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Sammanfattning: En litteraturstudie om skjutbanors påverkan på mark och miljö har utförts på uppdrag av 

Svenska Skyttesportförbundet. Målsättningen har varit att tydliggöra problematiken kring föroreningar och det 

nationella miljöarbetet för att höja kunskapsnivån inom organisationen. På skjutbanor bedrivs miljöfarlig 

verksamhet. Ett stort fokus läggs på utsläpp av fasta ämnen som orsakar föroreningar, främst bly och PAH. Skytte 

står för den största direktspridningen av bly till naturen men det finns inget underlag som visar om det är biologiskt 

tillgängligt och riskerar påverka människors hälsa och miljö. I dagsläget finns  inga lämpliga material att ersätta bly 

i ammunition med. PAH påträffas på lerduvebanor genom spridning från lerduvan. Idag finns det lerduvor utan 

PAH. Undersökningar har visat att skjutbanor utgör en måttlig risk för människors hälsa och miljö. 

Verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig kunskap om miljöproblematiken runt verksamheten samt har 

ansvarar för eventuell sanering och efterbehandling..  
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Abstract: A literature review of the impact of shooting ranges on land and the environment has been done on 

behalf of the Swedish Shooting Sport Federation. The aim has been to clarify the problems about contamination of 

soil and water and to give an introduction of how the national environmental work is organized. The activity at 

shooting ranges is by Swedish environmental law classed as harmful to the environment. A major focus is placed 

on emissions of solids that cause contamination, primarily lead and PAHs. Shooting causes the largest direct 

dispersal of lead in nature but there is no supporting data that shows if it is bioavailable and because of that could 

affect human health and the environment. In the current situation, there is no substitute to lead in ammunition. 

PAHs are disposed by clay pigeon shooting, but today there are clay pigeons without PAH. Studies have shown that 

shooting ranges represent a moderate risk to human health and the environment. The operator is responsible for 

obtaining knowledge in environmental problems about its activities and is responsible for an eventual remediation.  
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1  Inledning 
1.1 Introduktion 
Verksamheten som bedrivs på skjutbanor klassas 

enligt den Svenska miljölagstiftningen som miljöfarlig 

verksamhet, på grund av ”utsläpp av fasta ämnen” och 

”buller” (SFS 1998:808). I Sverige fanns det 5549 st. 

skjutbanor när den senaste fullständiga inventeringen 

genomfördes 2006. I dagsläget tros antalet vara något 

lägre, ”ca 5000 st.” då flera skjutbanor lagts ner av 

olika anledningar (Normann 2013). En vanlig orsak till 

detta är att mindre orter expanderar och skjutbanorna 

som förr låg i utkanten idag ligger på attraktiv mark. 

Den intressanta marken tillsammans med ett stort 

arbete att kartlägga förorenade områden i landet har 

lett till att skjutbanors miljöpåverkan har lyfts.  

 Denna uppsats belyser hur arbetet kring 

förorenad mark fungerar i Sverige, dess styrande 

dokument, vilka föroreningar som kan tänkas påträffas 

på en skjutbana och dess effekter på människors hälsa 

och på miljön. Ett stort fokus läggs på bly och 

polycykliska aromatiska kolväten, PAH, då deras 

farlighet är klassad som ”mycket hög” och 

förekommer på skjutbanor.   

 Det förekommer att kommuner begär av 

verksamhetsutövare att genomföra en inventering av 

föroreningsproblematik kring sin verksamhet, t.ex. en 

skjutbana (Svensk jakt 2013). Därför innehåller denna 

rapport en längre beskrivning av den vanligaste 

arbetsmodellen för inventering av förorenade områden 

i Sverige: metodik för inventering av förorenade 

områden, MIFO (Naturvårdsverket 1999).   

 Denna uppsats behandlar endast miljöproblem 

vid skjutbanor som uppstår till följd av ”utsläpp av 

fasta ämnen”, inget angående buller. Arbetet är inriktat 

på de verksamheter som bedrivs inom Svenska 

Skyttesportförbundet med tillhörande anläggnings-

typer, dock endast på skjutbanor utomhus.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att genom en litteraturstudie 

studera civila skjutbanors påverkan på mark och miljö 

med avseende på föroreningsspridning i mark och 

grundvatten. Arbetet genomförs på uppdrag av 

Svenska Skyttesportförbundet och kommer ingå i 

organisationens miljöarbete. Målsättningen är att 

tydliggöra det nationella miljöarbetet och dess 

styrande dokument för att nå en ökad medvetenhet om 

problematiken med förorenade områden inom 

förbundets samtliga nivåer.  

 

 

 

2 Bakgrund 
2.1 Historik 
Skytte som idrottsgren är väl utbredd över världen och 

räknas som en av världens största individuella idrotter. 

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, har ca 75 000 

medlemmar fördelade på ca 1150 stycken föreningar 

(Svenska Skyttesportförbundet 2013). I Sverige finns 

det flera organisationer som bedriver skytte i tränings- 

och tävlingsform, till exempel Svenska 

Pistolskytteförbundet, Svenska Jägarförbundet och 

Jägarnas riksförbund. SvSF bildades 2008 genom en 

sammanslagning av tre tidigare organisationer, 

Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytte-

rörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. 

Den äldsta av moderorganisationerna är Frivilliga 

skytterörelsen som bildades officiellt 1860 (Svenska 

Skyttesportförbundet 2013). Organiserat tävlings- och 

träningsskytte fanns redan tidigare, t.ex. bildades 

Christianstad Skyttesällskap redan 1831 som Sveriges 

första skytteförening. Svenska Skyttesportförbundet är 

en del av flera andra organisationer, så som 

Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska kommittén, 

och International Shooting Sport Federation. I den 

internationella skytteorganisationen är ca 150 länder 

medlemmar. Skytte har funnits med som tävlingsgren 

vid OS sedan starten i Aten 1896. Sverige kan räknas 

som en internationellt framgångsrik nation med många 

OS-,  VM- och EM-medaljer (Svenska 

Skyttesportförbundet 2013).  

2.2 Skjutbanor 
Det finns två typer av skjutbanor för det skytte som 

bedrivs av Svenska Skyttesportförbundet, för kulskytte 

eller för hagelskytte, lerduvebana. Den tekniska 

utrustningen varierar både inom och mellan de två 

typerna av skjutbanor. Ur ett föroreningsperspektiv 

skiljer de två sig åt genom vilken typ av föroreningar 

som kan påträffas samt hur stor yta som förorenas På 

lerduvebanorna skjuter skytten mot ett rörligt mål i 

luften vilket leder till att ammunitions- och 

lerduverester sprids över en större yta än vid kulskytte. 

