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Baggrunden 
for bogen 
Af Nikolaj Brandt

Der er skrevet mange gode og uddybende 
bøger om råvildt og bukkejagt. Denne bog er 
ikke tiltænkt som endnu en i rækken. Bogen 
er skrevet med det formål at introducere, 
hvad bukkejagt er for en størrelse, for nys-
gerrige, kommende og helt nye bukkejæge-
re med artikler, historier, billeder og masser 
af video. Bogen er skrevet, så den er nem 
at læse og forstå, og det er mit håb, at den 
kan give et grundlæggende indblik i denne 
spændende jagtform på vores mindste hjor-
tevildtart. 

Jeg har været med min morfar på jagt, hjul-
pet ham med at opdrætte fasaner, udsætte 
og passe fuglene, plante træer og remiser, 
grave vandhuller og alt det, der nu hører 
med af naturforbedringer og vildtpleje, når 
man er jæger. Han var min læremester og 
ham, der lagde jagtfundamentet hos mig. 
Min første buk skød jeg selvfølgelig sam-
men med min morfar.

Jeg blev buejæger i 2013 og var på bukkejagt 
med buen første gang 16. maj 2014. Jeg fik 
ingen buk, men masser af andre oplevelser. 
Da venner og familie efterfølgende spurgte 
til, hvordan det var gået med buejagten, og 
jeg fortalte, at jeg havde brugt omkring 25 
timer over et par dage i et træ uden at fælde 
en buk, så kiggede folk mærkeligt på mig. 
Jeg måtte gang på gang fortælle, at man nok 
skal være bukkejæger (eller jæger for den 
sags skyld) for at forstå hvorfor.

Når du er færdig med bogen, skulle du 
gerne have en grundlæggende forståelse af 
råvildt og bukkejagt. Men dine erfaringer 
kommer ikke fra bogen eller internettet – de 
kommer efter mange timer i naturen med 
observation af råvildtet og bukkene og selv-
følgelig masser af bukkejagt! 

Eventyret venter derude. 
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Forord
Af Freddy Wulff
Jæger, eventyrer & forfatter

Sidste gang, jeg var på bukkejagt i Danmark, er mange år siden. Og som nu jagede jeg 
også alene. Det var med bue og pil – og jeg havde ikke noget jagttegn.

Buen havde jeg selv lavet af en gren – jeg husker ikke træsorten. Pilene var blomsterpinde med lidt 
kobber viklet om enden på pilen. Jeg regner med, at pilen med vinden i ryggen kunne komme ud 
på 20 meter og med lidt held gå gennem en våd avis – hvis jeg kunne ramme den. Jeg var 11-12 år. 
”Jagten” foregik i Dronningborg Skov. Den var en del af Dronningborg Hovedgård – og jeg havde 
heller ikke lov til at være der. Men det gjorde jo bare det hele endnu mere spændende. Vi legede jo 
altid indianere. Havde læst Torry Gredsteds ”Hokota” og ”Præriens Søn” – og senere også ”Paw” 
og ”Paw i Urskoven”. Var min lillebror engang imellem med, gik den første halve time gerne med 
at diskutere, hvem der skulle være hvem. Han mente, det var mere sikkert at være to, for han havde 
hørt, at gårdejeren engang havde skudt hen over hovedet på een, der ulovligt fiskede efter ørreder 
i bækken, der løb lidt neden for skoven. Så kunne en af os kigge efter bukke – og den anden efter 
gårdejeren. Det var børnelogik. Men jeg kunne nu bedst lide at være alene. Og jeg vidste jo, at jeg 
altid kunne løbe fra en voksen. Hvem kan fange en knægt i en tæt granskov? Specielt en knægt, der 
var vild med sport.

Bedst var det, når der var sporsne. Her havde en hare hoppet, her havde fasaner skrabet – og her 
havde et rådyr efterladt sit tydelige spor. Det fulgte vi – og nogle gange var vi heldige og så det 
smukke dyr. Mest i flugt. Vi tænkte ikke så meget på vind og fært. Men det var det mest spæn-
dende. At spore et stykke hjortevildt. Så var vi for alvor indianere. Det var jo jagtinstinktet, denne 
urgamle udefinerbare ting, der bobler i nogle – og i andre ikke. Det tænkte vi selvfølgelig ikke over. 
Heller ikke, hvorfor det var bedst at se en buk – og ikke en rå. Hvorfor tænkte vi ikke over – og jeg 
kan faktisk stadig ikke forklare det.
Det var et par fine år. Men som 13-14-årig er man vel ikke længere Hokota eller Paw. Det vokser 
man – lidt sørgeligt – fra. Og det var faktisk enden på mine ”bukke-jagter”. Ingen tog mig med 
på rigtig jagt. Ingen i min familie gik på jagt. Til gengæld begyndte jeg at fiske som en besat. Det 
smagte dog lidt af fugl. Men vi glemte ikke helt råvildtet. Vi lavede gipsafstøbninger, når vi fandt 
frisk og tydelig fod.

Næste gang, jeg var på jagt, var også med sporsne. Der var gået 10 år siden mine ”jagter” i Dron-
ningborg. Nu var det ”the real thing”. Jeg sporede ryper med min ven H.C. på Grønland. Det var 
spændende at spore dem. Ikke så meget at skyde dem. Fuglejagt har af en eller anden grund aldrig 
rigtig været mig. Joh, at snige sig ind på gæs, det er lige til højrebenet. Men når jeg jager, så jager 
jeg jo også spænding. Da jeg var på Grønland, var der omkring Kangerlussuoq (Sønderstrømfjord) 
masser af rensdyr. Over 100.000 sagde de kloge. Dem jagede jeg også – uden at skyde. Der måtte 
ikke jages rensdyr inden for en radius af 25 km fra basen. Jeg sneg mig op på dem, som i skoven 
ved Dronningborg. Spændende, når man kom ind på 10 meter ved at bruge de dybe spor, de over 
århundreder havde ”gravet” ned i tundraen.

Den dag, jeg skød mit første rensdyr, tog jeg en stor og lettere vild beslutning. Jeg ville være hjorte-
jæger – professionel jæger. Det blev jeg i New Zealand. 

Hvorfor jeg stadig finder hjortejagt så fascinerende, kan jeg ikke rigtig forklare. Jeg har skudt man-
ge hundrede stykker kronvildt. Og jaget den hvidhalede hjort og sikaen, begge noget sværere end 
kronhjorten. Men der er et eller andet fantastisk ved en stor kronhjort. Det mente selv stenalderfol-
ket. Høvdinger blev begravet med deres grandler og gevirer. Den var allerede dengang ”majestæ-
tisk”. Brunsten er en helt speciel oplevelse. At se den stå der en kold morgen med ånden stående 
som tåge ud af munden, mens den fortæller verden og hinderne og konkurrenterne, hvem der er 
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konge lige her. Snige sig ind på ham – eller lokke ham til dig ved at brøle. Og når han så er inde på 
nogle få meter enten skyde ham gennem halsen – eller hvis han er rigtig flot blot nyde synet af ham. 
Og så lade ham leve – og lade en ny generation arve hans gener. Den bedste jæger er ikke nødven-
digvis ham, der skyder mest. For mig er den bedre jæger ofte ham, der ikke lader pegefingeren 
bestemme det hele.

Jeg har fået mange invitationer til at skyde en råbuk, når jeg har fortalt, at det har jeg aldrig gjort. 
Og nu har jeg fået et dansk jagttegn med riffeltilladelse, så nu sker det jo nok.  Når jeg er i DK, så 
jager jeg engang imellem råvildt. Jeg ”kratlusker” dem, som jeg kalder det. Sniger mig ind på dem, 
som jeg gjorde som knægt. Uden våben. Lidt platonisk måske, men stadig spændende.  At skyde en 
råbuk ude på 100-150 meter i en kornmark ville nok ikke sige mig så meget endda. Og slet ikke min 
første. For mig betyder ordet ”jage” at, ja JAGE. Om det så skal tage en del forsøg, betyder ikke så 
meget. Hvor meget han scorer er heller ikke så vigtigt endda, men han skal IKKE være en spidsbuk. 
Ikke den første – og måske også den sidste. Men som altid for mig, så er det jagten, der er trofæet. 
Ikke det man hænger på væggen.
 
Ligesom da jeg var knægt så jager jeg stadig meget, meget helst alene. Og jeg skal ærligt indrømme: 
Jeg har ikke tålmodighed til at sidde stille og vente. Men det kan ofte i Danmark være den eneste 
mulighed. Skudfang og revirets størrelse osv. Man kan jo ikke snige sig meget rundt på 10 hektarer 
uden at risikere at jage bukken over til naboen, som der måske ikke er et samarbejde med. Så er den 
eneste mulighed måske at komme op på stigen eller op i tårnet. Men når du er helt mutters alene, så 
er det at snige sig gennem skoven så stille som muligt, det er jagten – det er oplevelsen. Og på den 
måde ser jeg frem til at skyde min første råbuk. 

