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Abstract 
The purpose of this study was to investigate whether water protection areas with 

nearby shooting ranges could be polluted by lead from ammunition or not. The goal 

was to make a risk assessment of the hazard for human health and the environment. 

The risk assessment leads to a classification of the shooting ranges. The work of the 

inventory was done according to the method developed by the Swedish 

Environmental Protection Agency, called “Methodology for Inventory of Polluted 

Areas”. The report contains two types of studies: one literature study and one 

practical study where interviews were conducted along with a visit to one of the 

shooting ranges. The results show that one shooting range was considered to be of 

high risk to the environment because of the high activity that accumulated several 

tons of lead and the shooting range’s nearness to a water treatment plant. The other 

two shooting ranges were smaller and not too close to a drinking water source. 

Therefore the risks were moderate. Conclusions drawn from this report is that water 

protection areas within nearby shooting ranges are exposed to potential pollution 

from lead, but the risks aren’t immediate. Probably will time play an important role 

to prevent lead spreading to the ground water. Because of its attributes, lead has low 

mobility under normal conditions.  The vertical transport in the ground is considered 

slow and it could take hundreds of years before it reaches ground water. 
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1 Inledning 
 

I Sverige har klimatet och geologin försett oss med förutsättningar för god tillgång på 

rent grundvatten. Hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvatten och 

tillgången är idag tillräcklig men det finns inga garantier som kan säkra framtidens 

vattentillgångar. Eftersom rent vatten är det viktigaste livsmedlet behöver vi förvalta 

det väl. Utsläpp av miljöfarliga ämnen har spridits, och fortfarande sprids, i naturen 

och riskerar därmed att förorena grundvattnet. Ju mer vi exploaterar naturen genom 

att använda oss av naturgrus, eller genom att bygga bostäder och vägar, desto 

sårbarare blir grundvattentäkterna (SGU, 2013 A). Framtida klimatförändringar kan 

också påverka hotbilden mot våra grundvatten genom extrema väderlekar. Skyfall, 

extrem nederbörd och översvämningar kan orsaka ökad mobilitet för de föroreningar 

som finns i omgivande mark och på så sätt sprida dem (Svenskt Vatten, 2007). En 

annan potentiell hotbild är skjutbanor. Genom tiderna har det ansamlats många ton 

föroreningar i områden på och kring skjutbanor.  Ammunition innehåller miljöfarliga 

ämnen som bly, antimon och arsenik och lerduvor har bidragit med cancerogena 

ämnen som PAH. Dessutom har användningen av blyhagel, vid exempelvis 

lerduveskytte, orsakat stor spridning av föroreningarna. När skjutbanorna dessutom 

ligger inom vattenskyddsområden ställs högre krav på säkerheten för att skydda en 

av våra viktigaste naturtillgångar (Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten, 2003).  

 

Sverige har sedan långt tillbaka bedrivit tävlingsskytte, men sporten fick sitt första 

genomslag i samband med skarpskytterörelsens uppkomst på 1860-talet. Ur denna 

rörelse skapades sedan andra organisationer och förbund och idag är skytte en av 

landets största idrotter med närmare 200 000 utövare organiserade i Svenska 

Skyttesportförbundet. I Sverige finns ungefär 4 000 registrerade civila skjutbanor av 

varierande slag som nyttjas av 400 000-500 000 skyttar och jägare (Qvarfort, 2008).  

På skjutbanorna kan olika former av skytte bedrivas såsom lerduveskytte, 

pistolskytte och jaktskytte. Ibland kan så kallade jaktstigar anordnas, där man på en 

snitslad bana i skogen beskjuter rörliga viltmålsfigurer i plåt. På jaktstigar används 

främst hagelgevär, men även kulvapen användas (NE, 2013 E). De olika typer av 

ammunition som används vid jakt och skytte varierar i storlek och innehåller 

varierande mängder bly (NE, 2013 K). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om vattenskyddsområden med 

närliggande skjutbanor riskerar att förorenas av bly från ammunition, samt att göra 

en bedömning av risken för människors hälsa och miljön. Bedömningen ska leda till 

en riskklassning av skjutbanorna, i enlighet med Naturvårdsverkets metodik för 

inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999).   

 

Frågeställningar: 

 

 Har aktiviteten på skjutbanorna bidragit till ökade halter bly i mark och i så 

fall; har de ökade halterna påverkat växter och organismer negativt? 
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 Riskerar dricksvattenkvaliteten att påverkas negativt på grund av ökade halter 

bly i marken i de aktuella områdena?  

 

 Riskerar dricksvattenkvaliteten att påverkas negativt på grund av ökade halter 

bly i grund- eller ytvatten i de aktuella områdena?  

 

 

1.2 Avgränsning 

Studien har avgränsats genom att endast innefatta tre aktiva, civila skjutbanor där 

det förekommer eller har förekommit hagelskytte, utöver det vanligare kulskyttet. 

Skjutbanorna är belägna inom vattenskyddsområde i Nordmalings, Sorseles och 

Vilhelminas kommuner i Västerbottens län 

 

 

2 Bakgrund 

 
2.1 Inventering av förorenade områden 

Riksdagen har beslutat om sexton miljömål som ska vara uppfyllda år 2020. Ett av 

dessa miljömål är Giftfri miljö, där förekomsten av ämnen i miljön som kommit av 

antropogena källor inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

För att säkerställa att miljömålet Giftfri miljö uppnås, utför Länsstyrelsen en 

rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Ett förorenat område 

definieras av ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så pass 

förorenat att halterna påtagligt överskrider bakgrundshalten (Naturvårdsverket, 1999 

s. 5, 16). Inventeringen har pågått sedan slutet av 1990-talet och hittills har 

länsstyrelsen identifierat många platser som kan vara förorenade. Idag rör det sig om 

strax över 80000 platser där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits men också 

områden som kan vara förorenade. Länsstyrelsen arbetar med att riskklassa de mest 

intressanta av dessa områden (Miljömålen, 2012 A & Melin, muntl.).  

 

Inventeringsarbetet innefattar både nedlagda verksamheter och verksamheter i drift. 

I de flesta fall ansvarar länsstyrelsen för inventeringen, men det finns även andra 

aktörer som inventerar förorenade områden; Försvarsmakten, Banverket, Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). Tillsynsansvaret för förorenade områden där 

verksamheten är i drift ligger på kommun eller länsstyrelse, och utförs under 

ordinarie miljötillsyn. Är verksamheten nedlagd är det främst länsstyrelsen som 

ansvarar för tillsynen, men uppdraget kan även ligga på kommunen (Melin, muntl.).    

  

 

2.2 Inventering av skjutbanor 

Naturvårdsverket har bestämt att nedlagda skjutbanor där hagelskytte har 

förekommit ska inventeras och riskklassas inom länsstyrelsens 

efterbehandlingsarbete. Av Sveriges skjutbanor, ligger 138 stycken inom 

vattenskyddsområde. Endast 17 stycken (12 procent) av dessa är inventerade och 

riskklassade. Under år 2012 inventerade Länsstyrelsen Västerbotten nedlagda 

hagelskjutbanor, men av de som fortfarande är aktiva är mycket få riskklassade. I 
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normalfallet ska de inventeras i den ordinarie miljötillsynen men somliga kommuner 

har, av olika anledningar, inte kunnat utföra inventeringen (Melin, muntl.).  

 

 

2.3 Föroreningar på skjutbanor 

Ammunition består till största del av metalliskt bly, men kan också innehålla andra 

ämnen till exempel antimon och arsenik. Dessa ämnen är också miljöfarliga men 

deras miljöpåverkan anses vara marginell i jämförelse med blyets. Till exempel är 

arsenik ett mycket toxiskt ämne, men förekommer i så små mängder att den anses 

underordnad bly. Den största föroreningen i kulfångsmassor är oavkortat bly, vilket 

gör den avgörande för riskklassningen (Naturvårdsverket, 2006 C). 

 

2.3.1 Metaller 

Modern jaktammunition är mantlad. Det innebär att kulan av bly omges av ett 

starkare metallhölje som i regel består av mässing. Utöver bly kan jaktammunition 

innehålla andra metaller såsom koppar, mässing, stål och zink. Hagelammunition 

kan också vara tillverkad av vismut med legering i tenn, volfram i kombination med 

andra ämnen (brons, järn, polymer, nickel m.fl.) (NE, 2013 D & Naturvårdsverket, 

2006 A). För att ytterligare förbättra de kemiska och mekaniska egenskaperna hos 

koppar- och blylegeringar tillsätts arsenik i sin metalliska form. I naturen kan arsenik 

förekomma både i organiska och oorganiska föreningar. Arsenik kan anrikas i växter 

och djur och orsaka både akut och kronisk förgiftning. I blyhagel ingår 0,5–2 % 

arsenik (NE, 2013 C). Antimon är också ett grundämne som förekommer som tillsats 

i bly-, tenn- och kopparlegeringar för att öka hårdheten. Både metallen och dess 

föreningar är giftiga vid förtäring, inandning och hudkontakt (NE, 2013 B & 

Johansson och Zimerson, 1993).  

 

2.3.2 Bly 

Bly har en lång föroreningshistoria och har genom antropogena processer kunnat 

spridas och återfinns i alla typer av naturmiljöer. Främst metallproduktion och 

förbränning av kol och blyad bensin har orsakat stora utsläpp till atmosfären. 

Nedfallet av bly var som störst på 1960-talet men har minskat kraftigt de senaste 20 

åren tack vare avvecklingen av blyad bensin samt minskade utsläpp från industrin. 

Idag motsvarar nedfallet 200-300 ton/år (KEMI, 2008 & Naturvårdsverket, 2006 B). 

Bly (Pb) är ett metalliskt grundämne med hög densitet, relativt låg smältpunkt och 

hög kokpunkt. Den är mjuk, lättarbetad och kan gjutas, valsas och smidas och är 

således en idealisk metall för projektiler av olika slag (NE, 2013 F).    

 

Blyad ammunition står för drygt 2 % (580-709 ton) av Sveriges totala 

årsförbrukning. Enligt Naturvårdsverkets och KEMI’s rapport (2008 A) var drygt 

hälften (365 ton av 710 ton) hagelammunition, resterande kulammunition. 

Spridningen av bly från jakt med blymantlad kula anses vara mindre än den 

spridning som sker vid blyhageljakt. Detta beror dels på vapnens olika beskaffenheter 

dels på att den blymantlade kulan till större del träffar, samt fastnar, i bytesdjuret. 