En traditionell bana för kulskytte har en vall som det 

skjuts mot, vars primära syfte är att stoppa kulans 

framfart. Kulfånget blir därmet platsen där 

ammunitionsresterna hamnar. Vallen ska luta ca 30° 

(SäkB 2010), vilket medför att mycket nederbörd 

rinner av längs med vallen som ytavrinning istället för 

att infiltreras. Därmed minskar mängden vatten som 

kommer i kontakt med ammunitionsresterna och 

spridningsförutsättningarna minskar. Materialet i 

kulfånget ska bestå av löst material med en kornstorlek 

mellan 0,2 och 8 mm. Materialet ska vara tillräckligt 
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poröst så att det med lätthet skall vara möjligt att 

sticka in ett armeringsjärn minst 50 cm horisontellt, 

samma riktning som kulan slår i vallen. Kulfånget ska 

av säkerhetsskäl vara fri från vegetation där kulan slår 

i för att minimera risken för rikoschetter, att kulan 

studsar och ändrar riktning (SäkB 2010).  

 I skriften Vitbok – om bly i kulfång skriven av 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på uppdrag av 

de nationella skytteorganisationer i Sverige beskrivs 

utformningen av kulfång för att minimera 

spridningsrisken av bly från vall till natur (Qvarfort et 

al. 2008). På senare år har det blivit vanligt att utforma 

skjutbanor för kulskytte på andra sätt än med 

traditionell vall. Det kan antingen vara att skjuta in i en 

box där materialet samlas upp eller en vall som kapslar 

in ammunitionsrester utan risk för spridning, s.k. 

miljökulfång. STAPP är ett patenterat miljökulfång 

framtaget för Försvarsmaktens skjutbanor (Qvarfort et 

al. 2008). Konstruktionen är uppbyggd så att det 

ytterst finns en täckduk som sluter sig när något 

penetrerar den för att minimera att nederbörd tränger 

in. I botten finns en vattentät duk som begränsar 

transport ut från kulfånget. Mellan de två dukarna 

finns ett stoppmaterial, oftast gummigranulat från 

uttjänta bildäck. Viss sorts ammunition, omantlade 

kulor/homogena blykulor, är inte lämplig att använda 

mot miljökulfång. Då kulan går igenom täckduken 

bildas en hinna av förångat bly på utsidan av 

täckduken vilket sedan sköljs bort av regnvatten 

(Qvarfort et al. 2008).  

Ett kulfång kan klassas som ”miljöanpassat” om det 

uppfyller kriterierna att:  

Materialet i vallen har ett pH över 5 

Begränsad genomströmning av grund- och 

ytvatten förekommer 

Inga dricksvattenbrunnar finns i det område 

som kan bli påverkat av föroreningarna, 

riktvärde är en radie på ca 100 m från 

kulfånget.  

Ett kontrollprogram finns 

 

(Qvarfort et al. 2008) 

2.3 Föroreningsproblematik i Sverige  
Verksamheter som orsakar föroreningar vilka utgör ett 

hot mot människors hälsa och miljön har pågått längre 

tid än man haft kunskap om ämnens farlighet och 

spridningsförutsättningar i mark och grundvatten, men 

kunskapen har ökat senare år. Sveriges långa historia 

som industriland har medfört att det finns många 

områden som idag är förorenade. Främst är det 

verksamheter inom kemisk industri, träimpregnering, 

massa- och pappersindustri, varv och glasbruk, 

gruvhantering och kemtvättar som har bidragit till 

föroreningsproblematiken (Naturvårdverket 2013a).  

Skjutbanor utgör en plats som potentiellt är förorenad. 

Det blir oftast aktuellt att åtgärda problemet med 

förorenade områden då nybebyggelse planeras på 

mark där det tidigare föregått miljöfarlig verksamhet. 

 Det finns ca 82 000 platser i Sverige där 

marken antingen är misstänkt eller konstaterat 

förorenad till följd av 

miljöfarlig verksamhet 

som har bedrivits eller 

bedrivs på platsen 

(Na turvårdseverke t 

2013a). I fig. 1 ges en 

översiktlig bild av 

mängden förorenade 

områden som finns i 

Sverige uppdelade efter 

länen. Framförallt är 

det län i södra Sverige 

samt Norrbottens län 

som har många objekt 

som är förorenade.  

 

2.4 Geologiska förhållande i Sverige 
Markförhållandet i området runt skjutbanan påverkar 

hur föroreningar sprids. Geologin i Sverige är 

varierande och de stora avstånden från norr till söder 

gör att det finns olika förhållanden, en generell bild 

gör sig därför inte rättvis. Vatten som infiltreras i 

marken och bildar grundvatten kan bära med sig och 

sprida föroreningar. Rörelseriktningen för vatten i 

marken är mot en lägre punkt; den lägsta är havet. 

Vanligast är att det finns löst material, jordarter, över 

berggrunden men även kalt berg förekommer. Det 

finns stora variationer inom jordarter och berggrund, 

vilka påverkar markens egenskaper. Genom-

släppligheten i en jordart, den hydrauliska 

konduktiviteten, påverkas av porsystemets utseende 

som avgörs av materialets packning, kornstorlek och 

sorteringsgrad. För transport i porsytemet krävs att 

porutrymmet har kontakt. En välsorterad, löst packad 

jordart medgrov kornstorlek har ett porsystem med en 

stor volym. Ett sådant material kommer ha en hög 

hydrauliska konduktivitet och föroreningar sprids med 

en högre hastighet. Om jordarten är osorterad, en så 

Fig. 1. Karta över Sverige uppdelat i län med färgsättning 

som visar antalet förorenade områden i länet 

(Naturvårdsverket 2013a).  
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kallad morän, kommer de mindre partiklarna att fylla 

ut hålrummet mellan de större partiklarna och 

porsystemet blir då mindre och den hydrauliksa 

konduktiviteten lägre (Fetter 2001). Vatten kan även 

transporteras genom berg, antingen till följd av att 

berget är poröst och genomsläppligt, vilket gäller för 

vissa sandstenar, eller via spricksystem som kan finnas 

i berg. Samma berg kan både vara poröst och ha ett 

spricksystem. Speciellt spricksystem kan göra det 

komplicerat att förutsäga spridningens riktning (Fetter 

2001).  

2.5 Exponeringsvägar 
Människan blir på olika sätt exponerad för främmande 

ämnen. Fig. 2 visar en schematisk bild över sex 

tänkbara exponeringsvägar som ämnena från förorenad 

mark kan komma in i kroppen via, och från vilka 

källor de kommer.  

 Från förorenad mark så som skjutbanor kan 

främmande ämnen påverka och skada människor 

genom exponering via jord, växter och grundvatten. 

