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Søknad om prøveordning for jakt med pil og bue i Norge 

Norges Buejegerforbund søker, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges 

Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årlig 

prøveordning for jakt med pil og bue i Norge.  

Grunnen til at vi søker nå, er at vi mener tiden er inne for at også jegere og rettighetshavere 

til jakt i Norge skal få den samme muligheten som våre naboland og Europa har.  

Norge er ikke et foregangsland på dette område. Jaktmetoden har vært godt etablert i 

Norden og Europa i gjennom flere ti år. Våre naboland og Europa anerkjenner buejakt på lik 

linje med riflejakt. 

Allerede 2012, etter at saken hadde vært på høring, anbefalte Miljødirektoratet en 

prøveordning med buejakt.  

For å sikre god kontroll og målrettet gjennomføring, vil evaluering og eventuelle 

korreksjoner komme underveis. 

Vedlegg:  

Søknaden om jakt med pil og bue med 9 vedlegg  

Brev fra Miljødirektoratet 19.01 2012 
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1 Hvorfor gjeninnføre buejakt i Norge? Oppsummering  
 

Vi oppfordrer norske myndigheter til å se potensialet i buejakt, og endrer viltlovens § 20 første 

ledd. Det søkes om en 5 årig prøveordning med buejakt på alt jaktbart vilt unntatt elg og de store 

rovdyrene. Vi håper det legges vekt på de positive ringvirkninger jaktformen gir, den etiske 

standarden som legges til grunn, samt naturopplevelsen buejakt vil kunne gi den norske og 

utenlandske jegeren. 

Buejakt er en urgammel jaktform. Etter hvert som folk fikk tilgang til kruttvåpen, mistet buen gradvis 

sin betydning som jaktvåpen. De siste 20-30 årene har det skjedd en enorm teknologisk utvikling når 

det gjelder buevåpen. I dag brukes såkalte compoundbuer til buejakt. Buene har vesentlig større 

rekkevidde, større treffsikkerhet og større penetreringsevne enn tradisjonelle buer, noe som har ført 

til at buejakt i dag er en hurtigvoksende jaktform verden over. 

FACE representerer jegere i 36 land inklusiv de 28 EU landene. FACE har kommet med et dokument 

som bekrefter at de likestiller det å jakte med bue og rifle1.  

Buejakt er tillatt både i Danmark, Finland, Åland og i de fleste andre europeiske land, men ikke i 

Norge. Norske buejegere må derfor reise til utlandet for å få jakte.   

Norges Buejegerforbund (NBJF), med støtte av. Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, 

NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) søker om en prøveordning for å gjeninnføre 

buejakt i Norge gjennom endring av viltlovens § 20. Vi tror dette vil gi positive virkninger både for 

viltforvaltningen og for grunneierne. Buejakt vil også kunne appellere til ungdom, og derved ha en 

positiv effekt for rekrutteringen til en jegerstand som stadig blir eldre.  

Det økonomiske potensialet for buejakt er etter vårt syn stort. Ved gjeninnføring vil et nytt marked 

åpne seg, både for grunneiere og jegere. Norsk landbruk er under press med overproduksjon og 

nedleggelse av bruk. Buejakt vil gi bønder og andre grunneiere nye inntektskilder: Grunneier kan ha 

flere jegere per terreng, utstede flere jaktkort, og det kan utvikles nye spennende turistprodukter 

tilknyttet buejakt. På grunn av Norges særegne natur og artsmangfold, er det også svært sannsynlig 

at utenlandske jegere vil oppsøke Norge for å jakte, noe som vil gi samme positive virkninger som 

vanlig turisme.  

Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltresurser2, sier følgende:  

«Utvikling og salg av opplevelser har fått en ny og større økonomisk betydning. Dette betyr nye 

muligheter for norsk landbruk og for bygdene over hele landet.»  

«Det er gode muligheter for økt verdiskaping basert på jakt og viltkjøtt som tilleggsnæring i 

landbruket. Det gjelder både som matressurs og som grunnlag for jaktopplevelser knyttet til 

turisme og reiseliv. Et økt jakttilbud, både i volum og i kvalitet, vil gi bedre tilgang på 

jaktopplevelser for nye og gamle jegere.» 