Beräkningar visar att 100-160 ton bly från hageljakt hamnar i naturen varje år 

(KEMI, 2012 och Naturvårdsverket, 2006 A). 
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Metallen är mycket toxisk och akut blyförgiftning ger upphov till diffusa symptom 

såsom trötthet, förstoppning och dålig aptit. Blyförgiftning kan också skada de röda 

blodkropparna och på så vis ge blodbrist. Vid höga doser kan nervsystemet skadas 

och orsaka förlamning, vilket kan bli permanent. Som icke akuta effekter ses skador 

på nervsystemet, reproduktionstoxicitet och skador på fostrets utveckling 

(Livsmedelsverket, 2012). 

 

Jakt på fågel i våtmarksområden har bidragit till spridning av hagelpellets. Genom 

sitt födosök får fåglarna i sig haglen i tron att det är grus och blyförgiftas (KEMI, 

2008). Även många landlevande fågelarter som duvor, tranor, fasaner och rapphönor 

pickar i sig blyhagel och förgiftas (Fisher m. fl., 2006). Rovfåglar, exempelvis 

havsörn, riskerar att exponeras för bly genom att bytesdjuren fått i sig hagel 

(Naturvårdsverket, 2008). I fågelns muskelmage mals haglen sönder, i körtelmagen 

blandas de med saltsyra och upplöses. Genom denna process möjliggörs upptag i 

tunntarmen (KEMI, 2008). 

 

2.3.3 Spridningsförutsättningar för bly 

Bly är en av de metaller som binder allra hårdast till marken och transporteras 

långsamt därifrån. Både rent bly och föroreningar är dessutom mycket svårlösliga i 

vatten (NE, 2013 F), men om den löses förekommer bly som tvåvärd blyjon, Pb 2+ 

(SGU, 2006) och det är oftast den som deltar i olika kemiska processer (Qvarfort, 

2008). På grund av sina speciella egenskaper anses bly vara ett komplext ämne, och 

det råder stor osäkerhet kring hur det beter sig i naturen (SGU, 2006).   

 

Förutsatt att pH-intervallet ligger mellan 5-10 är metalliskt bly ett stabilt ämne och 

lakas ut i väldigt liten utsträckning (Qvarfort och Waleij, 2004). I kalkfattiga marker 

och när pH sjunker ökar lösligheten för bly (Adersen m.fl. 1983 & Sauve m.fl. 1998). 

Blyet påverkas inte av alla syror, men salpetersyra och organiska syror kan lösa upp 

metallen (SGU 2006). Humuskolloiderna i marken binder gärna tungmetaller, som 

t.ex. blyjoner. Ju högre pH marken har, desto större möjlighet har humuskolloiderna 

att binda till andra partiklar (Eriksson m.fl., 2005). Humusrika jordar innehåller 

organiska syror som påskyndar upplösningen av det metalliska blyet. En humusrik 

jord kan, samtidigt som den påskyndar omvandlingen, också minska utlakningen av 

de blyjoner som bildats genom att binda dem i kolloiderna (SGU, 2006 & Lin m.fl., 

1995). Även vid lågt pH kan bly binda till organiskt material och järn-, aluminium- 

och manganoxider (Naturvårdsverket, 2006 B & SGU, 2006). Jordens 

katjonbyteskapacitet kan också påverka hur mycket blyet kan röra sig i markvattnet. 

Lerjordar och jordar med mycket organiskt material har hög katjonbyteskapacitet 

och dessutom ofta ett neutralt pH. Sådana jordar har större möjlighet att hålla kvar 

blyjoner eftersom de binder till markpartiklarna (Cao m.fl., 2003).  

 

När metalliskt bly exponeras för syre eller vatten bildas ett tätt ytskikt av blysulfat 

eller blykarbonat, beroende av markens surhetsgrad. Skiktet som bildas har 

varierande storlek, och skyddar metallen från fortsatt korrosion (Qvarfort, 2008 & 

SGU, 2006). Bildandet av ytskiktet ger inte kulan ett fullgott skydd mot korrosion, 

utan kan också frigöra blyjoner (Qvarfort, 2008 med hänvisning till Lin m.fl., 1995 & 

Vantelon m. fl., 2002). Processen påverkas av markinnehåll, luft- och 

vattenförekomst samt av mekanisk bearbetning. Fria blyjoner kan också bilda olika 
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föreningar, i huvudsak med karbonater (Takamatsu m.fl. 2010, Cao m.fl. 2003 B, Lin 

m.fl. 1995 & Scheetz och Rimstidt, 2009), men även fosfatjoner eller organiskt 

material kan duga (NE, 2013 F). I studier uppskattas att 4- 8 % av blyhagelpellets har 

omvandlats till blykarbonat inom 20-25 år under svenska förhållanden (Lin m.fl., 

1995), och allt metalliskt bly i en kula skulle vara omvandlat inom 100- 300 år 

(Jørgensen och Willems, 1987). 

 

2.3.4 Transport 

Allteftersom hamnar hagelpellets och blykulor längre ner i markprofilen på grund av 

tjälkrafter och successiv ackumulering av nytt organiskt material (Hartikainen och 

Kerko, 2009). Transporten av bly i mark är dock starkt begränsad på grund av sin 

mycket låga korrosionshastighet och blyjonens starka bindningar till markpartiklar, 

rötter och annat organiskt material (Naturvårdsverket, 2006 B & Qvarfort, 2008).  

 

Bly är en av de metaller som binder allra hårdast till mark och marktransporten är 

därför relativt långsam. Det är i de övre jordlagren, vanligtvis de översta 

centimetrarna, större delen av blyet återfinns och koncentrationerna minskar med 

djupet (Adriano, 1986). Blyhalterna kan nå bakgrundsnivån vid 40- 50 cm djup. I 

vissa fall påvisades förekomst av bly ner till 65 cm djup (Qvarfort och Waleij, 2004, 

Knechtenhofer m.fl., 2003 & Adersen m. fl., 1983). Å andra sidan verkar tiden 

påverka transporten i markprofilen. I en finsk studie från 2012 visade man att en 

skjutbana som inte varit aktiv på 20 år innehöll högre fraktion löst bly (H2O-Pb 

fraction) än på en fortfarande aktiv skjutbana. Dessutom ökade totalhalten bly med 

ökat djup. Detta troddes bero på att blyet utsätts för väder och vind, och för att 

organiskt material ackumuleras ovan bly och därmed reducerat halterna. I området 

för studien beräknades transporten av bly ske med 2-3 mm/år (Hartikainen och 

Kerko, 2009).  

 

Den huvudsakliga spridningen sker med lakvatten från nederbörd. I vatten 

förekommer blyet huvudsakligen i två former; som lösta joner (Pb 2+) samt 

komplexbundet till organiskt material (SGU, 2006). Bly kan transporteras i båda 

formerna, men huvudsakligen som lösta humuskomplex alternativt bundet till 

kolloider (Naturvårdsverket, 2006 B & Qvarfort, 2008). Metaller färdas 

långsammare än vattnet på sin väg genom marken ut mot grund- och ytvatten 

eftersom de ”fastnar” på vägen (Naturvårdsverket, 2006 a). Metalliskt bly som 

hamnat i djupa vattendrag sjunker och kommer kontinuerligt att överlagras med 

sediment. Genom denna process undanhålls blyet från biologiska processer och 

riskerar i mindre utsträckning att orsaka miljöproblem än bly i strandnära och 

grunda områden. I dessa grundare områden utsätts sedimenten för mer 

vattenrörelser vilket orsakar ökad korrosion av bly samt att sjöfåglar kan 

direktexponeras för blyhagel genom intag (KEMI, 2008). 

 

Det är troligt att bly förr eller senare når grundvatten genom vertikal transport i 

markprofilen och därefter öppna vattendrag såsom sjöar, diken och källflöden 

(Qvarfort och Waleij, 2004 med referenser däri & Sorvari, 2007). Generellt sett 

förekommer inga förhöjda blyhalter i grundvatten med närliggande skjutbanor. 

Eftersom bly tenderar att omfördelas inom själva kulfånget istället för att 

transporteras iväg. Qvarfort (2008) menar att det är troligt att bly eroderar, hellre än 
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urlakas med vatten. Ytvatten som runnit genom skjutbanor från vattendrag som 

dränerade skjutbanor hade blyhalter över det svenska gränsvärdet för 

dricksvatten(10 µg/l) (Qvarfort, 2008). I två finska studier fann man att bly från både 

aktiva och nedlagda skjutbanor hade blykoncentrationer i grundvatten som helt klart 

överskred WHO’s riktvärden för dricksvatten (50 µg/l) (Selonen m.fl., 2012 & 

Sorvari, 2007).  

 

Det är sedan tidigare känt att bly från hagelammunition kan ackumulera i biomassa. 

Förhöjda blykoncentrationer har bland annat setts i växter (Hui, 2002, Robinson 

m.fl., 2008 & Labare m.fl., 2004), maskar (Vyas, 2000, Labare m.fl., 2008 & Reid 

och  Watson, 2005) och däggdjur (Stansley och Roscoe, 1996, Lewis m.fl., 2001 & 

Ma, 1989). Bly verkar inte vara essentiellt för växter men kan ändå tas upp 

passivt. Effekter på fotosyntes och celldelning har setts, men generellt är effekter 

av blyförgiftning i fältstudier ovanliga. Upptag av bly i växter och överföring till 

ovanjordiska delar är litet. Majoriteten av blyet stannar i rötterna (SGU, 2006). 

 

 

2.4 Bly i kulfång 

På skjutbanor finns kulfång vars främsta uppgift är att stanna och fånga upp kulor. 

Ett traditionellt kulfång består av grus och sand i fraktionen 0-8 mm och är i 

normalfallet utformad som en vall. Ibland kan kulfånget vara byggt på plats, och 

ibland utgöras av redan befintlig natursand. På 1990-talet tog den svenska 

Försvarsmakten initiativet att installera och använda sig av så kallade miljökulfång 

till vilka man utformat krav gällande vatteninträngning, sanering och möjlighet till 

kontroll av blyläckage. Miljökulfång är inte ett definierat begrepp, och kan således 

omfatta ett antal konstruktioner som är mer eller mindre genomtänkta. Begreppet 

miljökulfång bör ersättas med miljöanpassat kulfång, enligt Qvarfort m.fl. (2008) 

som också listat ett antal grundläggande kriterier som ett kulfång bör uppfylla för att 

minimera risken för påverkan på människa och miljö, och därmed få kallas 

miljöanpassat kulfång. Kortfattat innebär kraven att sanden ska ha ett högre pH än 5, 

yt- eller grundvatten får ej genomströmma konstruktionen, inga dricksvattenbrunnar 

får finnas i påverkansområdet och att ett kontrollprogram för kulfånget upprättas 

(Qvarfort m.fl. 2008).  