En exponeringsväg är genom att äta av växter som 

vuxit på förorenad mark. Då växter tar upp de ämnen 

som finns i marken ansamlas de i växten och 

människan får det i sig. Det kan även ske i en längre 

näringskedja, t.ex. att ett djur betar på förorenad mark 

och att människan sedan äter djuret (Naturvårdsverket 

2009). Då det sällan odlas på skjutbanor och att 

skjutvallen ska hålls fri från vegetation ur 

säkerhetssynpunkt (SäkB 2010) är detta inte en trolig 

exponeringsväg. Spridning av föroreningar från 

marken till grundvattnet som sedan blir till 

dricksvatten är en möjlig exponeringsväg 

(Naturvårdsverket 2009). Det finns sällan brunnar för 

dricksvattenuttag i närheten av skjutvallen (Qvarfort et 

al. 2008) men grundvattnet förflyttar sig och ämnena 

sprids. Om man arbetar på kulfånget eller samlar ihop 

skärvor från lerduvor kan det damma och farliga 

ämnen kan följa med in i kroppen via andningsvägarna 

(Naturvårdsverket 2009). Förtäring av jord, s. k. 

geofagi, är en möjlig exponeringsväg. Barn som gärna 

stoppar saker i munnen är den vanligaste gruppen före 

exponering på detta sätt (Selinus 2010). Den är dock 

mindre trolig på en skjutbana då barn oftast är under 

ständig uppsikt. En stor risk utgör direktkontakt med 

upptag genom huden då marken som man tar på är 

förorenad eller genom att hantera ammunition eller 

lerduvor.  

2.6 Miljölagstiftning  
Miljöfarlig verksamhet regleras i Miljöbalken (SFS 

1998:808) som kom 1999 och då ersatte en rad tidigare 

lagar. Den övergripande grundtanken i miljöbalken är 

att främja en hållbar utveckling så att kommande 

generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalken är uppbyggd av ett trettiotal var av några 

kapitel är extra intressanta när det rör miljöfarlig 

verksamhet och förorenad mark:  

2 kap. Allmänna hänsynsregler  

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

10 kap. Verksamhet som orsakar miljöskador  

Miljöbalkens andra kapitel beskriver allmänna 

hänsynsregler vilka är generella förhållningssätt för att 

skydda människors hälsa och miljön. En 

verksamhetsutövare behöver skaffa sig den kunskap 

som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett 

så säkert sätt som möjligt (MB 2 kap, 2§). För att 

minimera riskerna för miljöpåverkan från 

verksamheten ska försiktighetsmått vidtas genom att 

förebygga, förhindra och motverka den påverkan och 

skada verksamheten kan innebära (MB 2 kap, 3§). När 

man bedriver en verksamhet ska man undvika att 

använda de produkter som utgör en risk för människan 

och miljön. Om det är möjligt ska man ersätta 

produkter med ett mindre farligt ämne (MB 2 kap, 5§).  

När en ny anläggning ska inrättas ska hänsyn till valet 

av plats tas. Minsta möjliga intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljö ska styra valet, dock utan 

att strida mot detaljplaner (Mb 2 kap, 6§).   

 Den verksamhet som bedrivs på skjutbanor 

klassas i miljöbalkens nionde kapitel som miljöfarlig 

verksamhet då utsläpp av fasta ämnen sker och buller 

uppstår (MB 9 kap, 1§). Miljöfarlig verksamhet 

klassas i fyra nivåer: A, B och C-verksamhet samt  

u-anläggningar (övriga). Skjutbanor klassas som  

C-verksamhet om det avlossas 5000 skott per år eller 

mer, annars är det en u-verksamhet (SFS 2013:251).  

C-verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen 

som utför en årlig tillsyn. Avsikten med tillsynen är att 

säkerställa syftet med miljöbalken och kontrollera att 

den efterföljs (MB 26 kap 1§).   

Fig. 2. Möjliga exponeringsvägar av främmande ämnen från 

förorenad mark till människan. Modifierad efter 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (2009).  



 

 

Den som bedriver en verksamhet som kan ha en 

negativ påverkan på människors hälsa och miljön är 

skyldig att fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka och förebygga risker  

(MB 26 kap, 19§). Naturvårdverkets ”allmänna råd om 

egenkontroll” (NFS 2001:15) gäller inte för skjutbanor 

där ideell verksamhet bedrivs då de allmänna råden 

endast gäller för verksamheter som bedrivs 

yrkesmässigt (NFS 2001:15).   

 Den som är ansvarig för en miljöskada och 

vilka regler som ska tillämpas vid en ansvarsutredning 

återges i tionde kapitlet i miljöbalken. Kapitel 10 kan 

tillämpas på mark- och vattenområden, byggnader och 

anläggningar som är förorenade. Den som är ansvarig 

för en miljöskada är verksamhetsutövaren (MB 10 

kap, 2§). Om denne ansvarige inte är tillgänglig eller 

kan bekosta nödvändiga åtgärder är markägaren 

ansvarig för efterbehandling (MB 10 kap, 3§), om 

ägaren vid köpet kände eller borde känt till att området 

är förorenat (Naturvårdsverket 2003) och om köpet 

gjordes efter 31 december 1998 (MB 10 kap. 3§ MB). 

För verksamheter som inte bedrivits efter 30 juli 1969, 

då miljöskyddslagen trädde i kraft, finns ingen 

ansvarig (Naturvårdsverket 2003).    

 2008 trädde en ny förordning om ”förbud m.m. 

i vissa fall i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter” i kraft (SFS 2007:988). 

Enligt 14b§ är det endast tillåtet att skjuta med 

blyhagel om det är jakt. Dock inte om jakten är inom 

ett våtmarkersområde eller över öppet vatten. 

Undantag kan ges för träning och tävling i 

skyttegrenarna där International Shooting Sport 

Federations regler inte möjliggör att blyfri ammunition 

används (SFS 2007:988).  

2.7 Miljökvalitetsmål 
Målsättningen med miljöarbetet i Sverige är att varje 

generation ska ta hand om sina uppkomna 

miljöproblem och inte lämna över några till nästa 

generation, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem 

utanför landets gränser. 1999 infördes ett nationellt 

miljömålssystem efter ett beslut i riksdagen vars syfte 

är att strukturera det svenska miljöarbetet och att ha en 

systematisk uppföljning (Naturvårdsverket 2012a). Det 

finns 16 stycken miljökvalitetsmål som omfattar olika 

områden, t.ex. frisk luft, god bebyggd miljö och giftfri 

miljö. Tidsramen för att nå målen är en generation, det 

vill säga 1999-2020. Miljökvalitetsmålen är levande 

dokument med kontinuerlig uppföljning, vilket leder 

till upprepande förändringar och uppdateringar. 2010 

reviderades strukturen för miljömålen och då ersattes 

tidigare delmål av etappmål. Äldre strukturer kan leva 

kvar på regional- och lokalnivå. Det finns 19 stycken 

etappmål som beskriver vilka insatser som krävs för 

att nå miljökvalitetsmålen, men de beskriver inget om 

vilket tillstånd miljön ska befinnas i. Etappmålen är 

uppdelade i fem områden, där farliga ämnen är ett. Här 

under sorteras giftfri miljö vilket är det 

miljökvalitetsmål som berör verksamheten på 

skjutbanor (Naturvårdsverket 2012a). För farliga 

ämnen finns det åtta etappmål varav två är intressanta 

för skytte. Det första avser att minska användningen 

och på sikt fasa ut vissa särskilt farliga ämnen, dit t.ex. 

bly räknas, och det andra etappmålet är att öka 

kunskapen om ämnes miljö- och hälsoegenskaper. Av 

övriga etappmål inom farliga ämnen behandlar inget 

något som har en direkt koppling till skytterelaterad 

verksamhet. Det finns heller inget etappmål som 

behandlar förorenad mark. Arbetet som bedrivs runt 

området farliga ämnen har en tydlig koppling till 

samarbete inom EU och internationellt 

(Naturvårdsverket 2012a).  