«I et moderne samfunn er jakt noe mer enn matauk. For mange jegere er opplevelsen ved å være 

på jakt, og det man opplever under jakta, like viktig som å få tilgang på viltkjøtt. Denne 

                                                             
1 FACE and EBF: https://www.face.eu/hunting-methods-culture/bowhunting/. Vedlagt søknaden i oversatt 
versjon (vedlegg 6). 
2Landbruks og Matdepartementet, rapport fra arbeidsgruppe, 14. mars 2019: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/48f7af60526343398dfe7769523cae0e/handlingsplan-om-hostbare-
viltressurser.pdf. Vedlagt søknaden (vedlegg 7). 
 

https://www.face.eu/hunting-methods-culture/bowhunting/
https://www.regjeringen.no/contentassets/48f7af60526343398dfe7769523cae0e/handlingsplan-om-hostbare-viltressurser.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/48f7af60526343398dfe7769523cae0e/handlingsplan-om-hostbare-viltressurser.pdf


 

motivasjonen bør jakttilbydere legge til rette for. Tilleggsmomenter som samvær, 

naturopplevelser, stillhet, bålkos mv. er altså en tilleggsverdi til selve høstingen, og gir en 

mulighet for å utvikle jaktproduktet ytterligere.» 

«For mange jegere vil opplevelsene under jaktutøvelsen være viktigere enn å oppnå et stort 

utbytte i form av kjøtt.» 

«Et økt tilbud av et større spekter av jaktprodukter vil gjøre det enklere for flere å ta del i 

jaktopplevelser. Dette betyr nye muligheter for grunneiere. Foruten å bedre inntektene fra 

eiendommen, vil en slik tilrettelegging virke positivt med hensyn til rekruttering og aksept for jakt 

som aktivitet.» 

«Skal man lykkes med å ta ut det potensialet som ligger i jaktturisme, er det viktig at landbrukets 

organisasjoner har dette temaet høyt på agendaen. Politiske incentiver, en egen reiselivsstrategi 

for landbruket og et utviklingsprogram som støtter opp om slikt arbeid, gir gode muligheter for å 

styrke arbeidet med utvikling av jakt og viltrelaterte tilleggsnæringer.» 

Jakt med bue skjer på dyrets premisser, og det er en forutsetning at jegeren har god kunnskap om 

viltet og naturen det oppholder seg i. Det er med andre ord en svært naturlig «tilbake til det 

opprinnelige» – jaktform.  

For å spre kunnskap om buejakt, har NBJF opprettet flere øvelsesbaner. Forbundet arrangerer også 

kurs og skytetreninger. NBJF ser på dette som svært viktige tiltak for å opprettholde en høy etisk 

standard, gjennom god kommunikasjon med våre buejegere og omverdenen, samtidig som NBJF 

ønsker å bidra til en kunnskapsbasert tilnærming til buejakt.  

Buejegere skal ha respekt for dyrene. For å sikre human avliving og minimere tilfeller av 

skadeskyting, stiller NBJF strenge krav til opplæring: Jegere må både lære å håndtere våpen, og å 

vurdere rekkevidden for skyting og plassering av skudd. Reglene baseres på internasjonale 

standarder for buejakt, og den norske jegerprøven.  

Ved gjeninnføring av buejakt i Norge, bør det innføres særlige regler for denne jaktformen. Kurs i 

buejakt med praktisk og teoretisk eksamen bør gjøres obligatorisk, som tillegg til jegerprøven.   

2 Beskrivelse 

2.1 Bakgrunn og målsetning  
Jakt har alltid vært en viktig del av naturopplevelsen for det norske folk. Dette kan begrunnes i at jakt 

historisk har vært en viktig del av vårt næringsgrunnlag, og i dag representerer en kombinasjon av 

naturopplevelse og binæring. Jaktens utøvelse har også stor aksept i befolkningen.  