 

Huvudsakliga spridningsvägar från kulfång enligt Qvarfort (2008). 

 Läckage till omgivande vattendrag 

 Damning i samband med skytte eller genom vindens inverkan 

 Exponering genom plockning/konsumtion av svamp eller bär i närheten av 

kulfång 

 Vid kulfångsrensning och rensning av vegetation  

 

 

2.5 Lerduveskytte 

Vid lerduveskytte förekommer inget kulfång, istället skjuts över öppen mark. 

Lerduveskyttet är uppdelat i skeet, trap och sporting. Trap och skeet utförs på banor 

med stationer, vilket ger en relativt sammanhängande spridning av hagelammunition 

och lerduve- rester. Inom sporting används oftare temporära banor i terräng, med 

varierande stationer från vilka man skjuter lerduvorna (Naturvårdsverket, 2006 D). 
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Vanligaste vapnet vid lerduveskytte är hagelvapen (Länsstyrelsen Kronoborg, 2002). 

Numera är det förbjudet att använda blyhagelammunition vid skytte som inte är jakt, 

till exempel lerduveskytte (14 b § Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 

samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter). Enligt 

uppgifter från en svensk tillverkare av lerduvor används sedan 20 åt bitumen som 

bindemedel i lerduvor (Svensson, muntl.). Bitumen framställs ur råolja, och 

innehåller mycket lägre halter 16-PAH än stenkolstjära. Bitumen används flitigt vid 

asfaltsbeläggningar, där det fungerar som bindemedlet i asfalten (Vägverket, 2004). 

När PAH hamnar i akvatiska miljöer sedimenterar de på grund av sin låga 

vattenlöslighet. Flera PAH är starkt cancerframkallande, långlivade och kan 

bioackumuleras (KEMI, 2013 och NE, 2013 A).  

 

 

2.6 Ammunition 

Norma Precision är Sveriges enda och därtill största tillverkare av patroner med 

kulor, huvudsakligen till gevärsskytte (KEMI, 2008). Norma Precision uppger genom 

Skoglund (muntl) att på jaktskyttebana används främst småkalibrig ammunition, i 

storleken 6,5 x 55 mm. Dessa har ett ungefärligt blyinnehåll på 4-5 gram per kula. 

Resterande ammunition är av större kaliber, där blyinnehållet vanligtvis är maximalt 

9 gram/kula. För pistolskytte är kaliber .22 den absolut vanligaste och den innehåller 

2,6 gram bly (Skoglund, muntl.). Tabellerna 1, 4 och 7 för jaktskytte antar 

fördelningen 90 procent småkalibrig ammunition (5 gram bly) och resterande 

ammunition, 10 procent, innehåller 9 gram bly.  

 

Vikten på hagelammunition som använts vid övningsskytte har varierat över 

årtiondena. Från början låg vikten på 32 gram/blyhagelpatron. På slutet av 1980-

talet sjönk vikten till 28 gram, för att sedermera stanna på 24 gram (Häggström 

muntl., Länsstyrelsen Kronoberg, 2002 & Naturvårdsverket, 2006 A). Enligt KEMI 

(2008) ligger den genomsnittliga blyvikten för ett hagelskott på 26 gram. I tabellerna 

för hagelskytte antas därför där medelvärde för hagelpatroner på 26 gram 

 

 

2.7 Lagar och regler kring skjutbanor 

Skjutbanor i drift omfattas av Miljöbalkens (1998:808) regelverk då skjutbanor kan 

medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska 

fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet och om nödvändigt utföra 

undersökningar och vidta försiktighetsåtgärder för att hålla sig underrättad om 

verksamhetens påverkan på miljön (2 kap3§ och 26 kap. 19§ och Miljöbalken 

1998:808). Skjutfält och skjutbanor definieras i förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I bilagan till förordningen definieras 

skjutbanorna närmare. Punkt 92.20 avser en stadigvarande, utomhusbelägen 

skjutbana där det skjuts mer än 5 000 skott per år med finkalibriga vapen. Denna 

verksamhet har beteckningen C och är således anmälningspliktig. Punkt 92.10 avser 

alla skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen och de är tillståndspliktiga (B-

verksamhet). Det förekommer också skjutbanor av mindre omfattning som ej 

omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, så kallade U-verksamheter. Det kan till 

exempel vara tillfälliga verksamheter, som ”provskjutning” inför älgjakten 

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2013). 
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Regeringen beslutade genom Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 

samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter från år 2002 om 

ytterligare restriktioner i användandet av blyad ammunition. Lagen innebär ett 

förbud mot att använda blyad hagelammunition vid skytte som inte är jakt och vid 

skytte vid våtmarker samt vid jakt över grunda delar av öppet vatten (14 b §). 

Blyhagel är numera förbjudet att använda på skjutbanor.  

 

 

3 Metod och material  

 
Examensarbetet har genomförts i två delar  en teoretisk del som innefattar en 

litteraturstudie, samt en praktisk del med intervjuer, kartstudier och ett platsbesök. 

Projektet, inventeringen av skjutbanorna, initierades av Länsstyrelsen Västerbotten 

som utsett skjutbaneområdena som föremål för riskklassning. Enligt önskemål 

utfördes inventeringen enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av 

förorenade områden. 

 

 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes för att förstå problematiken med föroreningar på 

skjutbanor och dels för att inhämta information kring spridningsförutsättningarna 

för bly i mark och vatten. Litteraturstudien användes för att möjliggöra besvarandet 

av frågeställningarna samt för att kunna göra en korrekt riskbedömning av blys 

spridningsförutsättningar. Internet, uppslagsverk och facklitteratur har använts till 

litteraturstudien och i vissa fall även muntliga källor. Sökord som använts: bly/lead, 

mark/soil, skjutbanor/shooting range, hagel- och kulammunition, kulfång, 

lerduveskytte, kaliber,    

 

 

3.2 Praktisk del 

Den praktiska delen av arbetet har utförts i enlighet med Naturvårdsverkets metodik 

för inventering av förorenade områden Fas 1 (se utförlig beskrivning av metodiken 

under nästa rubrik).  

 

Kartmaterial över skjutbaneområden har insamlats via länsstyrelsens karttjänst på 

internet, WebbGIS, samt SGU’s kartgenerator. Från kartmaterialet har information 

hämtats såsom grundvattenförekomst, bergarter, jordarter, ortofoton, översiktskarta, 

fastighetskarta, riksintressen samt vattenskyddsområde. Intervjuer utfördes med 

ansvarig för respektive skjutbana eller jaktskytteklubb, kontaktpersoner för regionala 

pistolskytteklubbar samt tillverkare av lerduvor och ammunition. För att komma i 

kontakt med ansvariga för de specifika skjutbanorna har sökningar på internet 

genomförts. Telefonnummer har införskaffats genom information på 

kommunhemsidor och Svenska Jägareförbundets hemsida, samt genom 

telefonkontakt med Svenska Pistolskytteföreningen. Totalt utfördes tre 

telefonintervjuer med skjutbaneansvariga och ytterligare en telefonintervju med en 

ammunitionstillverkare. Under intervjuerna med skjutbaneansvariga har 
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förutbestämda frågor (se Bilaga 1) använts och svaren på dessa frågor har sedan 

sammanställts.   

 

Ett platsbesök på Nordmalings skjutbana utfördes den 8 maj 2013. Platsbesökets 

syfte var att jämföra kartmaterial och verklighet, samt att i större utsträckning förstå 

uppbyggnaden av och aktiviteten på en skjutbana. Under besöket utfördes även en 

utvecklande intervju med ordföranden i jaktskytteklubben. Besöket dokumenterades 

med fotografier.  

 

 

3.3 Beskrivning av metodiken 

För att alla bedömningar av förorenade områden ska bli enhetliga utförs arbetet 

enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO 

(Naturvårdsverket, 1999 & Miljömålen, 2012). Inventeringen har två faser, 1 och 2. 

Generellt börjar inventeringen med Fas 1 som innebär översiktliga studier av det 

potentiellt förorenade området. Fas 2 innebär mer omfattande undersökningar och 

analyser av jord och yt- och grundvatten. Detta görs oftast om det i Fas 1 framkommit 

att området är av en hög riskklass eller bör prioriteras/undersökas vidare av andra 

anledningar.  

 

Till inventeringen används underlagsblanketter och en blankett för samlad 

riskbedömning. Blanketterna är generella och används till många olika typer av 

förorenade områden och är således ganska omfattande i storlek. Så mycket uppgifter 

som möjligt fylls i blanketterna (se Bilaga 2-4) och även osäkra uppgifter och 

intressant information tas med . För att skapa en bild av området och dess potentiella 

föroreningar används muntliga uppgifter och kartmaterial. Även egna observationer, 

andra inventeringar och undersökningar, objekts- och omgivningsbeskrivningar, 

översiktliga analyser av grundvattenhastighet och strömningsriktning kan användas. 

De uppgifter som insamlats delas upp i föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar samt objektets skyddsvärde och känslighet. Desto giftigare 

ämnet är desto högre blir föroreningarnas farlighet. Exempelvis har bly, PAH och 

klorerade lösningsmedel högre farlighet än till exempel zink och papper. Det är 

viktigt att komma ihåg att förekomsten av en förorening inte per automatik innebär 

en risk för miljön. Mängden förorening är i sin tur beroende av föroreningens 

farlighet. För en farlig förorening krävs en mindre mängd för att föroreningsnivån 

ska bli högre jämfört med en mindre farlig förorening. Spridningsförutsättningarna 

beror av grundvattenströmning, närhet till recipient, och förstås också hur ämnet 

beter sig i olika naturmiljöer. Grus och sand är exempel på genomsläppliga jordarter 

och generellt ger sådana jordar högre spridningsförutsättningar. Objektets 

skyddsvärde beror av hur området används. Ett område som är klassat som ett 

Natura 2000- område eller innehar skyddsvärda arter har högre skyddsvärde än ett 

grustag. Känsligheten påverkas av hur området används; ett vattenskyddsområde 

eller områden med bostadsbebyggelse har högre känslighet än ett inhägnat 

industriområde.  