2.7.1 Giftfrimiljö 

Ett av de sexton miljökvalitetsmålen är giftfri miljö 

och har formuleringen:  

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 

eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 

påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt förekommande 

ämnen är nära bakgrundsnivåerna."   

Regeringen 2010  

 

Målet giftfri miljö är preciserat i sex punkter. 

Exponering på alla sätt av kemiska ämnen ska inte 

vara skadlig för människor eller den biologiska 

mångfalden. Användningen av särskilt farliga ämnen 

ska upphöra. Kunskapen om ämnesas egenskaper ska 

vara tillräckliga för att göra riskbedömningar. 

Information om farliga ämnen i material och produkter 

ska finnas tillgänglig. Förorenade områden  ska vara 

åtgärdade så att de inte utgör ett hot mot människors 

hälsa och miljön (Naturvårdsverket 2012b). Ansvarig 

myndighet för miljökvalitetsmålet giftfri miljö är 

Kemikalieinspektionen (Naturvårdsverket 2013b). Det 

finns inget etappmål som berör ämnet förorenade 

områden. Miljömålsberedningen, som ansvarar för 

strategiarbetet av miljömålen, bedömer att det krävs 

mer utredning för att kunna upprätta ett etappmål 

(SOU 2012). Miljökvalitetsmålet giftfri miljö bedöms 

inte kunna uppnås till 2020 (Naturvårdsverket 2012b). 

Naturvårdsverket bedömer att det kan vara möjligt att 
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problemet är löst 2050 om takten för utredning och 

efterbehandling ökar från idag men det kräver en ökad 

kunskap och att saneringsmetoderna förbättras.  

En avgörande faktor är att täcka kostnaderna som 

uppstår vid efterbehandlingarna (Naturvårdsverket 

2012b). I regeringens budgetförslag för 2014 anslås 

det ca 41 000 000 kronor med en ökande anslagstrend 

för sanering och åtgärder av förorenade områden 

(Regeringen 2013).  

 

2.8 Riskklassificering av skjutbanor 
2.8.1  Branschklassning  

Naturvårdsverket genomförde tillsammans med 

Länsstyrelserna en kartläggning av ett 60-tal industri- 

och verksamhetsbranscher som förmodades kunna ha 

en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. 

Branschkartläggningen genomfördes 1992-1994 

(Naturvårdsverket 1995). Det finns fyra stycken 

branschriskklasser 1-4, där 1 tilldelas de som utgör 

störst risk och 4 tilldelas de som utgör lägst risk. 

Naturvårdsverket har delat upp skjutbanor i två olika 

branscher ”skjutbana – kula” och ”skjutbana – hagel”. 

Båda har klassats till branschklass 3. Kulbanor ska i 

första hand endast identifieras av länsstyrelsen, medan 

hagelbanor ska inventeras inom länsstyrelsens 

efterbehandlingsarbete som finansieras med bidrag 

från Naturvårdsverket (Naturvådsverket 2011). 

Naturvårdsverket har producerat branschfaktablad som 

beskriver verksamhetens miljö och hälsorisker, för 

skjutbanor kom 2006 ” Skjutbanor, finkalibrigt 

skytte” (Naturvårdsverket 2006).  

 

2.8.2 MIFO — Metodik för inventering av 
förorenade områden  

MIFO är en modell utarbetad av Naturvårdsverket för 

att systematiskt riskklassificera förorenade områden i 

Sverige (Naturvårdsverket 1999). MIFO kom 1999 för 

att kunna göra en bedömning av de risker ett 

potentiellt förorenat område utgör mot människors 

hälsa och miljön. Områdena blir klassade i en av de 

fyra riskklasserna, se tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 Det systematiska tillvägagångssättet medför att 

förorenade områden kan rangordnas i en 

prioriteringslista. Detta ger ett bra och effektivt sätt att 

avgöra i vilken ordning de förorenade områdena ska 

undersökas utförligare och eventuellt efterbehandlas. 

Branschklassningen ligger till grund för vilka objekt 

som ska prioriteras i MIFO. Oftast hamnar 

verksamheter från branschklass 3 vid inventering 

enligt MIFO i riskklass 3 eller 4. Innan MIFO kom 

fanns det ingen kartläggning över hur omfattande 

problematiken med förorenade områden var nationellt, 

regional eller lokalt. Inventeringen enligt MIFO kan 

leda fram till en bedömning av restriktioner för 

markanvändningen. Framförallt ger inventeringen en 

översiktlig bedömning av de miljö- och hälsorisker ett 

förorenat område kan ge upphov till (Naturvårdsverket 

1999).  

 Metodiken är uppdelad i två faser. Fas 1 är en 

orienterande studie där befintligt material i t.ex. arkiv, 

branschinformation, platsbesök och intervjuer utgör 

underlag för att göra en första riskklassificeringen. De 

mest förorenade områden, riskklass 1 och riskklass 2, 

utreds i en mer ingående undersökning, fas 2. I den 

djupare undersökningen utförs provtagning vid behov 

av olika medier (mark, grundvatten, ytvatten, sediment 

och byggnader/anläggningar). En geologisk karta över 

det förorenade området samt näromliggande område 

dit föroreningarna kan sprida sig upprättas vid behov. 

Till sist summeras allt i en sammanställning och 

riskklassificeras på samma sätt som i fas 1. 

Riskklassificeringen från fas 2 kan bli en revidering av 

riskklassificeringen från fas 1. Bedömningsgrunderna 

för att göra den samlade riskklassificeringen avser fyra 

kategorier:   

Föroreningars farlighet  

Förorningsnivå  

Spridningsförutsättningar  

Känslighet och skyddsvärde 

 

 

Föroreningarnas farlighet 
Skadan på människans hälsa och miljön är i fokus när 

ämnens farlighet bedöms. Olika ämnen har olika 

egenskaper och det påverkar vilken klass de hamnar i, 

t.ex. ämnens giftighet, toxicitet. Det finns fyra klasser: 

låg, måttlig, hög och mycket hög (Naturvårdsverket 

1999). Två ämnen kan reagera med varandra och 

samverka, antingen genom att den gemensamma 

effekten blir högre eller lägre än vart ämne för sig. Det 

kallas synergieffekter och är svåra att utforska då 

många faktorer spelar in. I MIFO tas det inte någon 

Tabell 1. Visar de riskklasser ett förorenat område får i en 

MIFO-undersökning (Naturvårdsverket 1999). 