I Norge ble pil og bue på en indirekte måte, og på generelt grunnlag, uaktuell som jaktvåpen da ny 

viltlov ble innført 1981. Kruttvåpen var på den tiden langt mer utviklet enn andre mer tradisjonelle 

våpen.  

Etter revidering av viltloven 1981 har knapt noe sivilt våpen vært gjenstand for en tilsvarende 

utvikling som bue med tilhørende utstyr. Buejakt har i internasjonal sammenheng blitt en godt 

etablert og sterkt voksende jaktform. Dette støttes naturlig av at jaktformen egner seg svært godt i 

et samfunn med stadig økende urbanisering. Eksempelvis ser man i Finland at buen benyttes til å 

redusere bestanden av rådyr og harer i urbane områder. 

I flere av våre naboland har det blitt praktisert buejakt i flere tiår, og konklusjonene er entydig 

positive. Både Danmark og Finland har nylig, etter grundig evaluering, «oppgradert» buejakt til også 



 

å gjelde storvilt. I disse landene er buejakt akseptert hos allmenheten som en human og ordinær 

jaktform på lik linje med annen jakt. 

Til tross for at buejakt i dag ikke er tillatt i Norge, er jaktformen på fremgang. Dette støttes ikke minst 

av NBJF sine medlemstall, men også deres erfaringer etter mangeårig arbeid med å spre kunnskap og 

kompetanse om denne jaktformen. Nye grupper potensielle buejegere har også blitt synlig. Personer 

uten tidligere interesse for jakt i dagens form, ønsker å jakte om de kan benytte bue. En sentral 

begrunnelse for den økende interessen er jakt på viltets premisser, og at naturopplevelsen blir større. 

Dette understreker behovet i det norske jaktmarkedet for løyve til jakt med bue.  

Buejakt har et stort potensial, og vi ønsker med denne søknaden å belyse potensialet buejakt har for 

viltforvaltningen, grunneiere, dagens jegere, og for rekruteringen.  

3 Organisasjonen Norges Buejegerforbud 

3.1 Historisk perspektiv  
Norges Buejegerforbund – NBJF – ble startet som en interesseorganisasjon for jegere som ønsket å 

benytte bue som jaktvåpen i 1988.  

Forbundet har siden oppstarten utviklet seg til å bli en livskraftig organisasjon med eget 

medlemsblad, som også legges merke til utenfor landets grenser. NBJF består av en rekke 

lokalforeninger omkring i Norge. NBJF har pr 01.01.2018 en medlemsmasse på omkring 400 

personer. Medlemstallet er økende. 

3.2  NBJF som kompetansehaver og kompetansespreder 
En rekke av forbundets medlemmer reiser hvert år ut av Norge for å jakte med pil og bue. Og har 

lang erfaring med å jakt både storvilt og småvilt. 

 

Våre medlemmer har besøkt, og besøker, alle verdensdeler for å utøve jaktformen. De vanligste 

reisemålene er Danmark, Åland, andre deler av Europa, Nord-Amerika, og Afrika. I tillegg jakter en 

betydelig del av vår medlemsmasse med kruttvåpen i Norge. 

Det har som resultat både av den praktiske jakterfaringen, og av den generelle kunnskapssøken 

omkring jaktformen, etter hvert blitt opparbeidet en betydelig kompetanse og erfaring om buen som 

jaktvåpen. Vi må trygt kunne påstå at NBJF representerer det ypperste av kompetanse i Norge 

omkring jakt med pil og bue. 

Som et ledd i kompetansespredning har NBJF opprettet og gjennomfører en rekke tiltak årlig. Hvert 

år blir det gjennomført et kurs med formål å sertifisere buejegere i henhold til IBEP (International 

Bowhunter Education Program). Kurset består av teoriopplæring med etterfølgende eksamen, og når 

denne er bestått kan det avlegges ferdighetsprøve (skyteprøve). Til å forestå dette arbeidet har NBJF 

pr. 2018 i alt 5 IBEP sertifiserte instruktører. En rekke av våre medlemmer har også avlagt den 

nasjonale buejegerprøven i Danmark, og er registret i det danske Jagttegnsregisteret. Blant NBJFs 

IBEP sertifiserte instruktører er det også flere som er godkjente jegerprøveinstruktører for den 

ordinære nasjonale jegeropplæringen 

For å ruste våre medlemmer til jakt med bue. Har vi også etablert en jaktløype i Oslo-området. Dette 

er også et tiltak for å generelt øke interessen for jaktformen. Løypen er en skytebane ute i naturen, 

som består av 24 tredimensjonale figurer av jaktbart vilt i naturlig størrelse. Figurer er satt opp i 

relevante jaktsituasjoner. 