 

Av dessa uppgifter görs en samlad riskbedömning av de risker för människa och 

miljö som skjutbanorna medför eller kan medföra i framtiden. Den samlade 

riskbedömningen väger samman föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, 
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spridningsförutsättningar samt objektets skyddsvärde och känslighet och avser ett 

”troligt men dåligt” fall. Bedömningen ligger till grund för riskklassningen, där 

skjutbanorna inordnas i någon av följande riskklasser: 

 

 Klass 1 – Mycket stor risk 

 Klass 2 – Stor risk 

 Klass 3 – Måttlig risk 

 Klass 4 – Liten risk 

 

För att bildligt åskådliggöra riskerna med föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärde sätts värdena i ett diagram, 

här illustrerat i Figur 1. Den kan användas för att göra riskbedömningen mer 

överskådlig, men följs inte rigoröst. I slutskedet är det motiveringen som väger tyngst 

och avgör vilken riskklass objektet hamnar i.  

 

 
 
Figur 1.  Riskdiagrammet åskådliggör riskerna med föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

spridningsförutsättningar och känslighet samt skyddsvärde för ett enskilt objekt då en samlad 

riskbedömning görs.  
 

 

För att bedöma skjutbanornas omfattning användes samma indelning som återfinns i 

en inventeringsrapport av civila skjutbanor i Kronobergs län (Länsstyrelsen 

Kronoborg, 2002). Genom årtiondena hade aktiviteten för skytteverksamheterna 

varit väldigt varierande, och vid inventeringstillfället var aktiviteten liten för de flesta. 

För att underlätta riskklassningen och för att kunna bedöma skjutbanorna rättvist 

delades volymen bly, verksamhetens omfattning samt verksamhetens aktiva tid i 

olika grupper upp i olika grupper. 
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De uppskattade mängderna bly (ton) har indelades i följande: 

 

<0,1   liten mängd 

0,1-1   måttliga mängder 

1-10   stora mängder 

10-100  mycket stora mängder 

>100   extremt stora mängder 

 

Verksamhetens omfattning (skott per år) indelades i följande: 

 

<5000    ringa omfattning 

5 000- 10 000  måttlig omfattning 

10 000- 25 000  stor omfattning 

>25 000   mycket stor omfattning 

 

 

Tiden verksamheten bedrivits på platsen:  

 

<30 år   kort tid 

31-60 år  måttlig lång tid 

61-90 år  lång tid 

90-120 år  mycket lång tid 
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4 Resultat 
  

Resultatet är strukturerat efter blanketterna som används vid metodik för förorenade 

områden och ser ut enligt följande: 

Blankett A: Administrativa uppgifter 

Blankett B: Verksamhets-, områdes- och omgivningsbeskrivning 

Blankett C: Föroreningsnivå (farlighet, mängd, volym massor) 

Blankett D: Spridningsförutsättningar  

 

 

4.1 Skjutbanan i Sorsele kommun 

 
Figur 2. Skjutbanorna i Abmoberget samt närliggande våtmark och vattendrag . På den övre 

skjutbanan förekommer pistolskytte och den undre, större skjutbanan är jakt-, lerduve- och 

långhållsskyttebana.  

 

4.1.1  Administrativa uppgifter   

Skjutbaneområdet är beläget på fastigheten SORSELESKOGEN 1:1, i Sorsele 

kommun. Området är beläget tre km norr om Sorsele samhälle. Koordinater (enligt 

Sweref 99, RH 2000) för platsen: N: 727 46 91 och E: 616 491 (se Figur 2). Egentligen 

utgörs området av två skjutbanor, i text benämnda Skjutbana 1 resp. 2. Tillsammans 

bildar skjutbanorna ett område på ca 12 000 m2. Inga brunnar eller 

undersökningsrör finns inom skjutbaneområdet, men en borrpunkt för uttag av 

dricksvatten återfinns ca 1 km västerut. För samtliga uppgifter och kartor se Bilaga 2. 
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4.1.2 Verksamhets- områdes- och omgivningsbeskrivning  

Skjutbanorna ligger inom ett vattenskyddsområde och berörs också av riksintressen 

för rennäring, friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Avståndet till närmsta 

bostadsbebyggelse, som troligen är ett sommarstugeområde, är 600 meter. Avstånd 

till Sorsele samhälle, med tillhörande bostadsbebyggelse, 3 km. Landskapet runt 

skjutbanorna är variationsrikt med avseende på jordarter. Jordarterna domineras av 

isälvssediment (sand) och i omgivningen ses moränkullar, isälvseroderade områden 

och torv. Emellan skjutbaneområdena finns morän med ett tunt eller 

osammanhängande ytlager av isälvssediment. Just över eller strax intill de båda 

skjutbanorna finns isälvsrännor som är mer än 50 meter breda. Berggrunden i 

området är uteslutande sur, intrusiv bergart (granit, grandiorit, monzonit) och kan 

innehålla klumpar av kalifältspat.  

 

Skjutbana 1 är belägen på lavmark med barrskog. Marken på Skjutbana 2 är 

variationsrik; lövskog på myr och på berg- i- dagen, en liten del betesmark, barrskog 

på lavmark och barrskog på annan mark. Närmsta recipient, Idbäcken, ligger 30 

meter respektive 0 meter från skjutbanorna. Idbäcken rinner emellan skjutbanorna 

och sedermera ut i Vindelälven. Mycket nära Skjutbana 2, samt inom Skjutbana 1, 

förekommer grundvatten i jordartslagren (grus och sand). Kulfånget på älgbanan är 

ca 70-75 meter lång och 4 meter hög. Den har blivit ombyggd i omgångar, senast 10-

12 år sedan. Materialet i vallen är dock alltid densamma, natursand (Jonsson, 

muntl.) 

 

Skjutbana 1 uppfördes 1964 och används för pistolskytte av Sorsele pistolskytteklubb. 

Sedan starten har aktiviteten varit relativt stor, och hade sin pik på 1970-talet. 

Klubben har som mest haft 15 medlemmar. De senaste fem åren har aktiviteten varit 

låg. Som ammunition används kaliber .22, och kulfånget de skjuter mot består av 20 

meter natursand (Mattson, muntl.). På Skjutbana 2 bedrivs tre olika former av skytte; 

lerduveskytte (trap), långhållsskytte och jaktskytte (älgbana). Älgbanan med 

tillhörande kulfång är minst 40 år gammal. Aktiviteten på älgskyttebanan har varit 

konstant genom åren med 85- 90 medlemmar. Lerduveskytte utförs på en trap- bana, 

ungefär 15- 20 år gammal. Aktiviteten på Skjutbana 2 håller i sig fyra till fem veckor 

per säsong. Skjutbanorna är också öppna för allmänheten, vilket innebär att de 

troligen används av fler än medlemmarna (Jonsson, muntl.). 

 

4.1.3  Föroreningsnivå 

De senaste åren har elektronik på skjutbanan räknat alla skott som skjuts. Enligt 

räkneverket ligger siffran någonstans mellan 3 000- 3 500 skott per år. Fram till år 

2002, då förbudet mot användning av blyhagel trädde ikraft, så sköts även cirka 300 

blyhagelskott per år på älgbanan (Jonsson, muntl.). Totalt kan det ha ansamlats cirka 

åttahundra kilo bly från jaktskytteverksamheten, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Beräkning av totalt mängd bly från jaktskytte, Sorsele. Enligt Skoglund (muntl) antar 

fördelningen av den totala mängden skjutna skott 90 % ammunition med blyvikt 5 g, resterande 9 gram. 

Se även avsnittet Ammunition. 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/kula, 

gram 

Ackumulerad 

bly, kg 

1970-2012 42 

  

3 500 147 000 90 % 5 gram 

10 % 9 gram 

661 

132  

 

 

   Totalt: 800 kg 

 

Under den mest aktiva perioden sköt pistolskytteklubben uppskattningsvis 10 000- 

15 000 skott per år. De senaste fem åren uppskattas den genomsnittliga 

användningen vara nere på ca 1 500- 2 000 skott per år, dock maximalt 4 000 skott 

per år (Mattson, muntl.). Totalt kan det ha ansamlats cirka 1,7 ton bly från 

pistolskytteverksamheten, se Tabell 2. 

  
Tabell 2. Beräkning av totalt mängd bly från pistolskytte, Sorsele. Vid pistolskytte används 

Kaliber .22 som innehåller 2,6 g bly/skott. Se även avsnittet om Ammunition. 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/kula, 

gram 

Ackumulerad 

bly, kg 

1964-2006 42 

  

15 000 645 000 2,6  1 677 

2007-2012 

 

5 2 000 10 000 2,6 26 

 

 

   Totalt: 1 700 kg 

 

Aktiviteten på trap- banan är låg och ligger som mest på 500 skott per år. Mest 

aktivitet uppträdde de första 3-4 åren med 2 500-3 000 skott per år. Lerduvorna som 

skjuts är ”av den billigaste sorten” och inhandlas huvudsakligen via Järnia. Uppgifter 

om innehåll av stenkolstjära saknas (Jonsson, muntl.). Totalt kan det ha ansamlats 

drygt ett halvt ton bly från hagelskyttet, se Tabell 3. 

 
Tabell 3. Beräkning av total mängd bly från hagelskytte, Sorsele. Medelblyvikten för 

hagelpellets är 26 gram (KEMI, 2008). Se även avsnittet om Ammunition. 

 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/blyhagel 

Gram 

Ackumulerad 

bly, kg 

1992-1996 

 

4 3 000 12 000 26 312  

1996-2002 

 

6 500 3 000 26 78  

1970-2002 

(Älgbana) 

 

32 300 9600 26 

 

250 

 

 

 

   Totalt: 640 kg 
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4.1.4 Spridningsförutsättningar 

Blyets förutsättningar för bindning i mark är mycket stora. Naturliga transportvägar 

för bly kan vara genom erosion eller med vatten som dränerar mark. Sand är en 

genomsläpplig jordart med en preliminär grundvattenströmning på 1- 1 000 meter 

per år. Morän är beroende på om den är grusig eller sandig, normaltät till 

genomsläpplig. Grundvattnets genomströmningshastighet är 10-8 – 10 -5 meter per år. 

