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Forbud mot bruk av blyhagl i og nær våtmark fra 
vinteren 2023 – informasjon til importører 
 
Miljødirektoratet sender denne informasjonen til importører av blyhagl for å gjøre dere 
oppmerksomme på at nye regler for bruk av blyhagl under jakt kommer i 2023. Vi ber alle om å 
videreformidle innholdet i dette brevet til deres forhandlere. 

Nytt regelverk fra 2023 
 
EU-kommisjonen har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. 
Forbudet gjelder bruk av blyhagl både til jakt og på skytebaner.   

Forbudet vil gjelde fra 15. februar 2023 i hele EU/EØS-området. Det vil derfor bli større behov for 
ammunisjon uten bly fra vinteren 2023. 

Endringer i norsk regelverk 
For å følge opp Norges forpliktelser i EØS-avtalen, endrer vi dagens nasjonale regelverk for bruk 
av blyhagl slik at det blir likt som i resten av EU/EØS-området. Forbudet går fra regulering av bruk 
av blyhagl til jakt på visse arter til en regulering av bruk i våtmark, uansett art. Konsekvensen av 
dette er at det nye forbudet blir strengere enn dagens regulering.  

EUs forbud er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Reach-forskriften. Det eksisterende 
forbudet i produktforskriften mot bruk av blyhagl på skytebaner beholdes som før. 

Konsekvenser for importører av ammunisjon 
Det vil bli større behov for ammunisjon uten bly fra vinteren 2023 fordi den nye reguleringen vil 
medføre at mye av dagens jakt, der jegeren er i bevegelse, ikke kan utføres med blyhagl. 

Årsaken er at forbudet mot bruk av blyhagl gjelder i og nær våtmark, slik våtmark er definert i 
Ramsar-konvensjonen (Våtmarkskonvensjonen).  

Ramsar-konvensjonen har en omfattende definisjon av våtmark.  
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I praksis betyr den nye reguleringen et totalforbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og 
fjelljakta.  
 
Se under for lenker til mer informasjon. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Anne Line Filtvedt Cecile Blom 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 

Les mer her: 
 Blyhagl i våtmark forbys av EU - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 
 Les mer om vilkårene for forbudet i Reach, vedlegg XVII, post 63, punkt 10 
 Les mer om Ramsarkonvensjonen 
 Informasjon fra Kommisjonen om forbudet mot blyhagl 
 Les mer om kjemikalieregelverket Reach 

 
 
 

  

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/eu-forbyr-bruk-av-blyhagl-i-vatmark/
https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XBZVUZ5CFXZZFZNJNIXY2PMWX5
Ramsarkonvensjonen%20-%20Milj%C3%B8direktoratet%20(miljodirektoratet.no)
https://ec.europa.eu/growth/news/chemicals-eu-protects-wildlife-negative-effects-lead-environment-2021-01-25_en
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/reach/
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