 

Kompetanse og informasjon om buejegerjakt blir også spred gjennom NBJF sitt medlemsblad. Dette 

sammen med egen internettside, er blant flere kommunikasjonsmidler som blir benyttet for 

spredning av kunnskap.  

Vi kan også opplyse om at Skogn Folkehøyskoles jakt og fiskelinje har buejakt på pensum. Faglærer 

ved folkehøyskolen er sertifisert IBEP instruktører fra EBF. Noe som bidrar ytterligere til rekrutering.  

4  Potensialet for buejakt  
Buejakt har et stort potensial i Norge, og det er liten tvil om de positive ringvirkningene en 

gjeninnføring vil medføre.  

Å jakte med bue har flere positive sider, rettighetshaver får et nytt marked å rette seg mot, jegeren 

får en helt unik jakt og naturopplevelse.  

4.1 Komparativt grunnlag  
For å vurdere potensial og positive ringvirkninger, er det viktig med et sammenlikningsgrunnlag. For 

Norges del vil det være naturlig å se til våre naboland Finland og Danmark, der buejakt har vært lovlig 

siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge de nordiske landene har også nylig, etter grundig evaluering, 

oppgradert sin buejakt til også å omfatte de største storviltene. I disse landene er buejakt akseptert 

hos allmenheten, som en human og ordinær jaktform. 

 Blant annet har Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i Danmark uttalt:  

Der er en stor og voksende interesse for buejagt i Danmark. Buejagt ses af mange jægere som 

en oprindelig, naturlig og meget udfordrende jagtform. Det er derfor oplagt, at vi får 

erfaringer med bue og pil som våben til jagt på kronvildt og dåvildt3»   

Finland er på størrelse med Norge når det gjelder innbyggertall og antall jegere, og per dags dato er 

det ca. 15 000 buejegere som det er forventet skal øke betraktelig etter at storviltjakt med pil og bue 

ble innført i 2017. Samtidig ser vi en formidabel økning i antall buejegere i Danmark. Fra 2013 til 2017 

har antallet buejegere steget med over 50% fra 1500 til over 22504. 

Vi oppfordrer med dette Norske myndigheter å se til sine kollegaer i Finland og Danmark, ved 

vurdering av gjeninnføring, og dra nytte av de positive erfaringene de har.  

4.2 Markedspotensial  
Ved å åpne for buejakt vil et helt nytt jaktmarked åpne seg. Ser vi til våre naboland, er det liten tvil 

om at antallet buejegere vil eksplodere ved gjeninnføring. Dette vil være svært positivt for norske 

grunneiere med jaktrett.   

For rettighetshaver vil buejakt gi mulighet for utvikling av nye produkter. Både den konkrete 

jaktopplevelsen som tilbys vil endres, men også flere produkter kan komme på markedet.  

Som eksempel mange grunneiere og rettighetshavere leier ut jakt på hjortevilt som dagskort. Eller de 

tar betalt pr jaktdøgn. En riflejeger vil fylle kvoten på et jaktvald langt raskere enn en buejeger fordi 

en buejeger bruker i gjennomsnitt flere dager lengre pr felt vilt enn en riflejeger gjør. Dermed kan en 

rettighetshaver ha en større inntekt på sin eiendom ved utleie av flere jaktdøgn. 