Nikolaj Brandt & Freddy Wulff, 2013
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Et par ord fra en 
erfaren skytte og bukkejæger 
Af K im Lindgren
Forfatter og ejer af Raavildt.dk

De fleste riffeljægere i Danmark glæder sig lige så meget til bukkejagtens start den 16. 
maj, som alle børn i dag glæder sig til den 24. december. 

Min interesse for råvildtet og bukkejagten begyndte flere år før, jeg fik erhvervet jagttegn som 16-
årig. Jeg havde nemlig allerede som 12-årig en drøm om at fange et stykke råvildt med en lasso. 
Efter nogle få ihærdige forsøg på at løbe råvildtet op udviklede jeg andre metoder til at komme tæt 
på. Jeg studerede råvildtet på afstand og fandt ud af, at det mange gange brugte de samme veksler. 

En ny taktik blev taget i brug, hvor jeg skar friske grene af skovens træer, bandt disse på ben, ryg, 
arme og hoved, hvorefter jeg lagde mig helt tæt op ad én af de mest brugte veksler i skoven. Jeg 
erfarede herved, at råvildtet ikke havde et særlig godt syn, men til gengæld en eminent lugtesans. 
Denne tillærte erfaring om vindretningens betydning i forhold til at komme tæt på råvildtet benyt-
ter jeg den dag i dag, hver gang jeg studerer det eller er på råvildt- eller bukkejagt. 

Jeg fik som nævnt efterfølgende jagttegn, og så var det betydeligt nemmere at nedlægge råvildt, 
hvilket jeg bestemt også benyttede mig af.

Det var helt naturligt for mig at blive registreret schweisshundefører, hvor jeg har haft flere hunde 
i registret, siden jeg begyndte i 2001, og indtil videre har haft 14 dejlige og lærerige år i registret. Da 
jeg stadig er aktiv schweisshundefører, håber jeg selvfølgelig, at helbredet holder til endnu mange 
år.

I mit professionelle arbejde med råvildtet lærer jeg stadig nye ting om dette fascinerende dyr, selv-
om det efterhånden er snart 44 år siden, jeg første gang forsøgte at fange det med lasso.

Jeg studerer stadig råvildtet dagligt og bruger meget tid på at forvalte mine erfaringer videre til 
nye som gamle riffeljægere. Jeg hører tit jægere udtale, at pürschjagt er den eneste ”rigtige” måde 
at jage bukke på, og sjældent har jeg hørt en værre gang sludder. Den eneste ”rigtige” måde for dig 
at jage bukke på er den måde, du foretrækker at jage på. 

Er du til anstandsjagt, hvor du placerer dig et strategisk godt sted i skoven? Er du til jagt fra hoch-
sitz eller hochstand? Eller foretrækker du at pürsche eller måske at kombinere flere af de nævnte 
jagtmetoder? Kun du kender svaret, og det, du vælger, er den ”rigtige” måde at jage på. 

Andre jægeres meninger er i denne sammenhæng ganske uinteressante. 
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Hvis jeg skal give dig et godt råd som nyjæger på bukkejagt, vil det være, at du skal nyde hvert ene-
ste minut, du tilbringer i naturen. Nyd stilheden væk fra storbyens larm og dårlige lugte. Nyd den 
tidlige solopgang, når solens første stråler kigger op over horisonten og den til tider ubeskriveligt 
smukke solnedgang. Nyd skovens mangfoldighed og de mange dyr. Sæt dig grundigt ind i råvild-
tets adfærd, og brug rigtig mange timer på riffelbanen og endnu vigtigere, kend din begrænsning, 
og tag ingen chancer. 

Når du begiver dig ud på bukkejagt og evt. er kommet frem til det sted, du mener, at du har gode 
chancer for at se en buk, vil du opdage, at lidt efter lidt skærpes dine sanser. Du kan pludselig 
fornemme dine egne pulsslag, og du vil føle det, som om du bliver en del af naturen. Dine øjne be-
gynder at registrere de mindste bevægelse omkring dig, din hørelse skærpes, og du kan pludselig 
høre, når en gren knækker på skovbunden bag dig – det er nu, bukkejagten starter. 

Knæk & bræk

Kim Lindgrens bog
 “Råvildt og medaljebukke”

Billedet er venligst udlånt af Raavildt.dk/Kim Lindgren
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Bogens opbygning og indhold
Bogen er bygget op, så du først får en generel introduktion til lovgivningen om bukkejagt, og hvor-
dan man definerer solop- og solnedgang. Herefter gennemgår vi, hvordan riffelprøven og buejagt-
tegnsprøven foregår. Har du bestået den ene eller begge prøver, kan du springe disse kapitler over.

Herefter kigger vi på råvildt og råvildtforvaltning og bygger mere viden på den, du allerede har fra 
jagttegnsundervisningen. Herunder råvildtets biologi, forlænget drægtighed, brunsten, opsatsen, 
og hvor bukken skal rammes, og hvordan du ser, om bukken står rigtigt, inden skuddet afgives. 

Dette kapitel afsluttes med en film, hvor vi taler om forvaltning af råvildt med en vildtplejerådgiver.

Nu er vi klar til at forberede reviret til bukkejagten, og det kigger vi på i de følgende afsnit.

Hvilket jagtudstyr og grej skal du bruge på bukkejagt? 
For at svare på det begynder vi med en video, hvor jeg viser og gennemgår min udstyrspakke til 
bukkejagt. Herefter er det tid til at ind- og kontrolskyde riffel og bue.

Nu ved du, hvad du skal vide for at planlægge bukkejagten, så vi kigger på rekognoscering op til 
bukkejagten, og hvordan råvildtet bevæger sig. Og vidste du, at bukkejagten faktisk begynder den 
1. oktober, når jagten begynder på råer og lam? Vi kommer ind på forvaltningen af råer og lam, som 
hænger sammen med bukkejagten.

Og så er vi ved at være klar til den 16. maj. Her kan du læse om anstandsjagt og pürschjagt, kugle-
fang og jagttraditionerne, når du nedlægger din første buk.

Diana har tilsmilt dig! Derfor handler sidste del om, hvad du gør efter skuddet, hvordan du op-
brækker, flår, forlægger og klargør til trofæbehandling, så bukken og jagtoplevelserne kan forevi-
ges hjemme hos dig. 

Istockphoto. 
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Vejen til at blive bukkejæger 
Bukkejagten begynder den 16. maj ved solopgang og slutter 15. juli ved solnedgang. I denne peri-
ode nedlægges der i størrelsesordenen af 55.000 sommerbukke, som kun må jages med jagtriffel 
og jagtbue.

Der findes ikke præcise opgørelser over antallet af danske bukkejægere, men omkring 126.500 
jægere har tilladelse til at gå på riffeljagt i Danmark, og omkring 1.500 jægere har tilladelse til at 
jage med bue og pil. 

Til sammenligning indløste 177.439 danske jægere jagttegn til jagtsæsonen 2014/2015. Det var 
tiende år i træk, at antallet af jægere, der indløste jagttegn, steg.

Inden vi gennemgår, hvordan du bliver bukkejæger, kigger vi nedenfor på lovgivningen om buk-
kejagt, så du kender reglerne i Danmark, og vi giver dig definitionerne på solop- og solnedgang, 
fordi jagten som udgangspunkt kun må finde sted, fra solen står op, til den går ned. 
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Lovgivning bukkejagt
Råvildt må jages med riffel, bue og glatløbet haglgevær. Under bukkejagten, fra 16. maj til 15. juli, 
er det kun riffel og bue, der må anvendes.  

Lovgivningen ændrer sig fra tid til anden, hvorfor du altid skal gøre dig bekendt med gældende 
lovgivning, inden du tager på jagt. Lovgivningen herunder er gældende i skrivende stund, maj 
2015. 

Det fremgår af bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., §3, hvilk-
en jagtammunition til riflede våben der må anvendes til jagt og regulering af vildt i Danmark.

Bekendtgørelsens § 5 stiller følgende krav til jagtpilen til buejagt på råvildt.

Vildt Kuglevægt Anslagsenergi E100

Kronvildt, dåvildt, sikavildt, 
muflon, vildsvin og spættet sæl

Mindst 9 g (139 gr) eller
Mindst 10 g (154 gr)

Mindst 2700 J
Mindst 2000 J

Råvildt Mindst 3,2 g (50 gr) Mindst 800 J

Ræv, mårhund, vaskebjørn, 
hare, sumpbæver, gæs og skarv Ikke krav Mindst 175 J

g = gram, gr = grain, J = joule
Du skal være opmærksom på, at fuldkappet riffelammunition ikke må 
anvendes til jagt eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, 
muflon,vildsvin eller spættet sæl.

