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ØVRIGT: I de seneste par år har mange riffeljægere udskiftet 
den traditionelle riffelammunition med blyfrie alternativer. Det 
er en god ide. Både for miljøets skyld og for familiens sundhed. 
Adskillige undersøgelser viser nemlig, at der spredes små bly-
fragmenter ud i kødet, når man anvender traditionel blyholdig 
riffelammunition til eksempelvis bukkejagt.

Det er indiskutabelt, at bly er usundt. Især er det problema-
tisk for gravide og børn. Men også for voksne kan en regelmæs-
sig blypåvirkning medføre nyreproblemer, forhøjet blodtryk og 
på sigt skade nervesystemet. 
 
Kasser mere kød
Hvis du ikke har nået at skifte til de blyfrie alternativer – eller ikke 
ønsker at gøre det – kan du alligevel minimere dit indtag af bly blot 
ved at følge en ret simpel fremgangsmåde, når du forlægger din 
sommerbuk.

Først bortskærer du alt skudpåvirket kød samt kød og hinder 
med blodudtrækninger. Herefter bortskærer du 10 cm af det friske 
kød hele vejen rundt om selve skudkanalen. Dermed bliver langt 
hovedparten af de pulveriserede blyfragmenter fjernet. Det lyder 
ret voldsomt – til gengæld vil det normalt ikke være store mæng-

TIP TIL BUKKEJAGTEN:

1/2 ann

der kød, der skal kasseres – og normalt 
kun kød fra ribben og bov. 

Det vil være sådan, at det kød, der er 
tættest på sårkanalen, vil have den 
største blykoncentration, hvor der bli-
ver mindre og mindre bly ud mod de 
anbefalede 10 cm.

I Sverige har man anbefalet denne 
procedure i 
nogle år, og for 
nylig fulgte 
man trop i 
Norge. 
 
Blyfrie kugler
Efterspørgslen på de blyfrie kugler har gennem længere tid væ-
ret støt stigende. I en række tyske delstater er der forbud mod 
blyholdig ammunition. Det samme er tilfældet flere steder i 
Nordamerika. 

Det er ikke utænkeligt, at der på et tidspunkt kommer et for-
bud mod brug af blyholdig riffelammunition overalt i Europa. 
Derfor vil det ikke være så skidt at være på forkant med udvik-
lingen – for i forhold til praktisk jagt er der ikke den store for-
skel i effektiviteten mellem de blyfrie og blyholdige kugletyper.

Efter der i de senere år har været stor fokus på problematikken 
her i Skandinavien, er der desuden kommet et ret stort sortiment af 
blyfrie kugler på markedet i Danmark. Stort set alle de førende pro-
ducenter fører blyfrie alternativer. Senere på året vil vi bringe en 
test af den blyfrie riffelammunition, der er på markedet i Danmark.
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