                                                             
3 Miljø- og Fødevareministeriet Danmark http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/miljoe-og-
foedevareministeren-vil-aabne-for-falkejagt-og-buejagt-paa-stoerre-hjortevildt/. Vedlagt søknaden (vedlegg 2) 
4 Miljø- og Fødevareministeriet Danmark http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/feb/jagt-med-bue-
og-pil-hitter/. Vedlagt søknaden (vedlegg 8). 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/miljoe-og-foedevareministeren-vil-aabne-for-falkejagt-og-buejagt-paa-stoerre-hjortevildt/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/miljoe-og-foedevareministeren-vil-aabne-for-falkejagt-og-buejagt-paa-stoerre-hjortevildt/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/feb/jagt-med-bue-og-pil-hitter/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/feb/jagt-med-bue-og-pil-hitter/


 

Rettighetshavere kan også utvikle ulike markedspakker, gjennom jakt på en helt unik måte. Dette kan 

i tillegg til den unike jaktopplevelsen inneholde overnatting og guideaktivitet. Med Norges 

enestående natur og viltartene vi har, er det heller ikke tvil om at buejakt vil friste utenlandske jegere 

til Norge. 

Det vil også være muligheter for å supplere helårs turistprodukter med øvelsesskyting / jakttrening 

på dyrefigurer i 3D som aktivitet for familier, foreninger og bedrifter. 

Markedspotensialet vil også øke på grunn av buejaktens særegne jaktform. Jaktformen kan åpne for 

jakt i tettstedsnære områder, som i dag ikke er aktuell på grunn av kruttvåpenets rekkevidde. 

5 Naturlig jaktform  
Jakt med pil og bue skjer på en naturlig måte, der kunnskap om viltet og naturen er en forutsetning 

for å lykkes. Ved buejakt bruker man kunnskapen aktivt, man tilpasser seg miljøet man oppholder seg 

i, og hvilket dyr man jakter på. Man kan skildre jakten som den mest naturlige jaktformen som finnes, 

der alt skjer på dyrets premisser. Dette har flere fordeler!  

For NBJF er viltforvaltning svært viktig, vi ønsker å ta vare på det artsmangfoldet i Norge, og jakten 

skal ikke true levedyktige bestander. NBJF tilstreber bærekraftig forvaltning, gjennom samarbeid med 

nasjonale myndigheter og rettighetshaver. På grunn av buejaktens særegenhet er vår oppfatning at 

buejakt vil bidra til en bærekraftig viltforvaltning. Buejakt er en vanskelig jaktform noe som minsker 

antall felt vilt i jaktsesongen og dette gjør det nærmest umulig å overbeskatte noen bestand av vilt.  

Samtidig kan buejakt benyttes i urbane områder istedenfor rifle, som erfaring fra Finland viser ved 

redusering av hare og rådyrbestanden. 

6 Dyrevelferden  
Hver gang buejakt kommer på dagsorden er det mange som tar til orde for at jakten er inhuman, slik 

at dyrenes dyrevelferd står i fare. NBJF ønsker for det første å presisere deres respekt for dyrene, og 

kravene til human avlivning. Dette støttes opp av vår iver til å jakte på dyrets premisser, og 

kunnskapen buejegere har om dyr og deres væremåte. Vi ser på det som svært viktig å inneha det 

norske folks aksept, og dette kan oppnås gjennom økt kunnskap om buejakt som jaktform, hvordan 

dyrene avlives herunder lidelsene dyrene gjennomgår – i den grad det kan måles eller beskrives –, og 

treningen som skal til for å kunne utøve buejakt.  

Uttalelser om buejakt. 

Hensynet til human jakt og dyrevelferd vektlegges sterkt ved at det kreves den nasjonale 

jegerprøven, eget buejegerkurs med teoriprøve og en årlig skyteprøve som en ferdighetstest. Dette 

er på lik linje med riflejakt. Våre naboland Finland, Danmark og i tillegg Åland har lang og positiv 

erfaring med buejakt. Etter flere ti år med erfaring har de i 2017 utvidet buejakten til også å gjelde 

storvilt som hjort, villsvin og muflon. Buejakt er akseptert som en human, etisk og forsvarlig jaktform 

både hos myndigheter og befolkningen i våre naboland. Erfaringene fra våre naboland viser at 

dyrevelferden er ivaretatt på en god måte. 



