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Norges Miljøvernforbund ( NMF ) krever at alle utendørs                  

skytebaner i Norge fjerner forurenset masse.

NMF har i flere år vært engasjert i enkeltprosjekter i forurensings saker på 

skytebaner, i blant annet  Melhus Kommune i Trøndelag og i Tromsdalen, 

Tromsø Kommune. I Melhus kommune jobbet NMF Midt-Norge i over et 

halvt år med å få Trondheims Skytterlag til å rydde opp i blyforurensing på 

deres anlegg i Skjetnemyra. 

Flere møter ble avholdt mellom skytterlag, grunneier og miljøetaten i 

Melhus Kommune. Oppryddingsprosjektet strandet i hvordan penger til 

opprydding skulle finansieres. I slike tilfeller hvor det er lovfestet at 

forurenser skal betale for opprydding,  risikerer skytterlaget å gå konkurs 

hvis de skal bære hele den økonomiske byrden en slik opprydding koster . 

Det kan i flere tilfeller dreie seg om millionbeløp, avhengig av størrelse på 

anlegget.

NMF kan legge til at det ikke bare er bly som er problemet ved avrenning til 

naturen. Blykuler inneholder også Antimon ,Arsen,kobber og andre stoffer 

som er  betegnet som svært giftige for mennesker, og da også dyr.

      

        NMF har derfor konkludert, og fremmer herved 3 spesifikke krav:

1- Det må innføres en utvidet undersøkelse på alle skytebaner, både 

gamle som ikke er brukt lenger ,og de som fortsatt er i bruk. Denne 

utvidede undersøkelsen må også omfatte en kartlegging av både 

Antimon og Arsen i tillegg til bly. NMF er kjent med det ikke er alle 

baner som lekker miljøgifter til grunnen, og i bekker. På denne måten 



kan man kartlegge hvilke baner som det må ryddes opp i.

2- Alle utendørs skytebaner som er forurenset og lekker til naturen, må 

grave opp forurenset grunn, Bly fjernes, og deponeres til godkjent 

mottak for farlig avfall. Så må grunnen dekkes til med membran som 

hindrer videre forurensing til bekker og grunnvann ved ny aktivitet, 

og grunnen fylles igjen med lite porøse masser, som blant annet kan 

være gråleire. Det må også legges en form for tak over vollene på 

pistol og geværbanene, slik at regnvann ikke renner ned i vollene, og 

viderefører ny forurensing ved ny skyteaktivitet etter opprydding.

3- Staten må inn og garantere for de økonomiske utgiftene Skytterlag, 

grunneier, og eventuell kommune får ved å fullføre en opprydding av 

forurenset grunn. Dette for å forhindre tvister , og at skytterlag 

faktisk kan gå konkurs hvis de må betale for hele oppryddingen av 

forurenset masse.
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