Torv förekommer också inom området och som jordart är den relativt tät, beroende 

på humufieringsgrad och kompakteringsgrad. Strömningshastigheten kan sträcka sig 

mellan 0,001 meter per år upp till 10 meter per år. Grundvattnets 

strömningshastighet i marklagren är preliminär och baseras på en marklutning på 1 

% (Naturvårdsverket, 1999 s. 36). 

 

 

4.2  Skjutbanan i Vilhelmina 

 
Figur 3. Skjutbanorna i Dalasjö samt de närliggande sjöarna Lill-Holmsjö, Skrapaborrtjärnen och 

Gröntjärnen.  

 

4.2.1  Administrativa uppgifter 

Skjutbaneområdet återfinns på fastigheten DALASJÖ 1:1 (skifte 1). Dalasjö är en by 

belägen sydost om Vilhelmina samhälle, och skjutbaneområdet strax nordost om 

Dalasjö (Figur 3). Ungefärliga koordinater (enligt Sweref 99, RH 2000) för området 

N: 716 16 32  och E: 592 484. Skjutbaneområdet innehar tre olika skjutbanor; i 

följande text benämns de Skjutbana 1, Skjutbana 2 resp. Skjutbana 3. De är 2 000 m2, 

1 700 m2 respektive 2 500 m2 . Det finns inga grävda brunnar eller undersökningsrör i 

närheten. För samtliga uppgifter och kartor se Bilaga 3.  
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4.2.2   Verksamhets-, områdes- och omgivningsbeskrivning 

Vattenskyddsområdet sträcker sig längs med vattenförekomsten, och över alla tre 

skjutbanor. De omfattas inte ytterligare av några riksintressen. Till närmsta 

bostadsbebyggelse är det ca 400 meter. Vattenverket i Dalasjö, det största i 

Vilhelmina kommun, försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten . Det finns en brunn, 

14- 15 m djup, i en rullstensås (Helldorff, muntl). 

 

Jordarterna består till större delen av isälvssediment av grus med inslag av torv. 

Skjutbana 1 ligger på ett krön av isälvsavlagring. Området har använts som grus- och 

sandtag och marken är idag utan betydande växtlighet. Skjutbana 2 består också av 

isälvssediment, främst grus, och på marken växer barrskog på lavmark samt lövskog. 

Skjutbana 3 ligger till övervägande delen på grus, men också en del torv. Växtligheten 

domineras av barrskog på lavmark samt lövskog, i nära anslutning till vattendrag. 

Berggrunden i området för samtliga skjutbanor är sur, intrusiv bergart (granit, 

grandiorit, monzonit). Närmaste recipient är Lillholmsjö, och som ligger 20, 90 resp. 

0 meter bort från skjutbanorna. Skidskyttebanan ligger emellan två mindre sjöar, 

Skrapaborrtjärnen och Gröntjärnen, med mindre än 40 meter till vattnet. 

Grundvatten förekommer i jordartslagren (grus och sand). Grundvattenriktningen 

indikerar att grundvattnet strömmar till Dalasjö/Lillholmsjö från två håll; i sydöstlig 

riktning samt i västlig riktning. Kulfånget på älgbanan sträcker sig i västlig-östlig 

riktning och uppskattas vara ca 40 meter långt. Materialet i kulfånget är natursand 

(Almroth, muntl.).   

 

Skjutbana 1 är inte en aktiv skjutbana. Den började användas som skidskyttebana av 

Dalasjö IK från mitten av 1970-talet tills det att skidskyttet upphörde för ca 15 år 

sedan. Klubben hade som mest runt tjugotalet medlemmar, och anses enligt 

Lönnberg (muntl) ha varit en liten verksamhet. Omfattningen är okänd, då Lönnberg 

tyckte att det var svårt att uppskatta hur många skott som sköts per år. Uppgifter om 

skidskyttebanans omfattning saknas i dagsläget. Med lågt antal medlemmar och en 

aktivitet som sträcker sig över en kortare tidsperiod antas att omfattningen varit 

måttlig.  

 

På Skjutbana 2 förekommer lerduveskytte på en trap- bana som uppfördes 1994. 

Populariteten höll i sig 2-3 år men har sedan dess varit mycket låg. Skjutbana 3 är 

jaktskyttebana (älgbana), där aktiviteten troligen startade på 1960-talet. Idag har 

Sorsele Jaktskytteklubb 130 medlemmar. Skjutbana 1 & 2 är öppna för allmänheten, 

vilket innebär att de kan användas av fler än medlemmarna (Almroth, muntl.).   

 

4.2.3   Föroreningsnivå 

På 1960-talet var aktiviteten på jakskyttebanan mycket högre än idag. Det sköts fler 

skott per person men medlemmarna var färre. Peter Almroth, skjutbaneansvarig, 

uppger att han för år 2012 skjutit 250 skott på älgbanan, men att detta bör anses som 

mycket. Han tror att de flesta medlemmar skjuter >50 skott per säsong. Totalt 

skjuter medlemmarna i jaktskytteklubben alltså 6 500 skott per år. Totalt kan det ha 

ansamlats drygt ett ton bly från jaktskytteverksamheten, se Tabell 4. 
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Tabell 4. Beräkning av totalt mängd bly från jaktskytte, Vilhelmina. Enligt Skoglund (muntl) 

antar fördelningen av den totala mängden skjutna skott 90 % ammunition med blyvikt 5 g, resterande 9 

gram. Se även avsnittet Ammunition.  

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/kula, 

gram 

 

Ackumulerad 

bly, kg 

1960-2012 52 6 500 338 000 90 % 5 gram 

10 % 9 gram 

1 521  

304 

  

 

  Totalt: 1 825 kg 

 

Under lerduveskyttets mest aktiva period (3 år) kunde man skjuta 1 250 skott per 

kväll. En säsong varar 4-5 veckor, eller 35 dagar, vilket skulle ge ca 43 750 skott per 

år. Peter Almroth själv sköt totalt 120 hagelskott på lerduvebanan förra säsongen. 

När lerduvorna skjuts riskerar de att hamna i den närliggande myrmarken(Almroth, 

muntl.). Totalt kan det ha ansamlats minst tre ton bly från hagelskyttet, se Tabell 5.  

 
Tabell 5. Beräkning av total mängd bly från hagelskytte, Vilhelmina. Medelblyvikt för 

hagelpellets 26 gram (KEMI, 2008).  

 

 

4.2.4 Spridningsförutsättningar 

Blyets förutsättningar för bindning i mark är mycket stora. Naturliga transportvägar 

för bly kan vara genom erosion eller med vatten som dränerar mark.  I grus och sand 

är en genomsläpplig jordart med en preliminär grundvattenströmning på 1 meter per 

år till mer än 1 000 meter per år. Torv förekommer också vid Skjutbana 3, och som 

jordart är den relativt tät, beroende på humufieringsgrad och kompakteringsgrad. 

Strömningshastigheten kan sträcka sig mellan 0,001 meter per år till 10 meter per år. 

Grundvattnets strömningshastighet i marklagren är preliminär och baseras på en 

marklutning på 1 % (Naturvårdsverket, 1999 s. 36). 

 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/blyhagel 

gram 

Ackumulerad 

bly, kg 

1994-1997 

 

3 43 750  131250 26 3413 kg 

1997-2002 

 

5    okänt 

    Totalt 3 400 kg 
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4.3 Skjutbanan i Nordmalings kommun 
 

Figur 4. Skjutbaneområdet i Mo samt närliggande våtmark och vattenverk. 
 

 

4.3.1 Administrativa uppgifter   

Skjutbanan är belägen på fastighet MO 3:85. Den återfinns ett par km nordost om 

Olofsfors by, Nordmalings kommun. Skjutbanans koordinater (enligt Sweref 99, RH 

2000) är N: 705 87 01 E: 718 720 (Figur 4). Storleken på skjutbanan är ca 23 500 m2 . 

Inga undersökningsrör finns på platsen, dock ligger vattenverkets borrpunkt i 

omedelbar närhet till skjutbaneområdet. För samtliga uppgifter, bilder och kartor se 

Bilaga 4. 

 

4.3.2 Verksamhets- områdes- och omgivningsbeskrivning 

Skjutbanan är belägen inom ett vattenskyddsområde och berörs av riksintresse för 

rennäring. Skjutbanan ligger söder om Ledusjön från vilken Leduforsen rinner och 

passerar öster om skjutbanan. En myr rundar skjutbaneområdet och mynnar så 

småningom ut i Leduforsen, som efter sina meandringar slutligen når havet. 

Leduforsen är utpekat som ”särskilt värdefullt vattendrag” av Riksantikvarieämbetet. 

Leduforsen passerar byn Olofsfors, ett gammalt järnbruk med anor från 1760-talet, 

som var mycket betydelsefull för Norrlands industrihistoriska utveckling (Olsson, 

muntl. & Länsstyrelsen Västerbotten, 2013). Närmsta bostadsbebyggelse ligger i byn 

Svensnäset som är belägen ca 1,4 km från skjutbaneområdet. Olofsfors by ligger på 

1,6 km avstånd och en pälsdjursfarm på 900 meters avstånd.  

 

Strax utanför skjutbaneområdet ligger vattenverket Nordmaling- Floxen som är 

Nordmalings största vattenverk. Det förser Nordmaling, Levar, Olofsfors, Lögdeå, 

Mo, Aspeå, Rundvik, Håknäs och Öre med vatten från grundvattentäkt (Nordmalings 
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kommun, 2013). Grundvatten förekommer främst i isälvsavlagringar i form av sand 

och grus, med uttagsmöjligheter på 5- 25 l/s. I borrpunkten för grundvattnet anges 

att jordarterna upp till 20 meters djup består av sand, grus och sten. Salt grundvatten 

kan förekomma i området.   

 

Berggrunden under området består till större delen av en kvarts- och fältspatrik, 

sedimentär bergart (sandsten, gråvacka m.m.). Strax söder om skjutbaneområdet, 

under vattenverket, är bergarten istället sur och intrusiv. På skjutbanan återfinns 

jordarter som grovmo och grus men främst sand. På skjutbaneområdet växer 

barrträd med undervegetation bestående av ljung, en, lavar och mossa, se Figur 5. 

Området omges av myrmark huvudsakligen bevuxen av lövträd. Skjutbanan ligger i 

en dalgång i landskapet som har bildat en ”gryta”, och väggen i grytan utgör 

kulfånget. Den består av natursand, som landskapet har bidragit med. I storlek är 

skjutvallen ungefär 40 meter, men träffytan utgör en mycket mindre del, ca fem till 

tio meter (Häggström, muntl.), se Figur 6. 