 

Det svenske Jegareforbundet og Svenska Bågjegareforbundet søkte nylig (16.04.2018) om innføring 

av buejakt i Sverige. Naturvårdsverket er positivet til innføring av buejakt. 

 

6.1 Hvordan dyrene avlives  
Erfaringene fra Danmark og Finland, samt våre egne, viser at skudd med bue er like effektivt som ved 

bruk av kruttvåpen. Selv om det er pilen som rammer dyret, er det spissen som dreper. En pil skutt 

fra en compoundbue beveger seg med en fart på 80 til 100 meter per sekund. En riflekule beveger 

seg nesten 10 ganger så hurtig, men pil med skjærende spiss dreper like godt som en riflekule, selv 

om det skjer på en litt annen måte.  

Pilen avgir stort sett lite energi når den treffer dyret. Når pilen treffer skjærer jaktspissen gjennom 

skinn og eventuelle knokler frem til den treffer dyrets vitale deler. Her skjærer den gjennom alle 

blodkar i en diameter på opp mot 5 cm. Gjennomskjæringen skjer med et ekstremt skarpt snitt, og 

spissen passerer nesten alltid hele veien gjennom dyret. Dette medfører en massiv blødning, og dyret 

dør like raskt som skutt med en riflekule. 

Vedlegg nr 1. Memorandum Finnish Wildlife Agency. Bowhunting in Finland 07.02.2014                              

«Ut i fra et hensyn til dyrevelferden har ikke Finland observert at skadeskyting har vært 

et problem. Buejegere skader ikke flere dyr enn andre jegere. Buejakt er en sikker 

jaktmetode. Det er ikke registrert noen jaktulykke til nå forårsaket av jakt med pil og 

bue.» 

 
Vedlegg nr 2. Miljø og Fødevareministeriet i Danmark publisert 01.09.2017                                                  

«Det har vært buejakt på blant annet rådyr siden 1999 og erfaringene viser at jakten er 

fult ut etisk. Det skjer således ikke flere skadeskytinger ved buejakt enn ved riflejakt.» 

 
Vedlegg nr 3. Jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering Robin Juslin: 
«Den som har fått mulighet til å prøveskyte en jaktbue tviler sjelden på at det er ett 
fult ut like effektivt og dødelig jaktvåpen som det tradisjonelle geværet» 
 

Vedlegg nr 4. Svenske jegareforbundets evaluering av buejakt publisert 03.11.2017 

«Bjørn Sundgren jaktvårdskonsulent i Svenska Jegareforbundet uttaler: - Forbundet 

hadde ikke forsøkt å få et regelverk på plass om jaktformen skulle lede til dårligere 

etikk eller at dyrene ble utsatt for et større lidende. Disse to punkter var de viktigste 

for oss.»             

Vedlegg nr 5. Fra Søknad 02.06.2017 Dyrevelferdsmessig vurdering av buejakt                             

Forskerne fra NINA og Høgskolen i Hedmark.                                                                            

Sigbjørn Stokke. Forsker II seniorforsker.                                                                                   

Bjørnar Ytrehus. Veterinær dr.med.vet., doktorgrad i patologi og Forsker                                

Jon M Arnemo. Veterinær, professor, og forsker.                                                                       
«Vi vil arbeide ut i fra følgende nullhypotese: 

H0: Jaktkuler og jaktpiler forårsaker sammenliknbare sår, like hurtig forblødning, like 

hurtig og stort blodtrykksfall og dermed like rask død». 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 



 

DTU Veterinærinstituttet sier blant annet følgende5: 

«Ved skud med riffelkugle vil sårkanalen typisk være mindre, da der er tale om afrivning som 

følge af kuglens eller fragmenter af denne gennem vævet. Ved anvendelse af en pil bliver 

sårkanalen større, da denne skær sig ved gennem vævet og derved vil blødningen blive større 

ved træf. Ved påskydning af et dyr med en pil vil afhelingen ske hurtigere, da vævet ikke er 

knust (som ved en kugle), men udelukkende har fået et snitsår» 

Det er mange som argumenterer mot at det også er vanskeligere å treffe dyrets vitale deler, og at det 

derfor er større sannsynlighet for skadeskyting, istedenfor skudd med dødsfølge. Denne uttalelsen 

baserer seg på manglende kunnskap om jaktformen.  