Benämning Bedömning 

Riskklass 1 Mycket stor risk 

Riskklass 2 Stor risk 

Riskklass 3 Måttlig risk 

Riskklass 4 Liten risk 
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direkt hänsyn till synergieffekter men ett förorenat 

område bedöms till en högre riskklass om det finns 

flera ämnen. Klassificeringen av ämnen är baserade på 

Kemikalieinspektionens listor över ämnen som 

antingen är betraktade som farliga eller som är 

förbjudna. I Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) är 

många metaller och organiska ämnen klassade i 

faroklasser.  

Föroreningsnivå 
Föroreningsnivån baseras på tillstånd, avvikelse från 

jämförvärde, mängd förorening och volym förorenade 

massor. Vid bedömning av tillstånd undersöks hur 

allvarliga effekter de halter som uppmätts kan innebära 

för människors hälsa och miljön. För att se avvikelse 

från jämförvärde tas det prover från en plats som inte 

antas vara påverkad av föroreningen. Ett sådant prov 

ger bakgrundshalten inom området, alternativt kan 

regionala och nationella värden från tidigare 

undersökningar användas (Naturvårdsverket 1999). De 

halter som uppmätts av föroreningen jämförs mot 

riktvärden för det specifika medium som undersökts 

för att bedöma tillståndet. För mark används svenska 

riktvärden men det saknas riktvärden för ytvatten och 

sediment. Då används istället riktvärden utarbetade av 

andra länder, t.ex. kanadensiska för ytvatten. Som 

riktvärden för grundvatten används oftast 

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten-

kvalitet (Naturvårdsverket 1999). För mark och 

sediment bedöms riskerna efter den totala 

föroreningsmängden och volymen de förorenade 

massornas har. Generellt bedöms större volymer 

utgöra större risk. Om ett ämne påvisar en extremt hög 

farlighet bedöms föroreningsnivån som mycket stor 

oavsett föroreningsmängden (Naturvårdsverket 1999). 

Redan vid fas 1 är det möjligt att göra en 

nivåbedömning vid riskklassificeringen genom att 

försöka ta reda på verksamhetens omfattning och göra 

en bedömning. Vid ett eventuellt platsbesök kan syn- 

och luktintryck ge en indikation. Om fas 2 genomförs 

mäts nivåerna vid provtagning och ger ett underlag för 

bedömning.  

Spridningsförutsättningar  
Bedömningen av spridningsförutsättningarna är svår 

då många faktorer påverkar. Det krävs information om 

områdets geologi och hydrogeologi. Hur 

genomsläpplig marken är samt var grundvattenytan 

finns är avgörande faktorer för spridning. Möjliga 

spridningsvägar visas i fig. 3 vilket främst är via 

grundvattnet ned till ytvatten och sediment. Vissa 

ämnen förflyttar sig i fast form genom marken, t.ex. 

petroleum-produkter. Var föroreningen förekommer 

inom området påverkar hur den kan spridas, t.ex. 

vilket djup i marken, var i förhållande till grund- och/

eller ytvatten. Hur föroreningen uppträder i miljön 

påverkar hur den kommer att spridas. Vattnets 

rörelseriktning blir den troligaste spridningsriktningen  

 
Känslighet och skyddsvärde 
Känslighet avser hur stor risken är att människan bli 

exponerad för föroreningen. Bedömningen görs på 

individnivå – oberoende av antalet personer som 

exponeras för en förorening. Känsligheten avgörs av 

hur länge en individ vistas inom området och blir 

högre om personen vistas där länge. Även hur mark 

och grundvatten används påverkar känsligheten. 

Framtida markanvändning tas med i risk- 

klassificeringen. Skyddsvärdet syftar till att bedöma 

riskerna som det förorenade området orsakar miljön 

genom att titta på arter och ekosystem 

(Naturvårdsverket 1999).   

 Inventeringen enligt MIFO-metodiken 

genomförs framförallt av länsstyrelserna i respektive 

län men är en vedertagen arbetsmodell, ofta i 

modifierad form, som även andra aktörer, såsom 

konsult- och ingenjörsbyråer använder sig av. Till 

metoden finns det sju stycken bilagor, där data från fas 

1 och fas 2 fylls i. Bilagorna går att nå på Internet, ofta 

via länsstyrelsernas hemsidor. Denna arbetsmodell är 

kostnads- och tidseffektiv då fas 1 kan genomföras till 

en relativt låg kostnad, och fas 2 inte alltid behöver 

genomföras. 

  

3 Resultat 
3.1 Föroreningar på skjutbanor  
De ämnen som sprids till följd av skytteverksamhet är 

främst bly och polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) som finns i vissa lerduvor (Naturvårdsverket 

2006) men även andra ämenen i mindre mängder. 

Både bly och PAH har en mycket hög farlighet och 

klassas enligt MIFO-metoden i den högsta 

Fig. 3. Tänkbara spridningssätt för en förorening. Modifierad 

efter Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999).  
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farlighetsklassen (Naturvårdsverket 1999). Övriga 

ämnen som kan påträffas runt skjutbanor och vallar är 

främst arsenik, koppar, nickel, antimon och zink 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011). Dessa ämnen 

förekommer i ytterst låga nivåer i jämförelse med bly 

och PAH. I tabell 2 framgår vilka typiska ämnen som 

kan påträffas en skjutbana och deras farlighet enligt 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999). Från vilken 

källa de kommer ifrån och var de troligen återfinns 

inom skjutbaneområdet framgår också av tabell 2.  

 

3.1.1 Bly 

Grundämnet bly förekommer naturligt i naturen främst 

i mineralet blyglans (PbS). Det finns ungefär 13-15 

mg/kg bly i den svenska berggrunden (Selinus 2010), 

dock är den naturliga variatinen stor. Bly används i 

ammunition för sina speciella fysikaliska egenskaper. 

Det är mjukt vilket ger ett lågt slitage i vapnets pipa 

samtidigt som blyets höga densitet ger en kula som blir 

stabil i luften och ger en hög precision. Bly används 

oftast som en legering tillsammans med antimon, 

vilket gör att antimon också påträffas på skjutbanor 

(Qvarfort & Leffler 2006). Bly i ammunition utgör en 

liten del, ungefär 2-3%, av allt det bly som används i 

Sverige, (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2002), men 

är tillsammans med fiskesänken av bly den största 

direktspridningen av bly till naturen (SOU 2000:53). I 

samband med den nya förordningen om hantering av 

kemiska produkter (SFS 2007:988) som trädde i kraft 

2008 genomfördes en utredning av Ulf Qvarfort och 

Per Leffler (2006) för att undersöka vilka tänkbara 

metaller som skulle fungera som ersättning av bly i 

ammunition. I ett samlat perspektiv ställde de sig 

tveksamma till om det finns något alternativ som är 

miljövänligare och fortfarande ger en ammunition med 

samma goda egenskaper (Qvarfort & Leffler 2006). 

