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Vedtak - Unntak gis for bruk av blyhagl på skytebane - Norsk
Svartkruttunion
Miljødirektoratet gir Norsk Svartkruttunion unntak fra forbud for bruk av inntil
400 kg blyhagl til skyting på leirduer på skytebane med svartkrutthagler og
trening til internasjonale konkurranser. Dispensasjonen gjelder ut året 2020.
Vi viser til søknad av 29. januar 2019 om videreføring av NSUs dispensasjon for bruk av blyhagl.

Regelverket
Produktforskriftens § 2-2 sier at "Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebane". § 7-1 i
produktforskriften gir imidlertid Miljødirektoratet adgang til å gi dispensasjon fra forskriften og
sette de vilkår som er nødvendige for å motvirke skade eller ulempe.

Norsk Svartkruttunions søknad
Norsk Svartkruttunion (NSU) viser til tidligere innvilgede søknader om bruk av blyhagl og søker om
fornyet dispensasjon for sine aktiviteter. Organisasjonens medlemmer skyter på leirduer med
original og replika svartkrutthagler. Skytterne lader selv geværene med svartkrutt og hagl. Slike
våpen tåler ikke den trykkbelastningen mange av alternativene til blyhagl medfører. Noen
medlemmer konkurrerer internasjonalt i grener hvor blyhagl er eneste tillatte ammunisjon.
NSU viser til tidligere argumenter for hvorfor det ikke er aktuelt å benytte alternative
haglmaterialer i sine våpen og konkurranser. Det er ikke tillatt med legeringserstatninger for blyhagl
i internasjonale stevner i moderorganisasjonens regi. De ballistiske egenskapene til alternativene
ville ha vært annerledes og trening for internasjonale stevner med alternative materialer ville
derfor vært uegnet. Sertifisering av alternativ hagl for flere hundre år gamle våpen vil være en
komplisert prosess og vil også være problematisk i forhold til ansvar i juridisk sammenheng.
NSU søker om en videreføring av dispensasjon for bruk av blyhagl i et omfang av inntil 400 kg
blyhagl per år for sine medlemmer.
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Miljødirektoratets vurdering
Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøeffekter selv ved veldig lav
eksponering. Eksperter mener det ikke finnes noen trygg konsentrasjon av bly i blod. Bly og
blyforbindelser er inkludert på den norske prioritetslisten over særlig uheldige miljøgifter. Disse
utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø hvor det har blitt vedtatt en nasjonal målsetting om at
utslipp og bruk kontinuerlig skal reduseres.
Miljødirektoratet ser at NSU er avhengige av å bruke blyhagl for fortsatt å kunne delta i dagens
konkurranser, og for å kunne videreføre sine aktiviteter med historiske våpen. Vi vurderer at
forbruket av blyhagl i denne sammenhengen er begrenset. Vi ser det derfor som rimelig at NSU får
innvilget sin søknad om dispensasjon for bruk av blyhagl på skytebane til trening med
svartkrutthagler. Vi påpeker imidlertid at dersom det i fremtiden blir mulig å erstatte blyhagl med
hagl av alternative materialer skal dette vurderes. NSU skal videreføre rapporteringen av årlig
forbruk av blyhagl innen mars måned i påfølgende år.

Vedtak
Med hjemmel i produktforskriftens § 7-1 gir Miljødirektoratet Norsk Svartkruttunion dispensasjon for
bruk av inntil 400 kg blyhagl per år på skytebane ved bruk av svartkrutthagler ved skyting på
leirduer og trening til internasjonale stevner. Dispensasjonen gjelder ut året 2020. Det forutsettes
at NSU viderefører rapporteringen av mengder blyhagl brukt hvert år, og at det vurderes å gå over
til hagl av alternative materialer dersom slike skulle bli tilgjengelige i fremtiden.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker fra mottak av dette brevet,
jf. Forvaltningsloven § 28. En eventuell klage skal angi den eller de endringer som ønskes og bør
begrunnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet.
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