endast i 

sumpmarker med låg surhetsgrad har man med säkerhet kunnat konstatera att 

blyhaglen löses upp. Konstateras kan att jakt i landskapet inte bedrivs i någon 

större omfattning i denna typ av marker. 

Ett alternativ till blyhagel är stålhagel. Provskjutningar med stålhagel visar dock 

att skadskjutningen ökar med 80 procent, vilket bl.a. beror på att stålhagel är 

lättare än blyhagel. Därtill kan konstateras att stålhagel som fastnat i trädstam

mar ställer till stora problem för skogsindustrin. 

Utskottet har erfarit att man i USA tagit fram ett blyhagel som är plastbehandlat. 

Dessa hagel finns emellertid inte ännu ute på marknaden. Utskottet konstaterar 

således att försök pågår att ta fram ett miljövänligare blyhagel, men att det bästa 

alternativet än så länge att använda förnicklade blyhagel. 

Den allra största mängden blyhagel torde finnas på och invid skyttebanorna. Ett 

sätt att fä bort dessa hagel är att låta asfaltera skyttebanorna så att haglen på ett 

lätt och smidigt sätt kan samlas upp. 

I sammanhanget kan nämnas att uskottet erfarit att man vid kontrollmätningar i 

Danmark av grundvattnet invid skjutbanor inte funnit några spår av bly. 
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Med hänvisn_ing till det ovan anförda .får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotion nr 54/1989-90. 

Mariehamn den 24 april 1990 
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Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 
~ ) :· 

sekreterare 
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson samt 

ledamöterna Harry Eriksson, Hedman-Jaakkola, Holmberg och Söderlurid. 