 Bly är känt som farligt och tilldelas enligt 

MIFO-klassningen ”mycket hög” farlighet 

(Naturvårdsverket 1999). Metallen ansamlas i kroppen 

och redan vid låga halter av bly kan negativa 

hälsoeffekter uppstå. Symptomen hos människor är 

diffusa men visar sig som trötthet, dålig aptit, blodbrist 

och påverkan på nervsystemet (Livsmedelsverket u.å.). 

Barn är extra känsliga för exponering då deras kroppar 

utvecklas. Exponering för bly påverkar ofta deras 

nervsystem och redan små koncentrationer ger 

negativa effekter. En studie utförd av Europiska 

Unionens livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, visar 

att en förhöjd blykoncentration i kroppen hos barn ger 

en sänkt intelligens (Naturvårdsverket 2013c). För 

kvinnor kan fertiliteten påverkas negativt vid 

blyexponering (Qvarfort & Leffler 2006). En hög nivå 

av bly innebär inte direkt att föroreningen utgör en hög 

farlighet då den biotillgängliga delen avgör vilken 

effekt ett ämne har på människans hälsa. Bly har högst 

farlighet, toxicitet, vid låga pH-värden. Detta beror 

främst på att Pb2+ som är den biotillgängligaste 

blyjonen förekommer i höga halter vid låga pH. Trots 

Tabell 2. Typiska ämnen som kan påträffas på en skjutbana samt deras farlighet enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999). 

Ämenas källa och anträffningsplats på skjutbanan framgår även i tabellen.  

 * Länsstyrelsen Norrbotten 2011   

** Naturvårdsverket rapport 4918 (1999) 

Branschtypiska föroreningar* 
Farlighet enligt 

MIFO** 

Var påträffas 

föroreningen? 
Källa 

Antimon Hög Kulfånget Legering med bly i kulan 

Arsenik Mycket hög Kulfånget Legering med bly i kulan 

Bly Mycket hög 
Kulfånget / 

Nedslagsplatsen 
Kulan, blyhagel 

Järn Låg Nedslagsplatsen Stålhagel 

Koppar Hög 
Kulfånget 

Skjutplatsen 

Mantel med tombak (legering) 

Patronhylsa av mässing (legering) 

Nickel Hög Kulfånget 
Tändhatt  

Hagelammunition 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) 
Mycket hög Nedslagsplatsen Bindemedel i vissa lerduvor 

Zink Måttlig 
Kulfånget 

Skjutplatsen 

Mantel med tombak (legering) 

Patronhylsa av mässing (legering) 
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många undersökningar har det varit svårt att avgöra 

tillgängligheten av bly i marken. Det kan bero på att 

många parametrar är avgörande t.ex. ämnets löslighet, 

markens redoxpotential, pH, organiska föreningar och 

förekomst av absorbenter (Länsstyrelsen Norrbotten 

2011).  

3.1.2 Polycykliska aromatiska kolväten – PAH  

PAH är ett samlingsnamn för en typ av ämnen som är 

uppbyggda av kol i ringstruktur. Det finns i t.ex. 

petroleumprodukter och stenkoltjärbeck. Källan till 

PAH på skjutbanor kommer från lerduvor där stenkol 

ingår i bindemedlet för att hålla ihop leran. Idag finns 

det lerduvor som inte innehåller PAH. Det var 

vanligare förr att stenkol användes men finns 

fortfarande tillgängligt på marknaden. På 80-talet 

genomfördes stora förbättringar i valet av 

stenkolstjärbeck som är en mindre farlig produkt 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011). Om lerduvan 

innehåller PAH beräknas mängden vara 4% av 

lerduvan, vilket ger en betydande mängd av ämnena 

som kan spridas inom och från en skjutbana 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011).   

 Då PAH är ett samlingsnamn förekommer de i 

olika farlighet som beror den kemiska uppbyggnaden. 

Ju fler ringar som är sammanlänkade desto mindre 

farlig är molekylen. De får då en högre molekylvikt 

vilket gör de mindre flyktiga och binds istället till 

partiklar i marken (Länsstyrelsen Norrbotten 2011). 

Det är bevisat genom testar att PAH kan orsaka cancer 

och ge andra genetiska skador. Då de dessutom är 

fettlösliga och svårnedbrytbara blir det långlivade och 

kan lagras i kroppen (Länsstyrelsen Norrbotten 2011). 

På grund av sina egenskaper som utgör en hög risk för 

människors hälsa klassas PAHs farlighet som mycket 

hög enligt MIFO (Naturvårdsverket 1999).  

3.2 Efterbehandling  
När en skjutbana ska avvecklas görs en bedömning av 

vilken efterbehandling som bör genomföras. Det finns 

olika typer av sanering av förorenade områden. Vilken 

som väljs beror på vilka föroreningar som finns, vilket 

material som är förorenat samt hur hög 

föroreningsnivån är. Sanering är förknippat med 

kostnader och därför är den vanligaste åtgärden att 

gräva bort allt material och deponera det (Qvarfort et 

al. 2008). Den framtida markanvändningen ställer 

olika krav på vilka nivåer av farliga ämnen som kan få 

finnas i marken. Har verksamheten upphört för att 

marken ska användas till bostadsområde kommer 

högre krav att ställas än om skjutbanan ligger avskilt i 

skogen. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig 

för efterbehandlingen (läs mer under 2.6 

Miljölagstiftning).  

 Sanering av PAH är möjlig genom s.k. termisk 

avdrivning. Då värms marken upp och föroreningarna 

skiljs från jordmassorna genom att de förångas och 

samlas upp för vidare rening. Metoden kräver att de 

förorenade massorna schaktas bort och är mycket 

energikrävande (Stockholm stad 2004).   

 Många föroreningar kan skiljas från jordmassor 

genom jordtvätt. Jordtvätt lämpar sig för både 

organiska och oorganiska föroreningar och bygger på 

att föroreningar oftast binds till de mindre partiklarna i 

marken. Vid en jordtvätt utsätts jordmassan för högt 

vattentryck för att få föroreningarna att släppa från 

jordpartiklarna och övergå i vattenfas. Massan delas 

sedan upp i två fraktioner. Den grövre fraktionen är 

färdigbehandlad medan den finare fraktionen 

tillsammans med vattnet och föroreningarna bearbetas 

med kemikalier. Målet är att få föroreningen och de 

tillsatta kemikalierna att binda och falla till botten 

(Svevia u.å.). Metoden har många fördelar. Den 

främsta är att massorna kan återanvändas. Dock har 

föroreningen endast koncentrerats och måste 

behandlas vidare (Stockholms stad 2004). 

