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Høringssvar fra NOF om forslag til endring av blyhaglreguleringen
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) viser til høringsdokumentene for Forslag til endring av
blyhaglreguleringen (2015/1457).
NOF beklager Stortingets vedtak som danner bakgrunnen for dette høringsforslaget. NOF mener at
Stortinget har sett bort fra godt dokumenterte helse- og miljøfaglige råd med sitt vedtak om å endre
blyhaglforbudet. Det er også i strid med ferske råd fra Bonnkonvensjonen, som Norge har ratifisert,
som anbefaler utfasing av all bly i ammunisjon. Det er urovekkende at Stortinget ser bort fra
fagkunnskap i en sak som dette. NOF mener at det er uakseptabelt og uforståelig at man går i feil
retning ved å tillate bruk av blyhagl til jakt i Norge nå. Vedtaket umuliggjør i realiteten også
mulighetene for å nå de nasjonale målsetningene om at bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer
(som bly) skal reduseres, og intensjonen om å stanse utslippene innen 2020. NOF anser at en man er i
ferd med å gjøre en urett mot naturen ved å igjen legge til rette for spredning av miljøgiften bly i norsk
natur.
Når man nå likevel velger å gå videre med å legge til rette for økt bruk av blyhagl under jakt i Norge
har vi følgende innspill:
NOF støtter det grepet som er gjort ved at forskriften utformes til en «omvendt regulering» hvor man
beholder et generelt forbud mot bruk av blyhagl, men med forskriftsfestede unntak der det kan være
tillatt. Det er svært viktig å beholde et generelt forbud for å markere at blyhagl har store skadelige
effekter. Vi konstaterer samtidig at unntakene omfatter så mye at forbudet er svært uthulet.
NOF mener videre at adgangen til jakt med blyhagl må begrenses mest mulig, og i alle fall ikke
utvides i forhold til det artsutvalg Miljødirektoratet har foreslått i høringen. Dette er nødvendig for å
begrense skadevirkningene av bruk av blyhagl i størst mulig grad.
Vi vil understreke viktigheten av at kråkefugl ikke må kunne jaktes med blyhagl. Dette er arter som
ikke jaktes for mat, og det er velkjent at skutte fugler ofte legges igjen i naturen. De blir på denne
måten tilgjengelige for åtseletende fugler og rovdyr, som igjen risikerer blyforgiftning når de livnærer
seg på kadaveret. Dette inkluderer en rekke trua og sårbare arter.
NOF mener det fortsatt må være forbudt å bruke blyhagl til jakt på innmark i nærheten av våtmark. Vi
foreslår derfor at formuleringen «Unntaket gjelder også for jakt på gjess og ender som oppholder seg
på innmark»» tas ut av § 17 første ledd i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. En åpning for
bruk av blyhagl her vil medføre en vesentlig risiko for at blyhagl også kan komme til å bli brukt i
våtmarksområder. Ved gjentatt jakt på samme innmarksområde vil det etter hvert deponeres mye hagl
øverst i jorda som beitende ender og gjess kan få i seg på samme måte som i bunnsedimenter i
våtmarksområder. Det må vektlegges at faren for rikosjetter, som har vært fremholdt som et problem,
er lav ved slik jakt.
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NOF vil også anmode om at det innføres andre tiltak som reduserer omfanget av bruken av blyhagl.
Da høy pris på de beste alternative ammunisjonstypene har vært et vesentlig argument i debatten rundt
blyhagl, vil innføring av en avgift på blyhagl eller redusert avgift på blyfrie alternativer være viktige
tiltak.
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