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JAKT MED PIL OG BUE



NORGES BUEJEGERFORBUND
NBJF ble stiftet i 1988, og er en interesse- 
organisasjon for norske buejegere. 

Vi har i over 30 år bidratt med informasjon 
og kunnskapsformidling om buejakt til 
det norske folket.

Vårt hovedmål er å få gjeninnført jakt 
med pil og bue i Norge.

Uten Norges Buejegerforbund  
blir det ingen buejakt i Norge.

HVA GJØR VI I NBJF?
 ¥ Viltloven revideres nå av Stortinget.

 ¥ Vår søknad om en 5 årig prøveordning 
for buejakt er under behandling.

 ¥ 10 ganger har vi vært på Stortinget siden 
januar 2018 og informert om buejakt.

 ¥ I 2019 møtte vi Klima- og Miljø- 
departementet, Landbruks- og  
Matdepartementet i Oslo, samt  
Miljødirektoratet i Trondheim.

 ¥ Våre støttespillere er  NJFF, Norskog, 
Norges Bondelag, og Norges Skog- 
eierforbund.

 ¥ Våre buejaktkurs trekker stadig  
flere deltagere.

 ¥ Medlemsbladet Buejegeren  
utgis tre ganger årlig.

 ¥ Vi samarbeider aktivt med inter- 
nasjonale buejegerorganisasjoner.

BUENS PRESISJON
Innenfor buens normale skuddavstand 
(20-30 meter) kan presisjonen sammen-
lignes med et kruttdervet kulevåpen på 
100 meters hold.

En moderne jaktpil utstyrt med  
barberbladskarp jaktspiss avliver 
meget effektivt.

Med treff i vitale organer skiller  
ikke fluktstrekningen seg ut fra  
tilsvarende treff med kulevåpen.

Buens virkemåte og effektivitet er  
godt dokumentert.

 
Compoundbuen er en moderne og  
svært kraftig bue. Denne typen er  
den mest brukte på jakt.
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JAKTENS HISTORIKK  
Buejakt er jakt på naturens vilkår, der 
viltet har alle odds på sin side. Buen 
som jaktvåpen er mange tusen år 
gammel. Enkelte naturfolk har brukt 
buen som jaktvåpen langt inn i dette 
århundre. Buen er i dag det mest 
utprøvde jaktvåpen som finnes. 

En buejeger er som regel en jeger som 
allerede har avlagt jegereksamen og 
jakter med kruttvåpen. 

Finnish Wildlife Agency:  
«Ut i fra et hensyn til dyrevelferden har 
ikke Finland observert at skadeskyting 
er noe problem. Buejakt er en sikker 
jaktmetode».

Buejakt er en kraftig økende og svært 
populær jaktform. Buejakt appellerer 
også til kvinner og ikke minst til ungdom.

MILJØVENNLIG, ETISK  
OG SIKKER JAKT 
Buejakt er en miljøvennlig og støyfri 
jaktform. 

Korte skyteavstander gjør at forveksling 
og felling av feil dyr reduseres. 

Buejakt er en jaktform som ikke alltid 
gir utbytte, så overbeskatting av vilt- 
bestanden vil ikke skje. 

Buejakt er egnet til jakt i befolknings- 
tette områder, eller for å ta ut problem-
dyr. Dette gjøres regelmessig i Finland, 
USA og Spania. 

Sikkerhetsavstanden til pil og bue er 
veldig kort, sammenligning med ett 
prosjektil fra ett jaktgevær som kan gå 
flere kilometer.

KRITIKK MOT BUEJAKT
Vi opplever mindre og mindre kritikk  
til buejakt. Jegere og allmenheten  
generelt er positive til buejakt etter 
som det har blitt kjent hvor effektivt 
det er.  

BUEJAKT I UTLANDET 
Det er lov å jakte med pil og bue i et 
stort antall europeiske land. Danmark, 
Finland og Åland har allerede buejakt. 

Både Danmark og Finland har nylig 
åpnet opp for storviltjakt med pil og 
bue. Grunnlaget for dette er flere års 
erfaring fra småviltjakt, og at storvilt-
jakt er etisk og humant forsvarlig.

Pr. 2018 har Danmark ca. 2500 bue-
jegere og i Finland er det registrert  
ca 15 000. 

Miljø og Fødevareministeriet i  
Danmark publiserte 01.09.2017:

«Det har vært buejakt på blant annet 
rådyr siden 1999 og erfaringer viser at 
jakten er fullt ut etisk. Det skjer således 
ikke flere skade skytninger ved buejakt 
enn ved riflejakt».



BUEJAKT I NORGE?
Når ny viltlov ble innført på 1970-tallet 
ble det skrevet inn i lovteksten “til jakt 
så skal det kun brukes prosjektiler som 
drives av kruttladning”.

Regjeringen har nylig bestemt at det 
skal settes i gang et lovarbeid med mål 
om å modernisere viltloven. 
Loven er nærmere 40 år gammel og 
det er behov for en bedre samordning 
med annet regelverk og klargjøring av 
nye utfordringer på området. 

Vi mener at tiden er inne for å  
gjeninnføre buejakt i Norge.

EFFEKTIVT VÅPEN 
Pil og bue er et effektivt og humant 
jaktvåpen. Kraft og presisjon er sterkt 
forbedret de siste årene. Det samme 
har hjelpemidlene som forbereder 
disse ytelser. Slik som sikter, piler, 
avtrekkere og jaktspisser. 

Norge er ikke et foregangsland på 
dette området. Jaktmetoden har vært 
godt etablert i Norden, Europa og 
verden for øvrig gjennom flere tiår. 

Våre naboland og Europa anerkjenner 
buejakt på lik linje med jakt med 
kruttvåpen.

BUEJAKT ER Å BRINGE JAKTENS  
INNHOLD ET SKRITT VIDERE. 
Buejakt er for den som virkelig ønsker 
å videreutvikle seg selv som jeger og 
som vil ta sin jaktopplevelse et stort 
skritt videre.

Medlemmer av NBJF har nedfelt de 
fleste jaktbare arter både i Canada, 
USA, Sør Afrika og landene i Europa 
der buejakt er tillatt.

PÅ NATURENS VILKÅR. 
Buejakt gir ikke de store mengder med 
vilt. Det er andre kvaliteter som ved 
denne jaktformen som trekker folk.

Jakten gir tett kontakt med uforstyrret 
vilt. Du må blant annet komme deg inn 
på kort hold før du kan skyte. Du må 
tenke mer vindforhold, kamuflasje og 
hvor og hvordan du beveger deg.



Vil du være med på å skape historie?
 

Er du interessert i jakt med pil og bue er NBJF noe for deg.
Meld deg inn i NBJF og hjelp oss med å få  

gjeninnført buejakten i Norge.

Sjekk vår hjemmeside og følg oss på Facebook.  
Der blir du oppdatert på jakt med pil og bue og mer  

om hva NBJF arbeider med.

www.NBJF.no


