
Banebrydende blyfrie 
                    alternativer

En jysk iværksætter og våbenentusiast har 
lanceret sin egen serie af blyfri riffelammunition. 
Patronerne, der har fået navnet JCP Wolf, løser 
de to største udfordringer, der har været i 
forhold til anvendelse de blyfrie alternativer til 
dansk jagt.
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VÅBEN/UDSTYR: På en afsideslig-
gende gård på Herning-kanten har  
Johannes Jensen gennem en årrække 
syslet med en mindre produktion af 
riffelammunition, men nu tyder meget 
på, at virksomheden er på vej til at 
vokse sig stor. Det er nemlig lykkedes 
den uddannede værktøjsmager at kon-
struere en meget præcis og effektfuld 
patron med blyfrit projektil til en lang 
række kalibre. Det er i sig selv ikke 
specielt epokegørende. Det er det til 
gengæld, at det er lykkedes ham at 
konstruere patroner i både kaliber .222 
Rem. og 6,5x55, der overholder de 
danske krav til anslagsenergi og kugle-
vægt til henholdsvis råvildt og kron-

vildt – vel at mærke uden, at der er 
problemer med præcisionen. Det har 
ellers hidtil været den blyfri riffelam-
munitions største udfordringer at sikre 
stabile patroner til netop disse kalibre.

Patronernes projektiler er udformet 
af en blyfri messinglegering og er for-
synet med en tynd hulspids. Projekti-
lerne bliver drejet på en CNC-maskine 
med en meget lav tolerance, hvorefter 
de bliver ladet og pakket i æsker med 
20 styk.

Blyfri produktudvikling
– Jeg har selv været bidt af skydning 
hele livet. Min far var skydeinstruktør 
i hjemmeværnet, og som knægt skød 
jeg ufatteligt meget. Jeg sled adskillige 
piber op, hvilket blandt andet sikrede 
mig en DM-titel i terrænskydning i 
ungdomsårene. Senere fik jeg smag 
for jagten og begyndte også at interes-
sere mig for hjemmeladning. Jeg har 
altid været bidt af de her John Wayne-
skydere – altså Winchester-rifler med 
bøjlespænding. Jeg fik for mange år 
siden sådan en i kaliber .444 Marlin, 
som det var svært at skaffe patroner 
til, så jeg tog et kursus i hjemmelad-
ning, og siden da er det gået slag i 
slag, fortæller Johannes Jensen.

I 2006 fik han erhvervstilladelse til 
produktion af ammunition og stiftede 

i 2011 firmaet JCP Ammunition. I 
starten var det især produktion af 
træningsammunition, der stod på pro-
grammet, men da flere tyske delstater 
indførte et totalt blyforbud i riffelam-
munition, og man i Norge og Sverige 
ligeledes begyndte at rasle med sab-
lerne, besluttede han sig for at arbejde 
indgående med produktudvikling af 
blyfri jagtammunition.

– Jeg lavede et utal af prototyper. 
Efterhånden blev jeg af den overbevis-
ning, at det bedste materiale til for-
målet var messing. Messing har nogle 
fantastiske egenskaber. Det er let at 
arbejde med, og i forhold til skydning 
har messingen den fordel, at den hver-
ken sviner eller slider nævneværdigt i 
riffelpiberne. I forhold til konstruktio-
nen har jeg arbejdet meget med at få 
skabt en kugle, der både er effektfuld 
og præcis. Jeg er meget tilfreds med 
det endelige produkt, og jeg er natur-
ligvis meget glad for at have skabt 
markedets første blyfri patron i 
6,5x55, der må anvendes til det store 

Det er lykkedes Johannes Jensen at 
udvikle markedets første blyfri rif-

felpatron i 6,5x55, der må anvendes 
til jagt på det store hjortevildt.

Hos JCP Ammunition er der et bredt udvalg 
af ammunition til både jagt og træning.

Johannes Jensen er manden bag de banebry-
dende nyheder i JCP Ammunition.
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hjortevildt, fortæller han.
Det er et utal af forskellige kuglety-

per, legeringer og ladninger, der er 
blevet prøvet af. Både på den nærlig-
gende skydebane i Ørre, hvor Johan-
nes er en særdeles flittig gæst, ved 
gennemskydning af gelatineblokke og 
på praktisk jagt.

Pris og potentiale
Der er ingen tvivl om, at der er et stort 
potentiale i markedet for de blyfrie 
riffelpatroner. Johannes Jensen er da 
også helt klar til at følge med efter-

Messingprojektilerne bliver fabrikeret på en 
højteknologisk CNC-maskine. 

spørgslen. Blandt andet er han langt i 
planerne for at bygge sin egen ammu-
nitionsbunker.

Noget af det, som tidligere har af-
holdt nogle danske jægere fra at skifte 
til blyfri riffelammunition, er prisen. 
Det har traditionelt været noget dyre-
re at købe blyfri end blyholdig. Men 
ikke hos JCP Ammunition. Prisen lig-
ger nemlig på niveau med konventio-
nel jagtammunition – og altså mar-
kant lavere end de øvrige fabrikslade-
de blyfrie alternativer på markedet. 

– Prisen er helt sikkert et vigtigt 

salgsargument. Den lave pris skyldes, 
at jeg fra starten har valgt at springe 
grossist- og forhandlerleddet over og 
udelukkende sælge ammunitionen di-
rekte via min egen hjemmeside. Det 
vil formentlig ikke skaffe mig venner i 
våbenbranchen, men det er nu engang 
sådan, at jeg har valgt at skrue min 
forretning sammen, fortæller han.

I et senere nummer af Jæger tester 
vi alle de forskellige mærker af blyfri 
jagtriffelammunition på det danske 
marked – herunder JCP Wolf.
klj@jaegerne.dk

1/2 ann

Denne bæver er det første  
stykke vildt, der i april 2015 blev  

nedlagt med den blyfri JCP Wolf.
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