 

Skjutbanan byggdes 1976 och används till lerduveskytte, lång- och korthållsskytte 

och som jaktskyttebana, även kallad älgbana. Även jaktstigar har förekommit inom 

området. Lerduveskytte förekommer främst i form av skeet och trap, men ibland 

arrangeras även tävlingar med sporting. Aktiviteten på skjutbanan har varit 

regelbunden sedan starten 1976 fram till 2002. Därefter minskade aktiviteten 

drastiskt, troligen på grund av blyhagelförbudet enligt Thomas Häggström, 

ordförande i jaktskytteklubben. Idag har jaktskytteklubben 150-200 medlemmar. Det 

råder dock stor osäkerhet om hur stor aktiviteten varit genom årtiondena, och hur 

stor aktiviteten är idag. Detta eftersom skjutbanan inte bara nyttjas av 

jaktskytteklubben utan är öppen för allmänheten, ibland används till tävlingar och 

andra verksamheter. Rundviks Pistolskytteklubb (RPK) använder skjutbanan till sin 

verksamhet, där de använder kaliber .22, en typ av blyad ammunition. Verksamheten 

startade 1961, men började inte använda Nordmalings skjutbana förrän 1988. 

Pistolskytteklubben har idag 70 medlemmar, enligt Nording (muntl.). Alla aktiviteter 

tillsammans bidrar eller har bidragit till halten ackumulerad bly inom 

skjutbaneområdet.  

 

4.3.3  Föroreningsnivå 

Jaktskytteklubbens medlemmar beräknas skjuta ca 50 skott var under en säsong, 

vilket ger ca 10 000 skott per år. Det kan även tänkas att några tävlande skjuter mer 

än genomsnittet. Jaktstigar har anordnats sedan 1970-talet och hade länge 200 

deltagare. Nuförtiden är jaktstigar mindre populärt och när det nu arrangeras sådana 

evenemang deltar 30-40 personer. Uppskattningsvis var aktiviteten under 

skjutbanans storhetstid upp till fem gånger högre än idag. Detta skulle innebära att 

jaktskytteklubbens verksamhet som mest sköt 50 000 skott per år, åren 1976-2002. 

Totalt kan det ha ansamlats drygt sju ton bly från jaktskytteverksamheten, se Tabell 

6. 
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Tabell 6. Beräkning av totalt mängd bly från jakt- och långhållsskytte, Nordmaling. Enligt 

Skoglund (muntl) antar fördelningen av den totala mängden skjutna skott 90 % ammunition med 

blyvikt 5 g, resterande 9 gram. Se även avsnittet Ammunition. 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/kula 

 

Ackumulerad 

bly, kg 

1976-2002 26 50 000 1 300 000 90 % 5 gram 

10 % 9 gram 

5 850  

1 170  

2002-2012 10 10 000 100 000 90 % 5 gram 

10 % 9 gram 

450  

  90  

 

 

   Totalt: 7 560 kg 

 

Medlemmarna i Rundviks Pistolskytteklubb skjuter ca 12 000- 15 000 skott per år på 

skjutbanan i Mo. Trenden för pistolskytte har de senaste tio åren varit vikande och 

verksamheten har minskat sitt skjutande. 1988- 2003 sköts det gissningsvis ca 30 

procent mer än i dagens verksamhet (Nording, muntl.). Totalt kan det ha ansamlats 

drygt ett ton bly från pistolskytteverksamheten, se Tabell 7. 

 
Tabell 7. Beräkning av total mängd på från pistolskytte, Nordmaling. Vid pistolskytte 

används Kaliber .22 som innehåller 2,6 g bly/kula (Skoglund, muntl.). Se även avsnittet om 

Ammunition. 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/kula, 

gram 

 

Ackumulerad 

bly, kg 

1988-2002 

 

14 19 500 273 000 2,6  710  

2002-2012 

 

10 15 000 150 000 2,6  390  

 

 

   Totalt: 1 100 kg 

 

1976- 2002 användes ca 25 000 patroner blyhagelammunition per år. Sedan 2002 

används stålhagelammunition istället. På trap- banan skjuts lerduvorna över en 

mindre våtmark, och således har både lerduve- rester och blyhagel hamnat däri. 

Uppgifter om innehåll av stenkolstjära i lerduvorna saknades, men 

verksamhetsutövaren uppgav att de använder ”de billigaste lerduvorna från Lahti”. 

Totalt kan det ha ansamlats nästan sjutton ton bly från hagelskyttet, se Tabell 3. 

 
Tabell 8. Beräkning av total mängd bly från hagelskytte, Nordmaling. Medelblyvikten för 

hagelpellets är 26 gram (KEMI, 2008). Se även avsnittet om Ammunition. 

 
 

Verksamhetstid Antal 

år 

Skott/år Mängd 

skott 

totalt 

Blymängd/blyhagel 

gram 

 

Ackumulerad 

bly, kg 

1976-2002 

 

26 25 000 650 

000 

26  16 900  

    Totalt: 16 900 kg 



21 
 

4.3.4 Spridningsförutsättningar 

Blyets förutsättningar för bindning i mark är mycket stora. Naturliga transportvägar 

för bly kan vara genom erosion eller med vatten som dränerar mark.  Grus har den 

högsta genomsläppligheten, med en preliminär strömningshastighet på över 1 000 

meter per år. Grovmo (finsand) och sand är också en genomsläpplig jordart med en 

preliminär grundvattenströmning på 1-1 000 meter per år. Grundvattnets 

strömningshastighet i marklagren är preliminär och baseras på en marklutning på 1 

% (Naturvårdsverket, 1999 s. 36). 

 

4.4 Platsbesöket på Nordmalings skjutbana  

Den 8 maj utfördes ett platsbesök på Nordmalings skjutbana i Mo tillsammans med 

jaktskytteklubbens ordförande Thomas Häggström. Under besöket visades 

skjutbanans och skyttets alla delar (se Figur 6, 7, 8 och 9), även en demonstration av 

lerduveskytte gavs. Området var beläget något högre än omgivande mark som 

tenderade att vara av det våtare slaget.  Skjutbanan omgavs också av höga sandväggar 

som sträckte sig längs en sida på området. Dessa väggar av sand användes som 

skjutvallar vid jakt- och långhållskytte (se Figur 6). Vid besöket kunde konstateras att 

större delen av skjutbaneområdet bestod av sand, på vissa ställen glest bevuxen av 

undervegetation bestående främst av ljung, mossor, lavar och lingonris. I våtmarken 

där rester och ammunition från lerduveskyttet hamnade (se Figur 7) sågs även 

andfågel. Det var vanligt förekommande att se andfågel häcka vid platsen, enligt 

Häggström. I övrigt var skjutbanan välskött och nyttjades aktivt.  

 

 
Figur 5. Växtlighet typisk för skjutbaneområdet. Foto: Filippa Nordbrandt 
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Figur 6. Kulfånget på jaktskyttebanan med tillhörande räls där rörliga måltavlor beskjutes. Träffytan 

för ammunitionen ses i mitten. Foto: Filippa Nordbrandt 

 

 
Figur 7. Lerduveskyttets trap- bana. Hagelammunition och lerduvespillror landar i våtmarken. Foto: 

Filippa Nordbrandt 
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Figur 8. Lerduveskyttets skeet- bana. Från den lilla kojan i trä skjuts lerduvorna upp i luften. Foto: 

Filippa Nordbrandt 
 

 
Figur 9. Kulfång och måltavlor på pistolskytteklubbens skjutbana. Foto: Filippa Nordbrandt 
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5 Diskussion 
 

 

5.1 Riskklassning av skjutbanan i Sorsele kommun 

Omfattningen för två av verksamheterna (jakt- och lerduveskytte) har varit ringa på 

grund av den låga och jämna aktiviteten, under 5 000 skott per år. Pistolskyttets 

omfattning har dock varit stor, 10 000- 15 000 skott per år. Skjutverksamhet har  

förekommit sedan 1964, en period som anses vara måttligt lång. Lerduvebanan och 

området har huserat många olika former av skytte. Pistolskytteverksamhetens 

aktivitet har varit relativt omfattande, men har de senaste fem åren minskat. För 

övrigt skytte har aktiviteten varit jämn, men relativt låg.   

 

Föroreningarnas farlighet sträcker sig från måttlig/hög (nickel, zink, koppar) till 

mycket hög (bly, arsenik) enligt bedömningsgrunder från Naturvårdsverket (1999). 

Även antimon kan förekomma i små mängder. PAH bedöms inte förekomma i någon 

större utsträckning då tillverkningsprocessen av lerduvor upphörde med 

stenkolstjära ungefär samtidigt som lerduvebanan startade. Föroreningsnivån i mark 

bedöms vara stor då verksamhetens ålder och omfattning har bidragit till stora 

mängder ackumulerad bly. Blyad kulammunition förekommer i kulfång på båda 

skjutbanorna, och blyhagelammunition förekommer spritt inom jaktskyttebanan. 

Föroreningsnivån i grundvatten är svår att uppskatta, spridning hos bly beror till stor 

del på markens kemiska egenskaper. Arsenik, antimon eller andra metaller som ingår 

i ammunition kan också förekomma på området. Mängderna anses dock vara små.  

 

Alla verksamheter tillsammans uppskattas ha bidragit med minst 2,2 ton bly till 

mark och möjligen till vatten. Den uppskattade mängden bedöms vara stor. Då 

skjutbanan är öppen för allmänheten är det också möjligt att andra verksamheter 

bidragit med ytterligare mängder bly. Spridningsförutsättningarna i mark bedöms 

som måttliga, då marken har ett varierande innehåll av jordarter; främst sand 

(genomsläpplig), men också sandig morän och torv (normaltät). 

Spridningsförutsättningar till ytvatten bedöms som mycket stora, med avseende på 

skjutbanans avstånd till närrecipient. Spridningen i vatten anses som liten då bly är 

ett svårlösligt ämne och tenderar att sedimentera på grund av sin tyngd. 

Känsligheten för området bedöms som mycket stor då grundvatten används som 

dricksvatten. Närmaste borrpunkt ligger drygt 1 km bort. På grund av områdets 

många riksintressen bedöms skyddsvärdet vara stort. Området har mycket hög 

känslighet och spridningsmöjligheter i mark är måttliga. Blyet har dock mycket stora 

möjligheter att spridas till ytvatten, men väl i ytvattnet är spridningen liten. 

