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Blyjubel blant jegere!

Det er med stor glede at Jegernes Interesseorganisasjon registrerer at det etter at AP la frem et
forslag om å oppheve forbudet mot blyhagl utenom våtmarksområder i dag. Er et klart flertall for en
av våre hjertesaker. På Stortinget har H, FrP, KrF, SP og nå AP alle tonet flagg for å oppheve forbudet.
Forbudet har vært en verkebyll i jegerstanden etter at det ble vedtatt. Man har sett på det som et
forhastet vedtak uten gode konsekvensutredninger. Som jegere er vi som andre opptatt av at det
brukes ammunisjon som avliver viltet mest mulig humant og effektivt. Her har flere av de alternative
materialene ikke samme egenskaper som blyhagl. I tillegg er det andre utfordringer rundt disse
alternative materialene som man ikke har utredet godt nok etter vårt syn. At man når endrer fokus
fra å fjerne mest mulig tonn med bly som en teoretisk øvelse for å se hvilke tiltak som gir reelle
miljøeffekter, vil gi miljøforvaltningen økt troverdighet hos Norske jegere.
Miljøkonsekvensen av å gjeninnføre blyhagl er minimale mot gevinsten med å bruke det best egnede
materialet i forhold til human jakt som også er et sentralt begrep i Viltloven. Her har det vært aktører
på banen med teorier som etter vårt syn er sterkt overdrevne.
At partier på Stortinget som stemte ned et lignende forslag våren 2013, nå har snudd og vil oppheve
forbudet er meget positivt. Det er flere organisasjoner og enkeltpersoner som i tillegg til Jegerens
Interesseorganisasjon som har bidratt med seriøst påvirkningsarbeid og innhenting av fakta slik at
dette nå kan bli en realitet. JI har fra vi ble dannet sett en enorm utvikling i dette spørsmålet. Fra at
dette ble regnet som en død sak man ikke burde bruke ressurser på, til at det nå er et klart flertall på
Stortinget for en oppheving av forbudet. Vi spretter ikke Champagnen før våre folkevalgte har gitt oss
muligheten til å benytte den mest egnede ammunisjonen igjen. Men et lite jubelbrøl bør alle partiene
som nå er enige med oss få med på veien mot en kommende behandling i Stortinget.
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