Försvarsmakten gjorde mellan 1996-2000 en 

omfattande sanering av sanden i sina kulfång genom 

jordtvätt. Mängden sand som rengjordes var ca 100 

000 ton. Kontroller efteråt visade dock att saneringen 

endast i undantagsfall gett ett önskvärt resultat. 

Urlakningen av bly kontrollerades och det  

konstaterades att lakningen var oberoende om sanden 

var tvättad eller inte. Detta ledde till att projektet med 

att tvätta sand i kulfång avbröts. Försvarsmakten har 

istället valt att bygga miljökulfång på de befintliga 

vallarna eller att använda materialet inom skjutfält till 

bullervallar (Qvarfort et al. 2008). Anledningen till det 

dåliga resultatet som Försvarsmaktens jordtvättning 

resulterade i kan bero på att när kulan träffar kulfånget 

slås den i sönder till många fraktioner och blyet fastnar 

även på andra partiklar. Då bly finns i alla fraktioner i 

kulfånget innebär det att resultatet av jordtvättning blir 

sämre (Länsstyrelsen Norrbotten 2011).   

 Hur stor inverkan markens pH har för urlakning 

av bly finns det olika uppfattningar om. Vad som kan 

konstateras är att ett högt pH inte är negativt och vid 

kalkning av marken så höjs pH-värdet (Qvarfort et al. 

2008). Kalkning kan kombineras med 

jordövertäckning och grässådd. Då hålls materialet på 

plats och risken för damning sänks. Det är även 

möjligt om lakvattnet har en tydlig avrinningsriktning, 

att låta det passera ett sand- och kalkfilter. Båda dessa 

metoder kräver viss skötsel och kontroll då 

föroreningarna finns kvar (Qvarfort et al. 2008).   

 Om valet blir att gräva bort de förorenade 
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massorna och deponera materialet påverkas priset av 

vilken avfallsklass materialet klassas till. Detta sköts 

av dem som ansvarar för avfall och återvinning inom 

kommunen. Prisuppgifter ges på förfrågan. När Vitbok 

– om bly i kulfång kom 2008 gavs ett exempel att 

bortgrävning och deponering kostade mellan 800 och 

1500 kr/ton (Qvarfort et al. 2008). Att schakta bort ett 

helt kulfång kan innebära kostnader på flera hundra 

tusen kronor då ett kulfång innehåller i 

storleksordingen 750 ton material. Dessutom 

tillkommer arbetskostnader och transporter 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011).   

 För skjutbanor som fortfarande är aktiva bör 

regelbunden rensning av platsen där kulorna slår i ske 

för att minimera mängden bly i skjutvallen och därmed 

risken för spridning till naturen. Det kan ses som en 

försiktighetsåtgärd men behövs även ur säkerhets-

synpunkt för att uppnå säkerhetsbestämmelserna enligt 

SäkB (2010) där det stadgas att materialet ska vara 

luckert till ett djup av 50 cm. Dock kan bearbetning 

och omrörning påverka utlakningen av bly 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2011). Med samma 

resonemang bör rester från lerduvor samlas ihop och 

tas om hand som avfall, istället för att ligga kvar på 

marken och riskera att PAH kommer ut i naturen.  

3.3 Genomförda undersökningar   
De flesta undersökningar som genomförts på 

skjutbanor har handlat om att jämföra totalhalten bly 

med den andel som kan lösas och spridas. Det saknas 

undersökningar där den verkliga urlakningen från 

skjutvallar mätts (Qvarfort et al. 2008). Försvars-

makten har genomfört en omfattande undersökning av 

lakning på insamlat material med höga blyhalter och 

varierande pH. Slutsatser som kunde dras var att pH i 

materialet inte hade något tydligt samband med 

utlakning av bly (Qvarfort et al. 2008). Å andra sidan 

visar en jämförelse av två studier från Schweiz, en i 

kalkrik mark med ett högt pH och den andra i en 

mycket sur jord (lågt pH) rik på organiskt material att 

markens pH har en inverkan.  En omvandling av blyet 

som höjer spridningsförutsättningarna skedde på 

skjutbanan med lågt pH fem gånger snabbare än på 

skjutbanan med kalkrik mark. Dock fanns det 

indikationer på att skjutbanan med låga pH-värden i 

marken inte användes så regelbundet vilket kan ge ett 

missvisande resultat för hastigheten (Qvarfort et al. 

2008). Skillnaden hur snabbt blyet förändras mellan de 

två skjutbanorna tyder ändå på att pH-värdet i marken 

har en inverkan.   

 Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde 2001-

2002 en inventering av totalt 118 skjutbanor, aktiva 

och nedlagda, enligt MIFO fas 1. Resultatet 

sammanställdes i en rapport som är unik i sitt slag då 

ingen annan sammanställning av så många skjutbanor 

har gjorts. Rapporten visade att majoriteten av de 

skjutbanorna som ingick i undersökningen klassades i 

riskklass 3, och utgör således en måttlig risk för 

människors hälsa och miljön. Ingen skjutbana 

klassades till riskklass 1 (Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 2002). I fig. 4 redovisas inventeringens resultat 

efter fördelning i varje riskklass enligt MIFO.   

 En kartläggning av föroreningars förekomst och 

spridning vid Furulund skjutbana, Kävlinge kommun, 

genomfördes 2013 (Brandin 2013). Kulfånget är 

placerat på strandkanten mot Kävlingeån. Vid 

undersökningen genomfördes en provtagning av mark 

och sediment på baksidan av kulfånget och i ån, både 

uppströms och nedströms kulfånget. Resultatet visade 

att både mark och sediment i ån hade förhöjda halter 

av bly. Dock var inte värdena anmärkningsvärt högre 

nedströms än uppströms vilket tyder på att blyet från 

kulfånget inte bidrar till föroreningarna.. Andra 

tänkbara föroreningskällor tros vara numera nedlagda 

industrier uppströms (Brandin 2013).  

 

4 Diskussion 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att 

kunna besvara frågan hur stor påverkan har skjutbanor 

på mark och miljö. Specifika förhållanden råder för 

varje skjutbana och gör varje fall unikt; ett generellt 

svar blir svårt att ge. Trots att resultat inte visar några 

större spridningar eller höga risker är det ett faktum att 

verksamheten på skjutbanor klassas som miljöfarlig 

enligt svensk miljölagstiftning och utgör en potentiell 

risk att påverka människors hälsa och miljön. Därför 

ställs det krav på kunskap och medvetenhet runt 

problematiken, hos organisationen, föreningar och den 

enskilde skytten. Med hög kunskap och medvetenhet 

kommer troligen större försiktighetsmått att tas och 

Fig. 4. Resultatet över de 118 inventerade skjutbanorna i 

Kronobergs län fördelade i riskklasser enligt MIFO fas 1. 

(Källa Länsstyrelsen i Kronobergs län 2002)  

13 



 

 

risken för miljöskador och miljöolyckor blir lägre.  

