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BLYFRI RIFFELJÆGER:

For sundhedens  
og miljøets skyld

Flere og flere danske jægere skifter i øjeblikket til blyfri riffelammunition.  
En af dem er Sebastian Nielsen, der har taget et aktivt valg om ikke  
at skyde med de konventionelle kugler. 

Tekst og foto: Kim Lykke Jensen

VÅBEN/UDSTYR: I de seneste år er 
rigtigt mange danske jægere begyndt 
at skyde med blyfri riffelammunition. 
Dels fordi der mange steder i Tyskland 
og andre steder i verden bliver stillet 
krav om blyfri riffeljagt. Dels fordi der 
er kommet øget fokus på blyets miljø- 
og sundhedsskadelige effekter.

En af dem, der af principielle årsag-
er udelukkende bruger blyfri riffel-
ammunition, er 28-årige Sebastian 
Nielsen, der ud over at være lærerstu-
derende også arbejder i Jagt- og Fiskeri-
magasinet i det centrale Aarhus.

Et aktivt valg 
Den ivrige jæger, der har ret mange 
stykker hjortevildt på samvittigheden, 
skiftede for fire år siden til blyfri riffel-
ammunition.

– Bly er et giftigt tungmetal, og jeg 
synes ikke, at det er en særlig fed ting 
at fylde det gode vildtkød op med bly-
støv og fragmenter. Jeg synes heller 

ikke, at vi bør udlede giftige stoffer i 
naturen. Det hænger i mine øjne ikke 
sammen med jægernes grønne image, 
siger Sebastian Nielsen.

En undersøgelse fra Dansk Jagtaka-
demi viser, at der havner en del blystøv 
og små blyfragmenter i vildtkroppen, 
når man anvender konventionel riffel-
ammunition. Hovedparten af dette 
problem kan dog løses ved at skære alt 
skudpåvirket kød væk og herefter kas-
sere det friske kød i en radius på 10 cm 
af selve sårkanalen. Sebastian mener 
dog, at det er noget nemmere at skifte 
til de blyfri alternativer.

I sine første år som jæger brugte han 
selv konventionelle patroner, men han 
valgte at skifte, da det gik op for ham, 
hvor skadeligt bly er for sundhed og 
miljø. Han havde dog hørt en del af 
sine jagtkammerater ytre sig om, at de 
blyfrie patroner ikke var nær så gode 
som de konventionelle. Men Sebastians 
egne erfaringer har vist noget andet.

– Faktisk synes jeg, at de blyfrie 
kugler er mindst lige så gode som de 
blyholdige. Jeg har været overordent-
lig tilfreds med både præcisionen og 
kuglernes evne til at slå ihjel. Samtidig 
har det projektil, som jeg anvender, en 
begrænset ekspansion og dermed en 
begrænset kødødelæggelse. Kuglen, 
jeg anvender, er hovedsageligt lavet af 
kobber, og kobber er ikke alene langt 
mindre skadeligt for miljøet, men fak-
tisk også vitalt for den menneskelige 
organisme i små doser, og det synes 
jeg er rart at tænke på, fortæller han.

Den jagtlige karriere
Sebastian Nielsen er et meget aktivt 
naturmenneske. Knap kunne han gå, 
før bedstefaren tog ham med ned på 
havnen i Aarhus for at fiske sild. Det 
var startskuddet til passionen for fan-
gerlivet, som stadig er meget domine-
rende i Sebastians liv. I starten var fiske-
ri og outdoorlivet det primære, men et 

En Sauer 202 med tilhørende ammunition fra Barnes er hans foretrukne kombination, når 
det gælder det danske hjortevildt.

ophold på Helgenæs Naturefterskole 
fik flyttet den primære interesse over 
på jagtens verden, og han tog derfor 
jagttegn på skolen. 

Sebastian kommer ikke ud af en jæ-
gerfamilie, men den erfarne jæger Ole, 
der var en af familiens bekendte, tog 
den nybagte jæger under sine vinger. 
En klassisk mentorordning, der har 

sørget for, at den unge jæger fik en 
formidabel uddannelse og direkte ad-
gang til det forjættede land.

Den gode uddannelse gav ham sam-
tidig en grundlæggende forståelse for, 
at jægerne skal gå forrest med det gode 
eksempel, da vores jagtlige udfoldel-
sesmuligheder afhænger af den brede 
befolknings accept. Derfor fortæller 

han vidt og bredt om det fornuftige i at 
skifte til blyfri riffelammunition.

– Jeg har påvirket flere af mine jagt-
kammerater til også at skifte til blyfri 
riffelammunition. De var skeptiske i 
starten, men de er også meget tilfredse 
med de nye patroner. Der florerer mange 
myter om den blyfri ammunition, som 
fortjener at blive aflivet, slutter han.
klj@jaegerne.dk

Sebastian Nielsen med en nyskudt buk –  
naturligvis med blyfri ammunition.
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