
Varje skytt kan med sitt agerande  
inverka på sitt eget och den  

gemensamma miljöns  
välbefinnande.

Miljön inverkar på vår hälsa och 
trivsel. Också vi skyttar bör bära 
ansvar för vår miljö. Med miljö
vänliga lösningar kan vi också 

inverka på våra framtida verksam
hetsförutsättningar och hindra att 

kostnader uppstår på grund av 
skadliga miljöpåverkningar

Kontaktuppgifter:

Ampumaharrastusfoorumi: 
www.ampumaharrastusfoorumi.fi

SKYTTENS 
MILJÖGUIDE

De mest betydande miljö-
påverkningarna vid skytte är:

 ■ Bly
 ■ Buller
 ■ Avfall

LÄS MERA:

 ■ www.gtk.fi > asiantuntijapalvelut > 
maankäyttö ja rakentaminen > Maa-
perän ympäristöselvitykset > Ympä-
ristöriskiselvitykset > Haitta-aineiden 
kulkeutumisen arviointi ampumara-
dalla (materialet finns inte tillgängligt 
på svenska)

 ■ helda.helsinki.fi > Nimikkeet > Ampu-
marata-alueiden pilaantunut maa-
perä - Tutkimukset ja riskien hallinta 
(materialet finns inte tillgängligt på 
svenska)

 ■ www.finlex.fi > Lagstiftning > Ur-
sprungliga författningar > 1997 > 
53/1997 Statsrådets beslut om rikt-
värden för skjutbanor



Bly

På gevärs- och pistolbanor kan man hindra bly 
från att spridas i omgivningen med kulfång eller 
genom attt regelbundet rena träffstället. På hagel-
banor är det betydligt svårare att hindra blyet från 
att hamna i marken. Om grundvattnet förorenas 
kan reningskostnaderna bli ansenliga.

Om man effektivt lyckas hindra att marken och 
vattnet förorenas, behövs skjutbanorna vanligtvis 
inte renas före verksamheten tar slut. 

Man kan utsättas för bly genom att inanda bly-
damm, dricka blyhaltigt grundvatten eller genom 
att, också ytterom skjutbanan, svälja blyhaltigt 
ytvatten t.ex i samband med att man badar eller 
tvättar sig.

Bly kan:

 ■ anrikas i växter och djur;

 ■ föras med ytvatten till vattendrag och grund-
vattnet;

 ■ sprida sig i samband med dammande marksub-
stans; och

 ■ då det hamnar i kroppen höja blodtrycket, 
medföra fortplantningssvårigheter, inlärnings-
svårigheter och i stora mängder skada hjärn-
funktionen och nervsystemet.

Blyet inverkar menligare på barn än på vuxna.

Också vid en rätt aktivt skyttehobby är risken för 
en betydande utsättning osannolik, men för att 
undgå ens en liten utsättning:

 ■ Kom ihåg att tvätta dina händer noga efter 
skytter och innan du äter.

 ■ Undvik att inandas blydamm.

 ■ Undvik att äta bär och svampar som växer i 
skjutbanans omgivning.

Buller

Mynningssmällen är den mest betydande källan 
för skjutbuller. Skjutbuller uppfattas ofta som 
mera störande än ett lika kraftigt annat buller.

Skjutbullret kan 

 ■ medföra risk för hörselskador för skytten och 
andra som är nära;

 ■ störa verksamhet på närområdena och inverka 
menligt på omgivningens trivsel.

För att minska skjutbullrets skadeverkningar:

 ■ Använd alltid hörselskydd då du skjuter. Skydda 
din hörsel redan då du kommer till banan om 
skytte redan pågår. Högklassiga hörselskydd till-
sammans med öronproppar ger bästa skyddet 
mot hörselskador.

 ■ Utöver att du skyddar dig själv, se till att unga 
sportskyttar skyddar sig från buller. Försäkra 
dig om att det finns öronproppar till hands 
också för dem som följer med skyttet.

 ■ Sök dig genast till läkaren om du misstänker att 
du utsatts för en hörselskada.

 ■ Respektera tillställningar som arrangeras i om-
givningen och försök ordna skytte och tävlingar 
ytterom helgdagar för att undvika störande 
buller.

 ■ Ljuddämpare dämpar mynningssmällen.

 ■ Underljudspatroner minimerar flygljudet.

Minska, sortera och återvinn avfall

Praktiska åtgärder på skjutbanan:

 ■ Se till att du lämnar skjutplatsen och dess om-
givning städad efter skyttet.

 ■ Använd hellre förpackningar och produkter 
som går att använda flera gånger eller som går 
att återvinna i stället för engångsprodukter.

 ■ Vid tävlingar och övriga tillställningar använd 
om möjligt tallrikar och bestick som går att 
tvätta.

 ■ Återvinn tomma flaskor.

 ■ Lappa tavlor, byt vid behov tavlornas mitt och 
spara de lappade tavlorna för nästa gång.

 ■ Sortera avfallet så långt som det är möjligt 
(papp, papper, bioavfall, metall, energiavfall).

 ■ Om du märker brister i avfallskärlen eller i di-
rektiven, kontakta skjutbanans miljöansvariga.

Rekommendationer för sortering och återvinning 
av avfall på skjutbanan: 

Fraktion Sortering

Tavlor 1. Lappa och återanvänd
2. Till pappinsamling
3. Energiavfall
4. Blandavfall

Hylsor 1. Till metallinsamling
2. Hylsor som går att laddas tas  

till vara
3. Inga hylsor i blandavfallet

Patronaskar 1. Återanvänds t.ex vid åter-
laddning av patroner

2. Papp till pappinsamling
3. Plast till energiavfall
4. Blandavfall

Lerduvor 1. Hela duvor återanvänds
2. Skärvor till blandavfall

Rena kulor 
och hagel

1. Metallinsamling  
(banans inne havare sköter)