 Då farliga ämnen ska undvikas och bästa 

möjliga produkt användas enligt lag och det på 

marknaden finns lerduvor utan PAH ska dessa 

användas. Bly har en väl dokumenterad biologisk 

påverkan och bör därför inte användas och spridas i 

naturen. Men då inget alternativ finns att tillgå 

kommer det fortsättningsvis att användas i 

ammunition. Det medför att tillståndet på och omkring 

skjutbanan måste kontrolleras kontinuerligt för att 

minimera riskerna för spridning. Kontrollen kan 

utformas på olika sätt. Ett förslag på kontrollprogram 

togs fram som bilaga till Vitboken – om bly i kulfånget 

(2008). Ett minimum av kontroll bör vara att se om 

något skiljer sig från det normala i omgivningen runt 

skjutvallen och om så är fallet påbörja en lämplig 

åtgärd. För att följa verksamheten behövs kontenuerlig 

dokumentation, lämpligen årligen Frågor att 

dokumentera ur miljösynpunkt kan vara: 

Antalet avlossade skott under året  

Ammunitionens vikt, fabrikat, produktnummer 

Om rensning av kulfång eller skjutbana skett  

Vilken typ av lerduvor som används 

Hur avfall hanterats 

Detta kombineras med bakgrundsfakta:  

Hur länge verksamheten bedrivits  

Var skytte förekommit på området  

Med detta underlag är det möjligt att få en uppfattning 

om verksamhetens omfattning och miljörisken den 

utgör. Underlaget kan finnas med vid kommunens 

miljötillsyn. Förvisso tar inte miljölagstiftningen 

hänsyn till vilken vikt eller typ av skott som skjuts mer 

än att de är under 20 mm (SFS 2013:251) Ska antalet 

avlossade skott ge information om vilken nivå av ett 

ämne som kommit ut i naturen måste skottets vikt 

preciseras.  

 Tanken med MIFO som en kostnadseffektiv 

arbetsgång och systematisk kartläggning med 

möjlighet att rangordna objekten är bra men blir en 

avskalad modell som inte tar med alla aspekter för att 

få en rättvis bedömning. Det finns därför risk att 

resultatet blir missvisande. Då mängden bly i 

kulfånget efter många års verksamhet är hög blir 

riskklassen högre men samtidigt är det inte helt 

klargjort hur mycket föroreningarna i kulfånget rör sig. 

Om föroreningarna ligger kvar i kulfånget är de 

begränsade till ett litet område på skjutbanan och 

risken är låg att det ska skada människors hälsa och 

miljön. En brist i modellen är att marken och vattnets 

pH inte tas med. Då det finns indikationer att pH-

värdet påverkar blyets biotillgänglighet hade det varit 

en intressant parameter att ha med. Till detta hör även 

att ämnena endast mäts efter grundämne och inte i 

vilken kemisk form de förekommer, vilket har 

betydelse för ämnets biotillgänglighet. Utan att veta 

vilken form ämnena förekommer i kan en bedömning 

av föroreningens verkliga påverkan på människors 

hälsa och miljön inte göras.   

 Vid nyanläggning eller vid ombyggnad av 

skjutbanan är det ytterst lämpligt att tänka en gång 

extra på miljöaspekterna. Lokaliseringen ska väljas så 

att spridningsriskerna är små och att verksamheten kan 

bedrivas med minimal inverkan på omgivningen. Vid 

val av kulfång rekommenderas att ett miljökulfång 

eller ett miljöanpassat kulfång installeras. Samtliga 

modeller är konstruerade så att förorenande ämnen ska 

stanna i dem men det borde vara mest optimalt med en 

konstruktion utan gummigranulat då detta ofta 

innehåller PAH. En boxmodell utan gummigranulat är 

den konstruktion som utgör minst risk för spridning av 

bly och PAH.   

 Sanering och efterbehandling av skjutbanor kan 

genomföras på flera sätt. Försvarsmaktens 

misslyckade försök att jordtvätta kulfångsmaterial 

tyder på att det inte är ett lämpligt sätt. Beroende på 

hur marken ska användas framöver är övertäckning ett 

tänkbart sätt men kontroller behövs för att försäkra att 

övertäckningen fungerar. Deponering är ett annat sätt 

att sanera vilket innebär att de förorenade massorna 

schaktas bort och deponeras. Detta blir oftast aktuellt 

om marken ska användas inom den närmsta framtiden 

och det ska säkerställas att inga föroreningar finns 

kvar. Dock resulterar det oftast i att hela kulfånget 

schaktas bort och deponeras. Om föroreningshalterna 

undersöks under tiden schaktningen pågår är det 

rimligt att tänka sig att hela kulfånget inte är förorenat 

och behöver deponeras. Framförallt kommer 

föroreningarna att återfinnas där ammunitionen slagit 

ned och schaktningen skulle kunna koncentrerats till 

det området. Det rena materialet kan användas till 

annat, t.ex. utfyllnad av den markörgrav som ofta finns 

vid kulfånget. Det är slöseri med naturresurser, och 

inte i linje med ett hållbarhetsperspektiv, att deponera 

de rena delarna av kulfånget.   

 Ett problem med eventuell efterbehandling av 

skjutbanor är ekonomin, då det kan kosta stora belopp. 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för saneringen, dvs. 

skytteföreningen på skjutbanan ska stå för 

kostnaderna. Då skytteföreningar oftast bedrivs som 

ideella föreningar är ekonomin många gånger 

begränsad. För att säkerställa den ekonomiska 
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täckningen bör någon form av framförhållning 

förekomma. Hur det utformas kan variera beroende på 

skytteföreningar.   

 Svenska Skyttesportförbundets roll kring 

miljöfrågan bör vara att bevaka området, bistå och 

informera föreningarna för att fortskridande kunna 

bedriva verksamheten. Ett fortsatt miljöarbete för 

Svenska Skyttesportförbundet kan vara att:  

komma med ett förslag på en checklista för 

årlig dokumentation 

utreda hur en kostnadstäckning av 

efterbehandling ska kunna garanteras 

utveckla ett miljökulfång utan gummigranulat 

 

5 Slutsatser 
Det är inte troligt att miljölagstiftningen kommer att 

lätta för miljöfarliga verksamheter. För att 

fortsättningsvis kunna driva verksamhet i en liknande 

form och omfattning som i dagsläget bör Svenska 

Skyttesportförbundet aktivt bevaka frågor som rör 

skyttets miljöpåverkan, t.ex. ny lagstiftning, nya 

utredningar, nya typer av utrustning: kulfång, 

ammunition, lerduvor. Relevant information bör sedan 

kanaliseras ut i organisationen.  

6 Tack 
Jag vill rikta ett varmt tack till Svenska 

Skyttesportförbundet för möjligheten att göra detta 

projekt som mitt examensarbete. Jag vill även tacka 

min handledare Per Sandgren, Geologiska 

institutionen vid Lunds universitet, som kommit med 

bra tips och tankar angående arbetet.  
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