Som tidligere skildret er buejakt avhengig av mye trening, det er nødvendig å mestre våpenet og dets 

teknikker. Dette oppnår NBJF gjennom sine tiltak med kurs, treningsbaner, og at det generelt er 

enklere å øve med bue enn kruttvåpen.  

Videre er essensen å komme så nær viltet som mulig, og dette oppnår buejegere gjennom den 

treningen som buejakt krever. Statistikk fra Danmark viser at rådyr i snitt skytes fra en 12 meters 

avstand. Dette øker treffsikkerheten betraktelig.  

Ved buejakt er det hjerte- og lungeskudd som gjelder, noe som fordrer at dyret står med bredsiden 

mot jegeren. Dette øker videre sannsynligheten for treffbarhet, som tilsvarende minker risikoen for 

skadeskyting. Dette er en regel Norske buejegere skal overholde.  

6.2 Regler for buejakt 
Ved en prøveordning av buejakt i Norge er vårt forslag til regler følgende; 

Den ordinære norske jegerprøven danner basisopplæringen for alle som skal jakte i Norge. Dette 

gjelder selvsagt også jegeren som velger pil og bue som jaktvåpen. Buejegeren vil i tillegg måtte gå 

gjennom en egen opplæring med spesielt fokus på pil og bue som jaktvåpen. Alle som skal jakte med 

pil og bue skal ha bestått buejegerprøven for å gå på jakt. 

Vi vil foreslå å benytte en fornorsket utgave av International Bowhunting Education Program – IBEP. 

Dette er det samme som Åland benytter. Den har også mye til felles med den Danske opplæringen. 

Et IBEP kurs inneholder i dag følgende emner: Holdninger og ansvar som buejeger. Sikkerhet for 

jegeren og andre, Jaktlovgivning, utstyr, virkemåte, Jaktmetoder, teknikker og ettersøk.  

Buejaktkurset går over to dager med etterfølgende eksamen.  Eksamen består av skriftlig prøve som 

dekker den teoretiske delen og en praktisk skyteprøve. Skyteprøven skal gjennomføres årlig, som for 

rifle. Kursdeltakerne får inngående kjennskap til, og forståelse for, de spesielle forhold som er 

gjeldene ved buejakt.  

 

 

 

                                                             
5 Danske Teknologiske Universitet, Professor Tim Kåre Jensen, 
http://orbit.dtu.dk/en/publications/buevaabnets-effektivitet(643120b8-9ca2-4be0-9a6d-f9699ed72609).html. 
Vedlagt søknaden da dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig i Danmark (vedlegg 9) 

http://orbit.dtu.dk/en/publications/buevaabnets-effektivitet(643120b8-9ca2-4be0-9a6d-f9699ed72609).html


 

6.2.1 Krav til utstyr  
Det skal stilles krav til størrelse og utforming av jaktspissen, og til minstekrav til kinetisk energi. I tråd 

med regler for riflejakt i Norge i dag, og erfaringer fra land der det er definert krav for buens 

kinetiske energi, kan man tenke seg å definere særskilte krav for småvilt og rådyr, og annet krav for 

storvilt. Det foreslås å etablere grenser på minimum 40 joule for småvilt og rådyr, og minimum 60 

joule for dyr større enn rådyr. 

Buer man kan benytte er compound-, recurve- eller langbue. Prøven skal avlegges med den buen 

som skal brukes på jakt. Pilen skal minimum ha den kinetiske energien som kreves for det viltet som 

skal jaktes med den aktuelle buen, dvs. henholdsvis 40 og 60 joule.  

Pilen man benytter bør minimum ha totalvekt på 25 gram. Pilspissen skal ha en skjærende diameter 

på minst 25 mm. Spissen skal ha minst to og ikke mer enn fire skjærende egger. Pilspissen skal være 

lagd av stål eller egnet materiale og ikke ha mothaker. 

 

Den Moderne Buejeger: 