Vildtart Pilevægt inkl. 
spids og faner

Pilespids

Fast od Mekanisk od Blundt

Råvildt
Ræv
Hare
Gås

25 gram

40 J
3-bladet

25 mm skærende-
bladdiameter

70 J
3-bladet

25 mm skærende- 
bladdiameter

Ikke tilladt
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Hvornår er solop- og solnedgang?
Bukkejagten må kun finde sted i tidsrummet fra solopgang til solnedgang, men hvornår 
står solen egentlig op, og hvornår går den egentlig ned? 

Jagtloven anviser ikke nogen definition eller beregningsmetode, så alle offentlige kilder må nød-
vendigvis være ligegyldige. 

Vi har talt med både Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund for at høre, hvordan deres opfat-
telse af solopgang og solnedgang er, idet tiden er forskellig, afhængig af hvilken kilde der anven-
des. Begge oplyser, at tiderne fra officielle kilder kan anvendes, samt at det er bedre, at jægeren 
tillægger et par minutter ekstra i forhold til de oplyste tidspunkter for at være på den sikre side.

Definition af solopgang
Solopgang defineres som det øjeblik, hvor solens centrum eller solens øverste kant vises på horison-
ten i øst. Solopgang må ikke forveksles med daggry, som er det tidspunkt, hvor himlen begynder 
at lysne.

Definition af solnedgang
Solnedgang defineres som det øjeblik, hvor solens centrum eller øverste kant forsvinder under ho-
risonten i vest. Solnedgang må ikke forveksles med skumring, som er det tidspunkt, hvor mørket 
falder på.

Årsagen til, at der er to definitioner på hhv. solopgang og solnedgang, skyldes, at solen ikke kun 
er ét geometrisk punkt, og derfor kan solopgang og solnedgang defineres ved både solens centrum 
og ved solens øvre kant.

Istockphoto



         17

Atmosfærisk refraktion
Fænomenet ’atmosfærisk refraktion’ afbøjer solens stråler, således at solskiven ser ud til at være 
højere på himlen, end solen egentlig er. Dermed vil solens øvre kant være synlig flere minutter før, 
solskiven kommer op over horisonten, og tilsvarende ses solskiven flere minutter efter, den er gået 
under horisonten, som er illustreret på billedet ovenover. Denne forskydning i tiden er dog med-
regnet i de opgivne soltider fra officielle kilder.

Eksempel på soltider
Et lidt ældre eksempel, som viser forskellen på solopgang- og solnedgangstider for Odense lørdag 
den 13. maj 2013 afhængig af, hvilken kilde der anvendes.
 

Kilde Solopgang Solnedgang

dr.dk 05:15 21:16

dmi.dk 05:17 21:14

tv2.dk 05:11 21:17

almanak.dk 05:15 21:15
 

Som oversigten viser, kan der være op til 6 minutters forskel i solopgangstiderne og 3 minutters 
forskel på solnedgangstiderne. 

Forskellen i tidspunkterne skyldes bl.a. beregningsmetoderne, der afhænger af, hvilken definition 
på solopgang der er benyttet. Fx om tidspunktet er beregnet til solens centrum eller øvre kant.

Større selvjustits 
Jeg har flere gange siddet klar i stien den 16. maj og hørt riffelskud, kigget på uret og set, at klokken 
var 10-12 minutter før skydetid. Før solopgang er bukken fredet, og det er faktisk lige meget, om 
du skyder bukken 10 minutter før solopgang eller skyder den midt om natten. Begge situationer 
er ulovlig jagt.  

Skyd, når tiden er, og ikke før. Du får måske muligheden en anden dag, eller også gør du ikke, det 
handler ikke om at skyde bukken frem for alt. Det er kommende og nye jægere, der skal være med 
til at sikre jagtens fremtid i Danmark, og det gør vi bl.a. ved at have høj selvjustits.

Skyd derfor ikke før solopgang eller efter solnedgang.
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Dengang bukkejagt med hagl var lovligt
– et historisk tilbageblik 
Af Nikolaj Brandt 

Engang var det også tilladt at anvende glatløbet haglgevær under forårets bukkejagt. 
Dette blev i forbindelse med revision af jagtloven i 1982 forbudt.

Dengang var det ikke ualmindeligt for jægere, som kun ejede et glatløbet haglgevær, at tage på 
bukkejagt om foråret. Jagten foregik typisk ved, at jægeren satte sig i et levende hegn, gære, grøft 
eller lignende og ventede på, at bukken træk ud på de tilstødende marker for at esse.

Den maksimale anbefalede skudafstand til råvildt i flugt med hagl er 20 meter, hvilket også var 
tilfældet i 1982.

Desværre blev skud oftest afgivet på for lange afstande, og oftest stod bukken mere eller mindre 
stille. Dermed nedsættes chokeffekten fra skuddet med øget risiko for anskydninger til følge. 

Det har lige siden 1983 kun været tilladt at udøve bukkejagt om foråret (fra 16. maj-15. juli) med 
riffel, og i 1999 blev det tilladt at anvende bue og pil.
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Almindeligt jagttegn
Før du kan blive bukkejæger, skal du have erhvervet et almindeligt jagttegn samt bestået hagl-
prøven. Dette giver dig mulighed får at gå på jagt med glatløbet haglgevær. Hvordan du får et 
jagttegn, er ikke noget, vi vil gå nærmere i dybden med, men du kan læse mere om erhvervelse af 
jagttegn i guiden her. 

Læs mere 4
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https://jaegernesmagasin.dk/artikler/guide-hvordan-far-jagttegn
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Riffelprøven
Af Nikolaj Brandt

1. april 1994 blev det lovpligtigt for jægere, der gerne vil gå på riffeljagt i Danmark, at have bestået 
riffelprøven. Medio 2014 havde ca. 69.500 personer bestået riffelprøven, siden den blev indført.

Sådan forløber riffelprøven

Før du møder op til riffelprøven

Du skal være fortrolig med og kende din riffel godt, og dette kræver tid på skydebanen. Riflen skal 
være indskudt med den ammunition, som du går op til prøven med.

Du skal have tilmeldt og indbetalt prøvegebyret til Naturstyrelsen online via “Mit jagttegn”. 

• Husk at medbringe kvitteringen til riffelprøven.
• Det er ikke muligt at betale prøvegebyret ved prøvestedet.
• Du skal sikre dig, at våbentilladelsen er i overensstemmelse 

med det nummer, der står på riflen.

Hvad skal du medbringe til riffelprøven?
Du skal fremvise gyldigt jagttegn, fotolegitimation samt kvittering på indbetalt prøvegebyr. Prø-
vestedet kontrollerer, at våben og gyldig våbentilladelse stemmer overens. Derudover skal du med-
bringe ammunition og eventuelle hjælpemidler.

Lovkrav til ammunition til riffelprøven
Ammunitionen skal opfylde lovgivningen vedrørende krav til kuglevægt og anslagsenergi til jagt 
på råvildt – dog behøver ammunitionen ikke være blødnæset. Det betyder, at fuldkarpet ammuni-
tion, som opfylder minimumskravene til jagt på råvildt, gerne må benyttes til riffelprøven.

Hvordan foregår riffelprøven?
Riffelprøven er bestået, såfremt aspiranten i løbet af højest 5 minutter fra en afstand af 100 m place-
rer 5 ud af 6 skud inden for en cirkel med en diameter på 20 cm.

Skydestillingen er fri og hjælpemidler, som normalt medbringes på riffeljagt, fx jagtstol, skydestok, 
rygsæk, kikkert og lignende, er tilladte. 

Inden for de 5 minutter skal ladning, fyldning af magasin samt udbedring af eventuelle funktions-
fejl (fx klikkere) foregå.

Fremgangsmåde for våbenhåndtering og det, som prøvedeltageren vurderes på, er følgende: 

• Våbnet er åbent eller uden lås, når du begynder ved skudlinjen.
• Der ses gennem løbet, før der lades første gang.
• Låsen på våbnet er åben, når/hvis der skiftes skydestilling undervejs.
• Ved funktionsfejl undervejs rettes der straks henvendelse til prøvesagkyndig, før låsen åbnes.
• Kammer og magasin efterses efter endt skydning.
• Skudlinjen forlades igen med åben lås eller uden lås i våbnet.

Den prøvesagkyndige vurderer din våbenhåndtering ud fra et helhedsindtryk. HUSK – at våbnet 
ikke må holdes vandret på noget tidspunkt (medmindre du naturligvis sigter på skiven). Du må 
ikke på noget tidspunkt udvise tvivl om, at du ikke kan håndtere våbnet forsvarligt. Så dumper du 
riffelprøven.
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Består du ikke riffelprøven, er du nødt til at vente til næste gang, der afholdes riffelprøve. Riffel-
prøven kan altså ikke tages om samme dag.

Skydeskive til riffelprøven er magen til billedet herunder. Skydeskiven vil være opstillet i skydeom-
rådet, så prøvedeltageren kan fornemme området, hvor skiven skal rammes.

