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VKM og blyammunisjon
Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har på sine websider/Tryggmatblogg, opplyst at deler av vår
argumentasjon for en oppheving av blyhaglforbudet ikke er hentet direkte fra deres risikovurdering angående
inntak av viltkjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon. Videre hevder VKM at vår argumentasjon ikke kan
brukes i en slik sammenheng.
Jegernes Interesseorganisasjon er forundret over at VKM ikke ønsker å ta hensyn til sin egen konklusjon i det
underliggende materialet i rapporten. VKM ønsker heller ikke sin egen konklusjon lagt til grunn i vurderingen av
en eventuell oppheving av blyhaglforbudet
Delen av rapporten vi viser til er 4.6.1 (The Norwegian Fish and Game study, the MoBa Validationstudy and the
Lake Mjøsa study) i risikovurderingen fra VKM som omhandler tre undersøkelser utført i perioden 1999-2005. I
oppsummeringen av rapportene står det; det er ikke funnet noen sammenheng mellom verdier av bly i blod og
inntak av rein og rype og det er presisert at rype var jaktet med blyhagl i studieperioden. Videre står det at det
ikke er funnet noen sammenheng mellom inntak av viltkjøtt skutt med blyammunisjon og kvinner i disse tre
undersøkelsene!
Jegernes Interesseorganisasjon er sterkt uenig i at dette ikke skal tas hensyn til når man nå vurderer en
oppheving av blyhaglforbudet og eventuelle fremtidige forslag om å forby bly i rifleammunisjon. Vår
argumentasjon og belysing av fakta er her helt nødvendig for å få en objektiv og balansert debatt når våre
folkevalgte skal avgjøre dette politisk. De instansene som har jobbet med fremlegging av denne saken bærer et
sterkt preg av påvirkning fra et svært aktivt miljø av enkeltforskere som finner drivkraft i personlige agenda hvor
konklusjonen ble trukket i 2009. Dette oppleves urimelig og etterlater et inntrykk av et arbeid målfokusert på
konklusjon i større grad en objektivitet.
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