
Bågjakt på Åland 

Sedan den 1 augusti 2006 har bågjakt varit tillåtet på Åland vid jakt efter allt vilt förutom älg. 

För att få jaga med pilbåge krävs förutom jägarexamen och ett giltigt åländskt jaktkort, även 

skild bågjägarexamen (IBEP eller dansk bågjägarexamen) samt att bågjägaren årligen måste 

avlägga ett skjutprov med samma typ av utrustning han eller hon kommer att använda på 

jakten. Bågjaktsföreningen arrangerar kurser för avläggande av bågjägarexamen och ställer 

upp som examinatorer för det obligatoriska skjutprovet som ska avläggas årligen före jakten. 

Organisatoriskt har samarbetet med föreningen fungerat mycket bra. Skjutprovet går i korthet 

ut på att jägaren skjuter sex pilar mot lika många 3D-mål utställda på varierande avstånd ut 

till maximalt 25 meter (en pil per skjutmål). Avstånden är okända för jägaren och minst fem 

pilar måste träffa inom det vitala träffområdet (hjärta/lungor) för att jägaren ska bli godkänd. 

På jakt får compound, recurve eller långbåge användas, men det årliga skjutprovet ska 

avläggas med den typ av pilbåge man avser att bedriva jakt med. Bågen skall ge pilen en 

rörelseenergi (E0) som är minst 40 joule, pilens totala vikt skall vara minst 25 gram och 

pilspetsen skall ha minst två blad med vassa skärande eggar samt ha en skärande diameter på 

minst 25 millimeter. För en utförligare beskrivning av regelverket hänvisar jag till bilagan 

”Riktlinjer för jakt med pil och båge”.  

Bemötandet från jägare och allmänheten har varit övervägande positiv. Intresset för bågjakt 

blev kanske inte så stort som väntat men jaktformen har accepterats och betraktas nu som 

vilken jaktform som helst och ett alternativ för den som söker en större utmaning. Sedan 

jaktformen blev tillåten har dock rådjursstammen minskat, avskjutningen har minskat med 

ungefär hälften, och eftersom rådjur är bågjägarens primära byte på Åland blev utmaningen 

kanske större än en del hade föreställt sig. Det finns dock en liten skara ivriga bågjägare och 

ett antal bågjägare från övriga Norden som söker sig till Åland för att jaga rådjur med pilbåge. 

Även jägare från andra delar av världen som Tyskland, Spanien och USA har besökt Åland 

för att jaga rådjur med pilbåge. 

På vissa platser hade jägare med kanske lite mer traditionell, eller konservativ, inställning till 

jakt svårt att acceptera jaktformen. Ofta handlade det dock om okunskap och i takt med att 

fler jägare kom i kontakt med bågjakt till exempel genom bågjaktsföreningens 

informationskampanjer eller bekanta som intresserat sig för jaktformen minskade motståndet. 

Den som fått möjlighet att provsjukta en jaktbåge tvivlar sällan på att det är ett fullt lika 

effektivt och dödligt jaktvapen som traditionella gevär. Idag är det fler och fler som 

intresserar sig för jaktformen och eftersom rådjursstammen igen visar en uppåtgående trend 

kommer sannolikheten att lyckas fälla ett rådjur med pilbåge att öka och antagligen också 

intresset för bågjakt. 
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