  Skydeskive til riffelprøven

Film om riffelprøven

Filmen “Sådan foregår riffelprøven” er en opstillet riffelprøve, som viser, 
hvordan prøven foregår, og understreger de ting, du skal være opmærk-
som på til prøven. Du får samtidig en god fornemmelse af, hvor lang tid 
5 minutter egentlig er. Der er nemlig rigelig tid til at afgive prøvens 6 skud.

https://www.youtube.com/watch?v=BTE9KCilfII
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Buejagtprøven
Af Nikolaj Brandt

Foreningen af Danske Buejægere (FADB) afholder det obligatoriske buejagtkursus på vegne af 
Naturstyrelsen. Kursets varighed er én dag. Når kurset er gennemført, bliver det inden for et par 
dage automatisk registreret på Mit jagttegn, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside, hvoref-
ter buejagtprøven kan tilmeldes.

Buejagtprøven skal aflægges senest efter to på hinanden følgende prøveperioder, efter buejagt-
kursuslæreren har indberettet, at det obligatorisk buejagtkursus er gennemført. På kurset gen-
nemgås følgende emner:

• Formål og lovgrundlag
• Jagtbuer og jagtpile
• Camouflering
• Jagtformer, sikkerhed, jagtetik
• Anatomi, jagtpilens virkemåde, eftersøgning
• Love og bekendtgørelser
• Praktik: kontrol af udstyr, skudafstande og skudvinkler
• Buejagtprøven.

Teoretisk prøve
Den teoretiske prøve består af 20 spørgsmål, som vedrører ovenstående emner. Spørgsmålene 
skal du besvare ved hjælp af afkrydsning – ja eller nej – og du må ikke anvende hjælpemidler.

Der er afsat 20 minutter til prøven, og du må højest have 2 fejl. Du får med det samme svar på, om 
prøven er bestået. Du skal have bestået den skriftlige prøve, før den praktiske prøve kan aflægges.
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Praktisk prøve
Under den praktiske prøve skal der afgives 6 pile til bukkefigurer placeret på forskellige afstande. 
Der skydes én pil mod hver figur, og 5 af de 6 pile skal ramme i hjerte-/lungeregionen. Området er 
ikke synligt for dig. Du skal under hele prøven udvise forsvarlig sikkerhed og håndtering af buen. 
Bukkeskiverne er typisk placeret på afstande mellem 10 m og 23 m.

Du får svar med det samme, om du har bestået buejagtprøven. Dumper du første gang, kan du få 
lov at gå op til den praktiske prøve igen samme dag – ganske gratis. Dumper du også anden gang, 
skal du tilmelde dig en ny buejagtprøve på Mit jagttegn. 

Når du har bestået buejagtprøven, udstedes straks et midlertidigt buejagttegn. Buejagttegnet 
giver kun tilladelse til at gå på jagt med den bue, som der er aflagt prøve med. Ønsker du derfor 
mulighed for at på jagt med en anden buetype, skal du tage prøven på ny med din ønskede buetype. 
I Danmark er det tilladt at gå på jagt med compoundbue, recurvebue og langbue. 

Retten til at udøve buejagt gælder for 5 år ad gangen, hvorefter der igen skal aflægges en ny praktisk 
prøve. Når du modtager jagttegnet for den næste jagtsæson, vil det fremgå af jagttegnet, at du må 
gå på buejagt og med hvilken buetype.

Film: Sådan bliver du buejæger

Jeg havde kameraet med under hele mit buejagttegnsforløb. Fra jeg havde truffet beslutningen om, at 
jeg gerne ville blive buejæger og frem til gennemførelsen af buejagtprøven. 

Filmen er en ærlig, autentisk og personlig beretning om min rejse til det eftertragtede buejagttegn med 
de op- og nedture, der fulgte med. I filmen ser du bl.a., hvordan det obligatoriske kursus gennemføres, 
og hvordan selve bueprøven forløber – både mht. til den teoretiske og praktiske del.

https://www.youtube.com/watch?v=TK8I6t-Jhcw
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Min første buk 
Af Allan Sonne

Den 26. maj 2013 bliver en dag, jeg aldrig glemmer.  

Jeg havde bestået riffelprøven i efteråret. Jeg glædede mig til buk-
kejagten og havde set en rigtig stor buk. Siger til min far, at jeg tror, 
han er over 100 point, hvortil han svarer, at den skyder du bare. 

Jeg tænker, at det kunne være helt fantastisk med ham som min 
allerførste buk. På plads i stigen den 26. om aftenen, hvor jeg sidder 
og kigger på to råer. 

Pludselig ser jeg to bukke, der jager hinanden ude på 700-800 meter, 
og det ender med, den lille buk jages væk. Den anden kommer lige 
imod mig i lettere løb. Op med riflen og … jo, tror sgu, det er ham. 

Ude på 100 meter vender han siden til mig og stopper op. Jeg slipper 
skuddet og kan se, at han er ramt, men kan kun se, at han løber 20 
meter og forsvinder bag nogle buske. Nu bliver jeg for alvor ramt af 
bukkefeberen, er han der?

Det er en meget lang tur derhen, men han ligger der sgu! Virkelig en 
fantastisk oplevelse. Jeg sender en mms til min far, og han kommer 
med det samme, og det første, han siger, er:” Hold da kæft … tillyk-
ke, du har skudt en medaljebuk.” Det glemmer jeg aldrig. 
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Råvildt og vildtforvaltning
Af Nikolaj Brandt

En del af pensum på jagtkurset er vildtkending og vildtpleje, og da du tog dit jagttegn, stiftede du 
bekendtskab med disse begreber på et mere overordnet niveau. I dette afsnit genopfrisker vi det, 
du lærte på jagtkurset angående råvildt, og bygger lidt mere viden på om råvildtet og forvaltnin-
gen af vores mindste hjorteart. 

Viden om råvildtet
Rådyret (latin: capreolus capreolus) bredte sig efter sidste istid til Danmark, hvor det er blevet 
jaget siden stenalderen. Da nytåret blev skudt ind til fejring af et nyt århundrede, 1800-tallet, var 
rådyret godt på vej til at blive skudt væk. Øget skovhugst og overudnyttelse af skovens arealer 
betød, at kun ca. 3-4 % af Danmarks areal var dækket af skov, og jagttrykket var højt på rådyrene, 
som blev betragtet som skadedyr. 

Med indførelse af Fredskovsforordningen fra 1805 blev den eksisterende skov sikret. Siden første 
skovtælling i 1881 har arealet af skov været stigende. I 1989 blev det vedtaget, at det danske 
skovareal skal fordobles i løbet af 80-100 år. Denne beslutning er videreført i Danmarks nationale 
skovprogram fra 2002, hvor et af de 6 overordnede mål er, at skovarealet skal forøges, så det dæk-
ker 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration (80-100 år). 
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Ændring i skovudviklingen, indførelse af deciderede jagt-
tider i jagtloven af 1922, generelt bedre forståelse af råvildtet, 
vinterdyrkede marker mv. har været en medvirkende 
årsag til, at bestanden af råvildt i Danmark i dag er stor. 
Bestanden fortsætter med at vokse, fordi der ikke afskydes 
en større mængde af de produktive hundyr. Dette selvom 
der siden begyndelsen af 1990’erne er nedlagt mere end 
100.000 stykker rådyr årligt.
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Udbredelse af europæisk råvildt er markeret med blåt på ovenstående billede.

Vector O
pen Stock w

w
w

.vectoropenstock.com

Rådyret er udbredt i det meste af Europa, i det vestligste område af Rusland samt over mod det 
Kaspiske Hav. Her lever de på mange forskellige habitater som for eksempel hede, landbrugs-
jord, forstadsområder med haver, græsarealer og i forskellige typer skov, men de foretrækker 
landskaber, som er et miks af skov og åbne markarealer.
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Sådan ser rådyret ud
Af Nikolaj Brandt

Rådyret er den mindste hjorteart, vi har, i Danmark. Råvildtet hører til i kategorien af klovbærende 
vildt, som også omfatter kronvildt, dåvildt, sika, muflon og vildsvin.

Skulderhøjden er ca. 65-75 cm, længde er ca. 95 -135 cm, og vægten varierer fra 12-30 kg med store 
individuelle forskelle. De fleste vejer dog mellem 20 og 25 kg. Kropsvægten afhænger blandt andet 
af mængde af føde og tætheden af råvildt i et givent område. Bukken vejer lidt mere end råen (den 
voksne hun). En opbrækket buk vejer typisk mellem 15-23 kg.
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Hos råen ses en hårdusk omkring kønsåbningen. 
Den eneste måde at se forskel på bukken og råen, 
når bukken er uden opsats, er ved at tage ud i natu-
ren og blive ved med at observere råvildtet og lære 
det at kende.
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Råvildtet har to forskellige dragter – en sommerdragt, hvor pelsen er rødbrun, og en vinterdragt 
med gråbrun pels og oftest hos ældre dyr med en hvidlig plet på halsen. Den hvide plet kan være 
tegn på en god pels. Bagenden omkring halen (spejlet) er hvidt. 