Verksamhetens relativt ringa omfattning sammantaget med ovanstående argument 

resulterar i att objektet hamnar i riskklass 3, måttlig risk (Figur 10).    
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Riskklassningsdiagram 

 
Figur 10. Illustration över risken för skjutbanan i Abmoberget. Föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivå, områdets känslighet och skyddsvärde för mark och grundvatten respektive ytvatten 

visas. 

 

 

5.2 Riskklassning av skjutbanorna i Vilhelmina kommun 

Verksamhetens omfattning bedöms i sin helhet vara måttlig, med 5 000- 10 000 

skott per år. I Tabell 8 för jaktskyttebanan uppskattas 6 500 skott per år, men siffran 

kan vara ännu högre. Visserligen var medlemsantalet färre men skytte var också 

populärare förr (Almroth, muntl. & Qvarfort m. fl., 2008). Älgskyttebanans 

omfattning har varit relativt låg och jämn sedan starten. Skidskyttebanans aktivitet 

antas ha varit ringa på grund av lågt medlemsantal. Skytte på lerduvebanan har 

förekommit måttlig lång tid, sedan 1960-talet. 

 

Föroreningarnas farlighet sträcker sig från måttlig/hög (nickel, zink, koppar) till 

mycket hög (bly, arsenik) enligt bedömningsgrunder från Naturvårdsverket (1999). 

Även antimon kan förekomma i små mängder. PAH bedöms inte förekomma i någon 

större utsträckning, då tillverkningsprocessen av lerduvor upphörde med 

stenkolstjära ungefär samtidigt som lerduvebanan startade. Föroreningsnivån i mark 

bedöms vara mycket stor då verksamhetens ålder och omfattning har bidragit till 

stora mängder ackumulerad bly. Blyad kulammunition förekommer i kulfång på två 

skjutbanor. Bly från hagelammunition kan återfinnas i våtmark vid lerduvebanan. 

Föroreningsnivån i grundvatten är svår att uppskatta, då spridning hos bly beror till 

stor del på markens kemiska egenskaper. Arsenik, antimon eller andra metaller som 

ingår i ammunition kan också förekomma på området. Mängderna anses dock vara 

små. Alla verksamheter tillsammans uppskattas ha bidragit med 4-7 ton bly till mark 

och vatten. Mängden bedöms vara stor. Då skjutbanan är öppen för allmänheten är 

det också möjligt att andra verksamheter bidragit med ökade mängder bly.  
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Spridningsförutsättningarna i mark bedöms som måttliga, då marken har ett 

varierande innehåll av jordarter; främst genomsläppliga (sand) men också torv, som 

är en normaltät jordart. Spridningsförutsättningar till ytvatten bedöms som stora, 

med avseende på skjutbanornas avstånd till närrecipient. Spridningen i vatten anses 

som liten då bly är ett svårlösligt ämne och tenderar att sedimentera på grund av sin 

tyngd. Känsligheten för området bedöms som mycket stor då grundvatten används 

som dricksvatten samt är nära beläget till bostadsbebyggelse. Området berörs av 

riksintresse för rennäring, men inhyser också område för rekreation och friluftsliv 

(motionsslinga)och därmed bedöms skyddsvärdet som stort. Verksamheten har 

bedrivits i måttlig omfattning under måttligt lång tid. Sammantaget med områdets 

höga känslighet och blyets måttliga spridningsmöjligheter resulterar det i att objektet 

hamnar i riskklass 3, måttlig risk (Figur 11).   

 

Riskklassningsdiagram 

   

    

Figur 11. Illustration över risken för skjutbanan i Dalasjö. Föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

områdets känslighet och skyddsvärde för mark och grundvatten respektive ytvatten visas.  
   

 

5.3 Riskklassning av skjutbanan i Nordmaling kommun 

Verksamheternas omfattning tillsammans har varit mycket stor (>25 000 skott/år). 

Skjutverksamhet har förekommit kort till måttligt lång tid, då jakskytte förekommit 

sedan 1976, pistolskytte från 1988. Lerduveskytte upphörde med hagel 2002. 

Området har huserat många olika former av skytte. Verksamheterna har varit relativt 

aktiva genom åren, det är egentligen endast de senaste tio åren som aktiviteten har 

minskat något.  

 

Föroreningarnas farlighet sträcker sig från måttlig/hög(nickel, zink, koppar) till 

mycket hög (bly, arsenik och PAH) enligt bedömningsgrunder från Naturvårdsverket 

(1999). Även antimon kan förekomma i små mängder. Föroreningsnivån i mark bör 

anses som mycket stor med avseende på verksamhetens storlek och ålder. Blyad 
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ammunition (hagel och kula) förekommer i mycket stora mängder i kulfång och i 

närliggande våtmark. Även lerduverester med PAH bör återfinnas i våtmark. 

Mängderna är troligtvis relativt små då lerduvor började tillverkas utan stenkolstjära 

på nittiotalet. Arsenik, antimon eller andra metaller som ingår i ammunition kan 

också förekomma på området. Mängderna anses dock vara små. I mark och vatten 

ligger minst 25 ton bly, och sammanlagt bedöms mängden vara mycket stor. Då 

skjutbanan är öppen för allmänheten är det möjligt att andra verksamheter bidragit 

med ytterligare mängder bly. Jaktstigar i området kan ha bidragit med ökad 

spridning av blyhagelammunition till mark. 

 

Spridningsförutsättningarna för bly i mark och grundvatten bedöms som måttliga. 

Marken består av genomsläppliga jordarter som sand, grus och grovmo. Enligt 

jordartskartan (Bilaga 2) består våtmarken av torv, vars genomsläpplighet är låg. 

Spridningsförutsättningar till ytvatten bedöms som små då närmsta recipient ligger 1 

km bort. Den närbelägna våtmarken anses inte vara närrecipient eftersom 

genomströmingen av vatten är mycket låg. Känsligheten för området bedöms som 

mycket stor då grundvattnet används som dricksvatten och förser större delar av 

Nordmalings kommun. Vattenverkets borrpunkt ligger i nära anslutning till 

skjutbaneområdet. Skyddsvärdet för området bedöms som stort då det omfattas av 

riksintresse för rennäringen. Verksamhetens relativt stora omfattning sammanvägt 

med områdets mycket höga känslighet och blyets låga spridningsmöjligheter i mark 

och vatten resulterar i att objektet hamnar i riskklass 2, stor risk (Figur 12).   

 

Riskklassningsdiagram 

 

Figur 12. Illustration över risken för skjutbanan i Mo. Föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 

områdets känslighet och skyddsvärde för mark och grundvatten respektive ytvatten visas. 
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5.4  Växter och djurliv 

Vid platsbesöket på Nordmalings skjutbana observerades andfåglar i våtmarken och 

detta var vanligt förekommande enligt Häggström (muntl.). Eftersom att man fram 

till 2002 använde sig av blyad hagelammunition vid lerduveskytte har 

hagelammunition legat exponerat i våtmarken och varit tillgängligt för fåglarna. Med 

tanke på att det var mer än tio år sedan blyhagel vid lerduveskytte förbjöds bör man 

kunna anta att blyet har sedimenterat på grund av sin höga densitet (NE, 2013 F) och 

begravts på bottnen av våtmark eller sjö (KEMI, 2008). Våtmarker definieras ofta 

som ganska grunda, maximalt sex meters djup enligt Ramsarkonventionen, och finns 

otillräckligt med organiskt material kommer inte blyhaglen att täckas särskilt väl. 

Detta kan, tillsammans med blyets långsamma korrosionshastighet, medföra att 

blyhaglen fortfarande ligger tillgängliga för fåglar som söker föda i bottensediment.  

 

Växter kan ta upp bly, men huruvida de skadas av detta är okänt (SGU, 2006). Det är 

störst upptag om halterna i marken är höga och pH lågt. En sur, barrskogsrik mark 

med stora mängder bly skulle således kunna innehålla mycket biotillgängligt bly. 

Människor och växtätande djur riskerar att exponeras via intag av växter, svamp och 

bär som växer på skjutbanan. Med avseende på de mycket stora mängderna bly som 

ackumulerats i kulfången bör växter, markorganismer och kanske även djur ha 

exponerats i någon utsträckning eftersom sur, barrskogsrik mark förekommer 

runtom skjutbanorna och på så sätt ökat biotillgängligheten. Så länge skjutbanorna 

är aktiva och underhålls minimeras risken för att lockande bär eller svampar ska växa 

på platsen, och riskera att blyförgifta någon. Qvarfort m.fl. (2008) anser att 

sannolikheten att människor ska komma till skada är liten och risken för människor 

är marginell. 

 

När skjutbanorna sedermera ska läggas ner bör man överväga möjligheten att sanera 

marken för att skapa möjlighet för markorganismer och växtlighet att återkolonisera 

marken och frodas, utan att dessa utsätts för extremhöga blyhalter. Qvarfort m.fl. 

(2008) anser dock att det inte är en katastrof om marksaneringen skulle utebli. De 

hänvisar till en finsk studie där man fann att gran inlagrar bly i sitt rotsystem och 

därmed förhindrar urlakning. Och tur är väl att återkolonisationen av granskog går 

snabbt efter att skjutbanan lagts ner (Qvarfort m.fl., 2008).    

 

 

5.5 Bly i mark  

För de aktuella skjutbanorna består markerna generellt av genomsläppliga jordarter 

som grus och sand. Det verkar passande att anlägga skjutbanor på sådana typer av 

marker, då sanden och omkringliggande miljö kan bidra med naturliga kulfång. Sand 

och grus är mycket torra och väldränerande jordarter och därigenom är avståndet till 

grundvattenytan relativt långt (Hjort, 2003). Så även om vattnen som transporterar 

bly rinner ganska fort, är avståndet den faktor som räddar grundvattnet från 

föroreningen. Sand i kulfång har normalt pH 6 till 8, eftersom den sällan innehåller 

något organogent material (Naturvårdsverket, 2006 C). Risken att blyet skulle 

utsättas för sura miljöer som ökar lösligheten bör således anses som liten (Qvarfort 

och Waleij, 2004), förutsatt att pH i dessa kulfång överrensstämmer med 

normalfallet. 
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Den typ av växtlighet som generellt sett förekommer omkring skjutbanorna är 

barrskog med inslag av lövträd. I de svenska barrskogarna är podsol den vanligaste 

typen av skogsmark (NE, 2013 G). Antagandet är att podsol förekommer i högre 

utsträckning än annan typ av skogsmark på de skjutbanor som inventerats. 

