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Miljömålsystemet 

•  Det svenska miljömålssystemet består av sexton 
miljökvalitetsmål samt tjugofyra etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen 
och klimat- och luftföroreningar. 

•  GENERATIONSMÅLET är en vision som utmanar! 
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Generationsmålet 

•  "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser." 
(Riksdagens definition av generationsmålet.) 
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Etappmålen 

De 24 etappmålen identifierar en önskad 
samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
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Miljökvalitetsmålen 

•  De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som ska nås. Preciseringar av 
miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i 
uppföljningen av målen. 

•  Åtta myndigheter ansvarar för samordning av 
uppföljningen av de olika miljökvalitetsmålen 

•  4.  Giftfri miljö (ex.vis användningen av Pb/bly) 
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KemI-Kemikalieinspektionen 

•  Produktansvar, kemikalier - hälsa 
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Naturvårdsverket 

•  Spridningsansvar, miljöeffekter 

•  Naturvårdsverket har ansvar för samordning av 
uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen 
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EU Vattendirektivet 

•  En lista över 33 prioriterade ämnen och 
ämnesgrupper har fastställts av EU kommissionen  

•  Gradvis minska förekomsten av ett antal 
prioriterade ämnen genom att förhindra utsläpp 
och spill av dessa eller stegvis eliminera dessa 
ämnen före år 2020. 
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Regeringen uppdrar åt NV och KemI att 
utreda konsekvenserna av att förbjuda  
ammunition som innehåller bly vid jakt och 
målskytte.                                                
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Redovisningen av uppdraget 
November 2006 
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Bly i ammunition 

•  Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter 
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Förordning (1998:944) 
14 a § 

 
•  Patroner laddade med hagel eller kula 

•  Våtmark 

•  Jaktstigsskytte 
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Förordning (1998:944) 
14 b § 

 
•  Patroner laddade med blyhagel får inte användas 
 
-  vid skytte som inte är jakt 
-  vid jakt på våtmarker 
-  Vid jakt över grunda delar av öppet vatten 
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Förordning (1998:944) 
14 c § 

 
•  Undantag 

-  Provskjutning 
-  Jaktstigsskytte 
-  Prov avseende jägarexamen för godkänd 

provledare 
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Konsekvensutredningen bly i ammunition 
och andra varor 

NV Rapport 5624 okt 2006 

•  Naturvårdsverket – KemI 
•  Avveckla bly i ammunition 
•  Faktisk miljöpåverkan av bly i varor 
•  Kartläggning av bly i varor 
•  Luftdeposition av bly och annan spridning av bly 

2014-11-26 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 16 