Råvildt i sommerdragt og vinterdragt

Rålam

Rålammene har et uregelmæssigt mønster af hvide pletter, som hjælper dem med at camouflere sig. 
Om efteråret skifter de ligesom forældrene til en tykkere gråbrun vinterpels.
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Livslængde
Rådyr kan blive op til 8-10 år gamle. De fleste falder for jægerens hånd, andre bukker under for 
mangel på føde sidst på vinteren eller for sygdomme, og trafikken tager sin andel på omkring 
4-5.000 stykker rådyr årligt. 

I Danmark er ræve rålammets eneste naturlige fjende. I områder med en tæt rævebestand kan ræ-
vene tage op til 40 % af lammene, viser svenske undersøgelse. Undersøgelsen er ikke helt sammen-
lignelig med danske forhold, da mængden af føde til de svenske ræve er mindre end i Danmark. 

I lammets første leveuger bliver de ved med at trykke sig, når der kommer landbrugsmaskiner, 
hvilket resulterer i, at et ukendt antal rålam hvert år mister livet i slæt-sæsonen.

Billedet er venligst udlånt af Raavildt.dk/Kim Lindgren
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Rådyrets biologi
Af Nikolaj Brandt

Om vinteren lever råvildtet sammen i flokke (spring) af varierende størrelse. I marts måned begyn-
der springene at gå i opløsning, og råvildtet begynder at trække ud på sine revirer. I denne måned 
begynder de ældre bukke at feje deres opsats. Som udgangspunkt fejer ældre bukke opsatsen før 
yngre bukke, som typisk begynder at feje deres opsats i april/maj måned. 

Om sommeren går bukkene for sig selv. Større bukke (pladsbukke) kan oftest tolerere mindre buk-
ke på reviret, så længe den yngre buk ikke opfattes som konkurrent.  

I sommerperioden afmærker bukken 
dens territorier ved hjælp af duftkirt-
ler ved opsatsen og mellem klovene. 
Bukken afsætter dufte i forbindelse 
med, at han skraber i jorden og fejer. 
Råen går sammen med sidste års lam 
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frem til slutningen af april. Omkring 
dette tidspunkt gør råen klar til at 
sætte nye lam, og da råen ikke ønsker 
at have sidste års lam omkring sig, 
når der sættes nye, jages sidste års 
lam normalt væk. 

Råerne lever tæt sammen med lam-
met i et afgrænset område kaldet ho-
merange, men de er ikke territoriale i 
samme grad som bukkene. 

Råerne bliver kønsmodne som 1-åri-
ge og føder typisk det første lam i 
2-årsalderen. Herefter sætter råen 
årligt mellem 1-4 lam omkring maj 
til juni måned. År med milde vintre 
kan lammene sættes i april måned. 
Antallet af lam, der sættes, afhænger 
af råens sundhedstilstand.

  

Rå og lam

Brunsten
I slutningen af juli og starten af august er råen i brunst. I juli måned begynder bukken at vise øget 
interesse for råen, han følger hende tæt og driver rundt med hende. Råen har det, man kalder en 
forbrunst, så hun er sikker på, at der en buk tæt på hende, når hun er klar til at blive beslået. 
Ud over at bukken begynder at hævde sit territorium fra foråret og gennem sommeren, er brunsten 
den periode, hvor han er mest aktiv.

Duftkirtler
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Råen er i brunst i flere dage, men befrugtningen kan kun ske inden for godt 1 maks. 2 døgn. Når 
råen er parringsvillig, beslår bukken hende flere gange, og han forlader ikke en rå, som vil lade sig 
beslå. Når det hele er overstået, ophører interessen, og bukken opsøger andre råer, som er ved at 
komme i brunst.

Ældre feltundersøgelser af en radiomærket buk på Kalø viser, at en given buk parrede sig med 4 
forskellige råer hhv. den 1., 6., 8., og 12. august og året efter med 3 forskellige råer hhv. 27. og 31. 
juli samt 7. august. Svenske undersøgelser viser, at antallet af kønsmodne råer pr. buk ikke må 
overstige 3-4, hvis alle råer skal beslås. Dette er overensstemmende med bukkens adfærd fra Kalø.
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Forlænget drægtighed
Fra råen er beslået, til æggene sætter sig fast i livmoderen, går der omkring 5 måneder. De befrug-
tede æg deler sig nogle få gange og svæver så rundt i livmoderen som blastulaer (celleklumper) 
indtil omkring årsskiftet, hvor blastulaerne sætter sig fast i livmodervæggen, og det befrugtede æg 
begynder først nu at udvikle sig til et foster. Det kaldes for forlænget drægtighed, og det sikrer, 
at rålammene først bliver født, når forholdene er optimale. Det er primært solen/lyset, der styrer 
processen.

Primo/medio maj til midt juni sættes normalt 2 lam, men både 1 og 3 lam kan forekomme. I sjæld-
nere tilfælde sættes 4 lam.

Lammene får mælk fra deres mor, men begynder allerede at spise planter efter 1-2 uger. Når mode-
ren er væk for at søge føde, trykker lammet sig ned i vegetationen godt camoufleret af den plettede 
pels.

Råvildtets føde
Rådyret er lidt af en feinschmecker og lever af meget varieret føde. Bl.a. lever råvildtet af blade, 
urter, mange forskellige slags græs, skud og knopper samt de underjordiske dele af anemoner og 
eventuelt bog og agern. Rådyrene er mest aktive omkring solopgang og solnedgang, og de har om 
sommeren gennemsnitligt 12 perioder pr. døgn, hvor de søger føde, tygger drøv og hviler. Om 
vinteren falder aktivitetsniveauet, og råvildtet gør sig klar til efterårsfedning. Det vil sige, at store 
dele af føden, som optages, ikke anvendes her og nu, men lagres i kroppen, således at dyret kan 
komme sikkert gennem vinteren.
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Råvildtet er drøvtygger og har fire maver (vom, netmave, bladmave og løbe) med bakterier, der 
producerer cellulaser, enzymer, der kan nedbryde cellulose, som findes i planternes cellevægge. 
Mennesker og de fleste andre ét-mavede dyr har ikke sådanne bakterier og er derfor ikke i stand til 
at nedbryde cellulosen, som bare passerer igennem tarmsystemet.

I skoven kan mængden af anemoner (”ane-
monetæppet”) blive påvirket af rådyrenes 
fouragering. De største skader ses på unge 
og yngre træer, fordi rådyrene æder de nye 
friske skud. Derudover lider træerne kraftig 
påvirkning, når bukken fejer og dermed flår/
river barken af stammerne. En sådan vold-
som behandling får oftest de yngre træer til 
at gå ud.

Lunge

Hjerte 

Luftrør 

Lever

Vom

Nyre

Hovedpulsåre

Blære
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Opsatsen
Af Nikolaj Brandt

Råbukken udvikler gevir – også kaldet en opsats. Opsatsen vokser ud fra rosenstokkene, et par 
bentappe, der sidder på bukkens pandeben. I løbet af efteråret i bukkens første leveår udvikles 
en lille opsats på 1-3 cm. Den kastes i februar, hvorefter en ny straks begynder at vokse ud. Mens 
opsatsen vokser, er den omgivet af et uldent og meget sensitivt hudlag fyldt af blodårer, som 
kaldes bast. 

Når opsatsen er udvokset i april/maj til juni, tørrer hudlaget ind og begynder at sprække, og 
bukken begynder at feje opsatsen mod træer, grene og buske for at få basten af. Bukken udnytter 
næringsstofferne i basten ved at æde den. 

Bukken kaster opsatsen fra oktober til december. En ny opsats begynder straks at vokse frem. 
Ældre bukke kaster opsatsen før yngre bukke. Sjældent ses det, at ældre råer udvikler en opsats. 

Opsatsen har ikke kun betydning for bukken, men også for jægerne. En stor og veludviklet opsats 
er et eftertragtet trofæ. Gode og store trofæer kan udløse medaljer ved en trofæopmåling. Derfor 
går snakken lystigt i jagtstuen, om hvilke bukke man kan forvente vil udvikle store og flotte 
opsatser. Som udgangspunkt sætter ældre bukke større opsatser end yngre bukke, men også 
bukkens foderstand og genetiske afstamning har betydning. Det er derfor meget vanskeligt at 
forudsige, hvilke bukke der vil udvikle de mest eftertragtede opsatser.

Generelt kan en årsbuk sætte op som spids, gaffel eller lille 6-ender. Jo ældre bukkene er, desto 
større og tykkere vil opsatsen som udgangspunkt være.

Topsprosse

Bagsprosse

Perler

For- og øjensprosse

Rosenkrans
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Bastbuk
Når bukkejagten begynder, er det ikke ualmindeligt at møde bukke i bast. Bast er et tyndt lag hud, 
som dækker den nye opsats. Når den nye opsats holder op med at vokse, begynder bukken at feje 
basten af ved at gnide og skrabe opsatsen op ad buske og træer.