Podsolens översta jordlager, måren, utgör den vanligaste humusformen och har 

dessutom lågt pH (NE, 2013 H). Tillsammans med lågt pH skulle mobiliteten och 

biotillgängligheten av bly kunna öka (Sauve m.fl., 1998 & McBride m.fl., 1997) och på 

så vis ge högre risk för spridning till grundvattnet.  

 

Då kulfången utsätts för ständig påverkan av kulornas krafter kan sanden i dessa ha 

svårt att stanna på plats. På grund av dessa eroderande krafter kan växtligheten på 

och kring kulfånget vara liten. Därmed finns också litet ämnen och material som kan 

binda fast blyjonerna och hindra urlakning. Enligt Qvarfort (2008) kan bly i kulfång 

även spridas med vinden, och detta möjliggörs då blyad ammunition ligger blottad i 

naturmiljön. För att blyet ska utgöra någon risk för dricksvattenkvaliteten måste den 

först transporteras dit. Transporten är mycket långsam, enligt vissa studier endast 

några millimeter per år (Hartikainen och Kerko, 2009). Det kanske handlar om ett 

par hundra år, kanske till och med ett par tusen år, innan blyet hamnar i 

grundvattnet. Processen kan gå fortare om erosion flyttar blyet till vatten, om 

ytvatten dränerar skjutbanan och givetvis också om avståndet till grundvattnet är 

litet. Med tanke på de mängder som tros ligga i kulfången och i marken på 

skjutbanorna som inventerats (från några hundra kilo till åtta ton), och med tanke på 

skjutbanornas närhet till vatten, vore det ju inte otroligt om lite av blyet urlakades till 

grundvattnet och påverkade dricksvattenkvaliteten.  

    

 

5.6 Bly i grund- och ytvatten 

Innan förbudet 2002 användes blyad hagelammunition vid lerduveskytte på 

hagelskjutbanorna. På Nordmalings och Vilhelminas hagelskjutbanor har denna 

blyammunition landat i våtare marker innehållande torv, som är en humusrik jordart 

innehållande organiska syror. Väl i våtmarkens vatten kan blyhaglen sedermera lösas 

upp till blyjoner; denna process är normalt långsam men påskyndas av organiska 

syror i närvaro av luft (NE, 2013 I & NE, 2013 J). I våtmarken på Nordmalings 

skjutbana ligger uppskattningsvis sjutton ton bly från hagelskytte som någon gång 

kommer att lösas upp till blyjoner. Dock är torv en relativt tät jordart 

(Naturvårdsverket, 1999 s. 36) och innehåller stor andel humus som kommer att 

binda blyjonerna till sig. Detta betyder troligen att blyet kommer att stanna i 

våtmarken och inte spridas till grundvattnet.   

 

Den negativa inverkan på ytvatten är liten, men inte försumbar. Ytvatten som 

dränerat skjutbanor har visat sig innehålla förhöjda halter bly (Qvarfort, 2008), och 

det finns alltså risk för att vattnet kring skjutbanorna kan vara förorenat. 

Vattenverket i Nordmaling tar sitt dricksvatten från grundvatten på 20 meters djup, 

och borrpunkten ligger i mycket nära anslutning till skjutbanan. Med detta knappa 

avstånd finns här en risk för att grundvatten förorenas. Troligen ligger detta scenario 

mycket långt bort i tid, om blyets transporthastighet i mark är ett par millimeter per 

år (Hartikainen och Kerko, 2009). Inte desto mindre, har man funnit höga halter bly 

i grundvatten från både aktiva och nedlagda skjutbanor (Selonen m.fl., 2012 & 
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Sorvari, 2007). Påverkan på grundvattnet får dock i dagsläget anses som ringa, men 

risken för påverkan i framtiden bör anses som stor. 

 

I Dalasjö tar man dricksvatten från ytvattenpåverkat grundvatten, dock framgick inte 

varifrån (vilken punkt) dricksvattnet togs. Grundvattnet strömmar längs med en 

åsrygg mot en plats belägen strax söder om skjutbanorna. Om dricksvattnet tas från 

en plats i närheten av skjutbanorna är det inte helt otroligt att det sker en viss 

påverkan av dricksvattenkvaliteten.  

   

 

5.7 Metoddiskussion 

Metodik för inventering av förorenade områden verkar vara mer framtagen för en 

praktisk tillämpning. Ur en naturvetenskaplig synpunkt kan metoden ha sina 

nackdelar då den har en ganska generös osäkerhetsmarginal. Till exempel förlitar sig 

metoden på muntliga källors riktighet att personerna som intervjuats minns korrekt 

och inte motsäger sig själv eller andras uppgifter. Inte heller några jord- eller vatten 

prover genomförs i Fas 1, vilket ytterligare späder på osäkerheten kring i vilken 

mängd föroreningen förekommer på området. Tanken med MIFO är just inte heller 

den att vara vetenskapligt exakt. Målet är att bilda sig en uppfattning om ungefär hur 

stor risk det förorenade området utgör. För detta arbete där tiden varit knapp, för att 

producera ett antal sidor kvalitetstext, har dock metoden haft sina fördelar. 

Underlaget (kartorna) är förhållandevis lätt och snabba att skaffa fram, och dessutom 

billiga. Man slipper vänta på provresultat och sedan försöka sig på att dra slutsatser 

utifrån underliga data. Även om det underlättar att vara bevandrad inom både 

geologi och kemi. 

 

Genom att besöka Nordmalings skjutbana blev det lättare att bilda sig en uppfattning 

om både just den verksamheten men också skjutbanor som helhet. Skillnaden mellan 

kartan och verkligheten blev påtaglig, då en karta sällan förmedlar ett djup eller 

detaljer. Problematiken med kartstudier är just att de är en generaliserad bild av 

verkligheten satt på papper. Enligt min mening kan förståelsen för områdets 

egentliga förutsättningar bara förstås fullt ut vid ett platsbesök. Enligt MIFO ska 

hänsyn tas till hur människor och miljö kommer att exponeras i dagsläget och i 

framtiden, tidsperspektivet sträcker sig upp till tusentals år (Naturvårdsverket, 1999 

s.18). Riskerna kan tyckas ligga långt bort i tid och för metalliskt bly kan 

korrosionshastigheten vara mycket långsam. Det kan vara svårt att inse att förr eller 

senare kommer ämnet att vara totalt upplöst och således finnas tillgängligt för 

organismer, eller ha spridits genom markprofilen till grundvatten.  

 

Markanvändningen för området, vare den pågående eller planerad, är också en faktor 

som är viktig att ta hänsyn till (Naturvårdsverket, 1999 s.18). I denna rapport avser 

markanvändningen vattenskyddsområden; områden som innehåller det viktigaste 

livsmedlet i världen. Inom alla tre vattenskyddsområden återfinns dricksvattentäkter 

som var för sig försörjer många hushåll. Skulle en förorening påverka dricksvattnet 

är konsekvenserna allvarliga hälsoeffekter för en stor del av kommunernas 

befolkning. 
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5.8 Slutsats  

Denna studie visar att aktiviteten på skjutbanorna har bidragit med ökade halter bly i 

mark; på en skjutbana uppskattades att över 20 ton bly ligger i mark och våtmark. De 

ökade halterna metalliskt bly kan inte i dagsläget sägas ha påverkat växter och 

organismer negativt, även om det är troligt att växter upptagit löst bly. Sannolikheten 

att djur eller människa fått i sig metalliskt bly från kulfången eller intagit växter som 

växer i närheten av kulfången bedöms som liten. Däremot kan blyhagelammunition 

från hagelskytte ökat exponeringsrisken för de andfåglar som uppehåller sig i 

våtmarker. I kulfången har det ansamlats stora mängder bly, men dessa är ofta torra 

och väldränerande så blyet har små chanser att lösas upp och bli biotillgängligt eller 

mobiliseras. Om blyet i marken sprids till grundvattnet kan dricksvattenkvaliteten 

påverkas, men då bly har en mycket låg korrosionshastighet kommer det att dröja 

innan ämnet lösts upp och påbörjat sin vandring i jordprofilen. När det metalliska 

blyet är upplöst har det också mycket låg transporthastighet, då det tenderar att 

binda mycket hårt till markpartiklar. Dock skulle erosion och extrema väderlekar 

kunna påskynda transporten. Dricksvattenkvaliteten i Nordmaling löper störst risk 

att påverkas av ökade halter bly i grund- eller ytvatten, med avseende på skjutbanans 

placering i förhållande till punkten för dricksvattenuttaget. De övriga skjutbanorna 

ligger också inom vattenskyddsområden där grundvattnet försörjer en stor del av 

lokalbefolkningen med dricksvatten. I Vilhelmina saknas uppgifter för varifrån de tar 

sitt vatten så det kan inte avgöras hur de befinner sig i förhållande till varandra. 

Placeringen av grundvattenuttaget i Sorsele ligger nedströms skjutbanorna och 

bedöms ligga på ett förhållandevis betryggande avstånd. Riskerna med bly från 

ammunition bedöms inte vara akuta, tvärtom kan det kan dröja många hundra år 

innan vi får se effekter på dricksvattenkvaliteten. Vi i Sverige är förunnade stora 

mängder friskt och rent vatten och är därmed skyldiga att ta hand om det på rätt sätt 

för att garantera att framtidens generationer också kan njuta det naturen tillgodoser 

oss. För att undvika att förorena detta viktiga vatten måste man känna till var 

föroreningarna finns, hur de beter sig och vad man kan göra för att undvika dem. 

Genom att inventera och riskklassa förorenade områden ökar kunskapen om 

föroreningarna och det bör leda till att man undviker föroreningsproblem av det 

större slaget.    
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1 

Bilagor  

 

Bilaga 1 
Intervjufrågor till skjutbaneansvarig 

 

1. Vilket år startade verksamheten? 

2. Vilka typer av skytte har förekommit på skjutbanan? 

3. Under vilka år var verksamheten som mest aktiv? 

4. Hur mycket(antal skott per år) sköts då skjutbanan var som mest aktiv? 

5. Hur mycket(antal skott per år) skjuts idag? 

6. Om det förekommer lerduveskytte; används lerduvor med stenkolstjära? 

7. Finns kulfång på skjutbanan? Ålder, storlek och material? 

8. Är kulfånget ett miljökulfång? 