Det er oftest til debat jægerne imellem, om det er i orden at fælde en bastbuk. Oftest er argumentet, 
at man skal vente, til de er fejet færdig, for det er umuligt at vurdere størrelsen på bukken, når den 
er i bast. Jeg har selv skudt afskydningsbukke i bast i juli måned, som en del af råvildtforvaltningen. 
Bukkene burde på dette tidspunkt have fejet færdigt. 

Personligt er jeg ikke modstander af, at jægere skyder en bastbuk. Som ny bukkejæger tror jeg ikke, 
jagtoplevelsen vil blive mindre af at skyde en buk i bast. Jeg tror, de fleste jægere, som har skudt 
bukke før, vil lade en bastbuk gå, med mindre den er i dårlig forfatning og bør afskydes som en del 
af forvaltningen. 

Istockphoto
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Spidsbuk
En spidsbuk er en opsats uden sprosser. Stængerne er som regel tynde uden det store antal perler 
og med beskedne rosenkranse.  

En spidsbuk med en generel beskeden opsats vil meget sandsynligt være en årsbuk. Hvis krops-
størrelsen ser normal ud, er der intet galt i at lade bukken gå. Han kan udvikle sig til både en 
gaffelbuk eller 6-ender de følgende år. 

Er det så i orden at skyde en spidsbuk? Ja, det ser jeg intet galt i. For mange nye bukkejægere 
vil bukkefeberen komme og jagtoplevelsen være stor. Mere erfarne jægere vil nok lade de fleste 
spidsbukke gå, med mindre de vurderes til at være i dårlig stand og bør afskydes som en del af 
råvildtforvaltningen. 

Istockphoto
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Gaffelbuk
En gaffelbuk kan være en årsbuk eller en flere-årig buk. Opsatsen vil have to sprosser på hver 
stang og minder om en ”gaffel”. Hvorfor det ikke hedder en 4-ender eller 4-takker, skal jeg ikke 
gøre mig klog på. 

Istockphoto
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6-ender
En buk med 3 sprosser på hver stand kaldes en 6-ender. Er der 2 sprosser på den ene stang og 3 
sprosser på den anden, kaldes det en ulig 6-ender og ikke en 5-ender, som vores nabolande ville 
kalde opsatsen. 

Istockphoto
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Abnorm
Opsatsen kan også være abnorm, hvilket vil sige, at den ikke er ”normal” i forhold til de tidligere 
opsatstyper. En misdannet opsats skyldes enten, at opsatsen er blevet beskadiget, mens den var i 
bast, eller pga. fødemangel, parasitangreb, sygdom eller blot en medført defekt. 

Abnorme opsatser er som regel et eftertragtet trofæ. 

Istockphoto
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Parykopsats

Blyantopsats Abnormopsats

Abnormopsats
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Træfpunktet på bukken
Af Nikolaj Brandt

Bukken skal træffes midt på bladet. Find bagsiden af forbenet, og følg retningen, til trådkorset 
er midt på kroppen. Du sigter nu midt på bladet. Ved at afgive skud mod midt på bladet kan 
kuglens placering afvige mest til alle sider og stadig være dræbende.

Billedet er venligst udlånt af Raavildt.dk / K
im

 Lindgren
Istockphoto
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Kuglen skal gennemskyde bukken midt på bladet, men hvordan ved du, om bukken står rigtigt 
og med siden til? Måden at se det på er, at hvis bukken ser ud til kun at have 2 ben, så står bukken 
rigtigt og vinkelret på kuglebanen. Står bukken skævt, vil du kunne se alle 4 ben. 

Film: Råvildtforvaltning og afskydningspolitik

Der er mindst lige så mange 
meninger om forvaltning af 
råvildt, som der er jægere. 

I dette videoklip kommer 
vildtplejerådgiveren med sine 
bud på forvaltning af råvildt, 
afskydningspolitik og afskyd-
ningsplaner.

Istockphoto

https://youtu.be/0jy99hRoHd4?t=18m50s
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Vildtpleje for begynderen
Af Anders Østergaard

Der var flere, der havde set den i området omkring mit og min fars jagtrevir. Mårhunden. Det in-
vasive rovdyr, som kan ødelægge det for andre vildtarter, og som der på det tidspunkt var relativt 
stort mediefokus på. Derfor besluttede jeg mig for at købe 3 fælder. Hvis der virkelig var en mår-
hund i området, så skulle den fanges.

Bekæmpelse af mårhunde er ét blandt flere tiltag for at gavne vildtet på vores revir. For mig er det 
nemlig det, som vildtpleje går ud på. Det er fx tiltag, der giver vildtet bedre muligheder for at søge 
skjul, føde og vand. For mig har det også været et krav, at vildtplejen ikke kostede mange penge, 
og at det omfangsmæssigt passede til vores jagtareal på 60 hektar, der primært er landbrugsjord.

Fodring
Den første form for vildtpleje, jeg kastede mig over, var fodring. Jeg havde let adgang til hvede, og 
jeg fik fat i nogle billige fodertønder. Jeg startede ambitiøst med at placere 9 fodertønder på reviret. 
Det kostede meget arbejde og omkring 1,2 ton hvede det første år. Jeg havde brug for en lettere løs-
ning, så året efter blev det reduceret til 3 foderpladser med tre fodertønder på hver. Det nedsatte ar-
bejdsbyrden og foderforbruget væsentligt. Vildtkameraet, som var sat op ved fodertønderne, viste, 
at fodringen var effektiv. Flere vildtarter brugte foderpladserne, og der kom en del gode billeder.

Et forår fangede vildtkameraet blandt andet en rå og 2 bukke på sam-
me billede. Derudover har vildtkameraet afsløret, at fasaner, duer og en 
grævling har været forbi fodertønderne.

Istockphoto
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Plantning
Jeg fik derefter lyst til at prøve flere tiltag af sammen med min far. Først og fremmest ville vi plante 
noget mere, og vi købte derfor 500 pilestiklinger i forskellige vildtvenlige sorter. Formålet var at 
skabe dækning og føde. Pilens blade har et højt proteinindhold, som skulle være godt for harer og 
rådyr, mens de også giver dækning til fuglevildtet. Allerede det første år blev pilen gnavet helt ned 
af råvildt og harer. De fleste af pilene overlevede, og for min far og jeg var det et tydeligt tegn på, 
at vildtet var vild med pilen.

Vandhul
For yderligere at optimere betingelserne for vildtet valgte vi også at lave et lille vandhul i en af 
vores remiser. Det var ikke meningen, at den skal kunne lokke ænder til, men blot give vildtet mu-
lighed for at drikke. Det kostede da heller ikke andet end en times arbejde med en minilæsser og en 
håndskovl at lave vandhullet. Siden har vi kunnet se spor fra blandt andet råvildt og hønsefugle i 
kanten omkring vandet, hver gang vi har været forbi.

Indirekte vildtplejetiltag
Derudover har vi også lavet en række indirekte vildtplejetiltag. Hver vinter bruger min far og jeg 
et par dage på at tynde ud i krat og beplantninger. Det sikrer, at den gamle og ”døde” bevoksning 
skæres ned, så nyt og grønt kan springe ud i foråret. På den måde undgår vi, at der kommer steder 
i vores remiser, hvor beplantningen bliver for tæt og dør. Af andre tiltag kan jeg nævne, at der altid 
høstes med en ”vildtvenlig teknik” på landbrugsjorden. Det gøres ved, at marken forbliver uhøstet 
eller ”holdes åben” i en side, mens høstarbejdet står på, så vildtet altid kan flygte uden at skulle 
krydse et stykke høstet mark.

Tilbage til mårhunden …
De tre fælder blev sat op forskellige steder på reviret, og vi ventede med spænding på, om ”mår-
hunden gav pote” så at sige. Der skete ikke noget de første par uger. Men så en dag så vi et dyr 
i en af fælderne. På afstand lignede det den mårhund, vi havde jagtet. Min far og jeg skyndte os 
hen for at tilse fælden, men skuffelsen var stor, da det kun var en lille grævling. Grævlingen blev 
sluppet fri, og i de efterfølgende måneder var det kun naboens kat, der flere gange gik i fælden. 
Det var både vi og katten efterhånden ved at være trætte af, så derfor indstillede vi fældefangsten 
og håbede, at mårhunden frivilligt havde valgt at forlade området. Måske havde den heller aldrig 
været der.

I de fire år sæsoner, jeg har arbejdet med vildtpleje, har jeg erfaret, at man kun skal lave de vildttil-
tag, man kan overkomme, som fx fodring. Mit vildtplejearbejde har givet en masse sjove oplevelse, 
men jeg har også lært, at ikke alt går som planlagt som i tilfældet med mårhunden

Næste vildtplejeprojekt
Vildtpleje er individuelt, og indsatsen skal afstemmes i forhold til ens revir og ønsker. Det er også 
en vedvarende proces, fordi man fx ikke bare kan stoppe fodringen midt i en sæson. Mit næste 
vildtplejeprojekt bliver at få etableret et par kunstgrave til rævejagt, så rævene ikke får smag for de 
fasaner, jeg fodrer, og så vil jeg plante lidt mere pil. Drømmen er at få inddraget lidt landbrugsjord 
til plantning af skov og at få anlagt en sø.
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http://harkila.com/da-dk/?utm_source=J%C3%A6gernesmagasin&utm_medium=online%20annonce&utm_campaign=J%C3%A6gernesmagasin
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Skydestiger og skydetårne – forskelle
Af Nikolaj Brandt

Skydestiger er nemme at opsætte og flytte rundt i terrænet. Drives der trykjagt på terrænet om 
efteråret, kan skydestigerne nemt flyttes rundt, så de passer til den måde, såterne drives på. Det er 
også muligt at rykke rundt på stigerne før og under bukkejagten. Det er noget mere krævende at 
flytte et skydetårn, når det først er placeret.

Skydestigen har ingen sider, som dækker og skærmer mod bevægelser, og derfor stilles der større 
krav til at sidde mere stille – specielt for buejægeren – hvorimod skydetårnet lovligt må have en 
afdækning på op til 110 cm i højden. I skydetårnet er der som regel plads til at være to personer, 
hvorfor fruen, dine børn eller ikke-jægere nemmere kan tages med og få et indblik i denne fasci-
nerede jagtform.

Husk, at vildtet reagerer på selv de mindste bevægelser.

Overvejelser før opsætning
Inden opsætning af skydestiger og skydetårne skal den tiltænkte placering vurderes i forhold til 
kuglefang, afstand til naboskel (mindst 130 m), skudvinkler, tæt på offentlige stier eller vej og ikke 
mindst fornemmelsen eller viden om vildtets bevægelser på reviret. 

Udstyr og forbedrende
arbejde på reviret
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Skydetårn Skydestige
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Adgangsveje og klargøring
Det er bedst at komme til og fra skydestige og skydetårn ubeset. Dette kan gøres ved at gå gennem 
en skovbevoksning, læhegn eller andet frem til stigen, således at vildtet hverken ser eller hører dig. 
Det skal jo lige passe, at bukken står og esser, idet du kommer gående mod skydestigen, og i næste 
sekund er han væk.

Ulempen ved en skydestige er, at selve stigen er placeret foran på platformen, hvorimod skyde-
tårnene oftest har adgangsstien i siden eller bagfra. Dette medfører, at adgangen til tårnet kan ske 
mindre synligt.

I dette videoklip viser vildtplejerådgiveren, hvordan han klargør adgangsveje til tårnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jy99hRoHd4&feature=youtu.be&t=6m21s
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Pürschsti 
Når du har et bedre overblik over råvildtets og bukkens færden, kan det være en god ide at ud-
vælge mulige pürschstier på reviret forud for bukkejagten. Når stierne er planlagt, gør du dig selv 
en stor tjeneste ved at gå dem stille og roligt igennem 2-3 uger før bukkejagtens begyndelse. Her 
fjernes visne blade og gamle grene, der kan knække, når du træder på dem. Grene, som går ind på 
stien, skal klippes, således at de ikke rammer dig og dit udstyr og laver unødvendigt støj. 

Veksel
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Regler for skydetårne og skydestiger
Af Nikolaj Brandt 

Lovgivningen skelner mellem to forskellige skydeplatforme – hhv. skydetårne og skydestiger. For-
skellen er, at skydetårne betragtes som en permanent opstillet konstruktion og skydestiger som en 
ikke-permanent og transportabel konstruktion.

Jagt fra skydestiger og skydetårne må udøves med riflede våben og jagtbuer på klovbærende vildt 
og ræv. Der må ikke medbringes jagtvåben i skydestigen eller skydetårnet i tidsrummet fra solned-
gang til 30 minutter før solopgang.

Skydetårne
Kravene til et skydetårn er, at opsætning skal ske i en skov på mindst 0,5 ha. Skydestigen må ikke 
være beskæmmende for landskabet og skal opstilles i en skovbevoksning eller et skovbryn. Dvs. 
at skydetårnet ikke må placeres fritstående, fx 1-2 m uden for skovbrynet (selvom udsynet bliver 
væsentligt forbedret), da skydetårnet dermed vil være synligt og beskæmmende for landskabet.

Skydetårnet skal være fremstillet af træ eller stål med sider, som ikke måler mere end 110 cm i høj-
den målt fra platformens gulv. Gulvet må maksimalt være 5 meter over terræn og have en størrelse 
på 2 m2. Skydetårnet må ikke være overdækket.

Korrekt

Forkert
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Skydestiger
Kravet til en skydestige er, at den skal være transportabel, dvs. at der ikke må være tale om en per-
manent opstilling som et skydetårn. Sædet skal maksimalt være placeret 5 meter over terræn samt 
være opstillet i en skovbevoksning.

Det kan være et skovbryn, et læhegn eller en remise, hvor beplantningen er mindst lige så høj som 
skydestigen. Det gælder også for skydestiger, at de ikke må være beskæmmende i landskabet og 
synlige i det åbne land.
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Inden opsætning af stiger og tårne skal du gøre dig bekendt med, at der ikke er ændringer til be-
kendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Er det første år, du har jagtområdet? 
Så kan det være en idé at begynde med at opsætte skydestiger. Disse kan nemt flyttes, når du får 
mere viden om vildtets bevægelser, og de er som regel billigere eller mere enkle at bygge selv. 
Der kan altid senere opsættes et skydetårn, hvis det viser sig, at dette er mere praktisk, og skyde- 
stigen kan så anvendes bedre andre steder på reviret.

Jeg har ikke noget jagtrevir, så hvordan kommer jeg på bukkejagt?
Fortvivl ikke. Der er mange, som udbyder en buk til salg, et område til rådighed under bukkejag-
ten, og nogen tilbyder endda, at nye jægere kan få lov at skyde deres første buk gratis eller komme 
med en erfaren jæger på bukkejagt. Når bukkejagten nærmer sig, kan du holde øje med diverse 
sider, som formidler udlejning af jagt, eller på de sociale medier.

Hvis du aldrig har skudt en buk og er lidt utryg ved hele situationen, så er der mulighed for at købe 
en buk på en af landets godser. Her vil du komme rundt sammen med godsets skytte, der kan lære 
dig en masse om bukkejagt, og du vil hele tiden være under kyndig vejledning fra en erfaren jæger. 
Det vil sandsynligvis koste en smule mere, men den rigtige oplevelse og dét at føle sig sikker er 
mere værd end et par tusinde kroner.

En buk koster typisk 3.500–4.500 kr. i udbudspris. Er det meget billigere, er tilbuddet nok for godt til at være 
sandt. Nogle bukke sælges inklusive kød og andre eksklusive.

Jagtudstyr og grej til bukkejagt 
Af Nikolaj Brandt

Hvilket jagtudstyr – ud over riffel og sigtekikkert eller jagtbue – er nødvendigt for at komme i gang 
med bukkejagt? Lad os begynde med en lille film, hvor jeg gennemgår det udstyr, jeg selv anvender 
til bukkejagt. 

Der er mange meninger om, hvilket mærke og model man skal anvende, og ikke mindst hvilket ud-
styr der er bedst. Jeg er ikke selv den store grejnørd, og mine førstegangskøb hører til i den billigere 
ende af udstyrsniveauet. Bliver jeg glad for det pågældende stykke udstyr, så kan jeg opgradere det 
efter et par sæsoner. Det ender måske med at koste lidt ekstra, men erfaringen med det lidt billigere 
udstyr gør, at jeg ved præcis, hvad jeg søger, når det skal udskiftes. 

Skydestige Skydetårn

• Skal placeres mindst 130 meter fra skel
• Højden må maksimalt være 5 meter over 

terræn
• Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn 

eller remise med en bevoksning på 
mindst samme højde som skydestigen

• Skydestigen må ikke virke skæmmende 
i terrænet

• Skal placeres mindst 130 meter fra skel
• Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn 

eller remise på mindst 0,5 ha
• Skydetårnet må ikke virke skæmmende 

i terrænet
• Maksimalt gulvareal på 2 m2

• Skal være fremstillet af træ eller metal
• Skydetårnet må ikke være overdækket
• Siderne må maksimalt være 110 cm høje 

målt fra gulvniveau
• Højden må maksimalt være 5 meter over 

terræn

Krav til opsætning



         59

https://youtu.be/n3MbOdyVhqs?t=5m23s
https://youtu.be/n3MbOdyVhqs?t=5m23s
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Hvilken riffelkaliber 
skal du vælge? 
Af Nikolaj Brandt 

Det er der lige så mange svar på, som der er bukkejægere i Danmark. Det vigtigste er, at kuglen 
placeres korrekt på bukken, og at der opnås gennemskud af dyret. Dermed skabes en sårkanal, der 
enten får bukken til at forbløde eller får de vitale organer til at svigte. Et gennemskud vil give mere 
schweiss og dermed gøre eftersøgning lettere. 
Det er langt vigtigere end ”nørd-snakkeri” om kalibervalg og kugletype.

Kuglens energi og måden, denne ekspanderer på i vildtet, er medvirkende til at skabe en dødelig 
sårkanal. Det er altså kuglens placering og dennes vej gennem bukken samt kuglens egenskaber og 
i mindre grad riffelkaliberen, der er afgørende for, at bukken dræbes i skuddet.

Kaliberbetegnelse
Tidligere var det nemmere at få informationer ud af kaliberbetegnelsen. Grundlæggende er der to 
traditioner for navngivning af kalibre – en europæisk og engelsk/amerikansk. Den amerikanske 
refererer mere eller mindre blot til navngivningen, og derfor er det sværere at udlede noget om 
projektil og hylsterstørrelse af navnet. 

Den europæiske tradition er at oplyse kaliberstørrelsen som to tal gange med hinanden. Det første 
tal er kuglediameteren i mm, og det andet er hylsterlængden.
Dvs. en kaliber i størrelsen 9,3 x 62 har en kuglediameter på 9,3 mm og en hylsterlængde på 62 mm. 
Jo større hylsterlængde, desto større krudtladning.

Hvis kaliberbetegnelsen er efterfulgt af et R, betyder det, at hylsteret er forsynet med en rand og 
anvendes til kombinationsvåben.

Det er mindre enkelt med den engelske/amerikanske tradition. Her oplyses kaliberen som regel 
i hundrededel eller tusinddele af en tomme. (1 tomme svarer til 2,54 cm). Men målene afrundes i 
mange tilfælde, hvorfor det ikke er helt er så entydigt. 

Et eksempel herpå er kaliberen .222 Rem, som har projektildiameter på 5,6 mm og er konstrueret af 
våbenproducenten Remington (Rem). Man skulle så tro, at kaliber .223 Rem havde en større projek-
tildiameter, men det er faktisk ikke tilfældet. Dog er der forskel på hylsterstørrelsen. 

Det vil altid være en god idé at spørge din lokale fagmand til råds med hensyn til valg af riffelam-
munition. 
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Projektiltyper
I dag findes der mange forskellige projektiltyper, hvilket giver mulighed for at anvende den samme 
riffel på jagt på flere vildtarter. 

Oftest består projektilet af en blykerne, som er delvist overdækket af en kappe (mantel), som består 
af en kobberlegering. Kappen har to primære formål, dels at holde sammen på projektilet delvist 
efter anslaget, altså når bukken er ramt, og dels at sikre, at projektilet griber stabilt i riffelgangen, og 
at der opnås en stabil omdrejningshastighed, når projektilet forlader mundingen.  

Der findes andre blyfrie projektiler på markedet, og her består kernen oftest af kobber.  

Når projektilet rammer bukken, skal der overføres så meget energi til vildtet, at chokeffekten sæt-
ter nervecentrene ud af funktion, og dyret forender i skuddet. Projektilets placering har naturlig-
vis indflydelse på chok, sårkanal mv.  

Sekundært skal projektilet ødelægge så lidt kød som muligt. 

Kig evt. på ammunitionsproducentens hjemmeside og meget mere information om projektildiameter, 
anslagsenergi og tilsvarende.

Kaliberstørrelse
Du skal vælge en kaliber, du kan håndtere, og hvor rekylen ikke skræmmer dig. Det er dog muligt 
at dæmpe rekylen på rifler ved fx at montere en lyddæmper, som er den meste effektive metode. 
Alternativer til lyddæmperen er en mundingsbremse, en blød bagkappe eller et kick stop (rekyl-
dæmpning indbygget i skæftet).

Film om rekyldæmpning til rifler:

https://jaegernesmagasin.dk/artikler/rekyldaempning-til-rifler
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/rekyldaempning-til-rifler
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Mindre kalibre
Et par klassiske mindre kalibre uden for meget rekyl er .222 Rem, .223 Rem og .243 Win., som sky-
der med lette kugler på mellem et sted mellem 3,2 og 7 gram.

Mellemkalibre
Større og meget almindelige kalibre er 6.5x55, .308 Win, 30.06 eller 9,3x62. Disse kalibre har en stør-
re rekyl end de mindre. Til trods for at disse kalibre er meget anvendte på bukkejagt (jeg skyder selv 
med .308 Win), er de lige i overkanten mht. anslagsenergi. Det betyder, at der kan være en risiko for 
lidt mere kødskade afhængig af, hvor kuglen rammer. Fordelen er, at disse kalibre er store nok til 
også at jage vores øvrige hjortevildt, vildsvin og elge.

Der findes god og billig træningsammunition til alle 3 kalibre.

Større kalibre
I den større ende af skalaen findes 7mm Rem. Magnum eller .300 Win. Mag., som er kaliberstør-
relser, der kan benyttes til jagt på større vildtarter som elg, bjørn og elefant. Disse kalibre leverer 
en stor anslagsenergi på store skudafstande. Andre mener til gengæld, at risikoen for at ødelægge 
kødet på en buk er for stor.

Rekylen er naturligvis større end ved valg af et mindre kaliber. 



         63223. 243. 308.

W
ikipedia

Det vigtigste …
Det vigtigste er, at du lærer af dine egne 
begrænsninger og bliver fortrolig med din 
riffel. Både med hensyn til dine skydefær-
digheder, skudafstande og ikke mindst, 
hvor kuglen skal placeres i forhold til, 
hvordan bukken står. Dette er langt vigtig-
ere end størrelsen på din kaliber.
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Hvilken sigte- og håndkikkert skal du vælge?
Af Nikolaj Brandt

 
I forbindelse med kikkerter er der et par begreber, som kræver en nærmere forklaring.

Kikkertforstørrelse (F) 
Det er det første tal, der står indgraveret på kikkerten. 
Det er vigtigt, at håndkikkerten kan holdes stille uden nogen form for hjælpemidler, så vildtet 
hele tiden ses klart og tydeligt. Her er det som regel forstørrelsen (det første tal indgraveret på 
kikkerten), der sætter sine begrænsninger, idet en højere forstørrelse betyder, at det er svagere at 
holde kikkerten helt stille. Hvis kikkerten ikke holdes stille, vil vildtet, der observeres, forekomme 
”rystende/hoppende”. Dette er bestemt ikke hensigtsmæssigt på pürchjagt efter bukken, så du kan 
have svært ved at se, om det er en buk eller rå.

En typisk allroundhåndkikkert har en forstørrelse på mellem 7 og 10, idet de fleste kan holde disse 
håndkikkerter stille. Er du mere ”stabil” på hænderne, kan en kikkert med forstørrelse på 12 væl-
ges.

En forstørrelse på 8 betyder, at et objekt, der betragtes på 100 meters afstand, vil svare til, at øjet 
opfatter det, som om objektet stod på 12,5 meters afstand (100 m / 8F = 12,5).

Objektivdiameter (D)
Objektivet (det andet tal indgraveret på kikkerten) er den største linse på kikkerten, og den oplyses 
som diameteren målt i mm, fx 50 mm. Det er størrelsen af denne linse, der er afgørende for, hvor 
meget lys der slipper ind i kikkerten. Jo større tal, desto mere lys lukkes ind.

Det kan derfor være en fordel at vælge en større objektivdiameter, da vildtet dermed bedre kan ses 
i overgangsperioder som daggry og skumring.

I almindeligt dagslys kan en af de mindre kikkerter med en objektivdiameter på fx 30 mm være 
tilstrækkelig.

Udtrædelsespupil (U)
Udtrædelsespupillen er placeret i okularet, som er den mindste linse tættest ved øjet. Størrelsen på 
denne har betydning i tusmørke (perioden efter, solen er gået helt ned, men det fortsat ikke er helt 
mørkt).

Mængden af lys, der når ind til øjet, afhænger af udtrædelsespupillens størrelse. Den bestemmes 
ved at dividere objektivdiameteren D med forstørrelsen F. Så en 8×50 kikkert vil have en udtrædel-
sespupil på 50/8 = 6,25 mm. 7 mm er det maksimale, vores pupiller kan udvide sig i totalt mørke. 
Ved almindeligt dagslys er udtrædelsespupillen omkring 2-3 mm, ved skumring omkring 4 mm og 
i totalt mørke omkring 6-7 mm.

Udtrædelsespupillen har ikke afgørende betydning, når kikkerten anvendes i perioden mellem sol-
opgang til solnedgang, men vil have betydning, hvis du forventer at anvende kikkerten til jagt på 
vildsvin om natten og i måneskin.

Skumringstal (S)
Dette tal benyttes til at kunne sammenligne forskellige kikkerters evne til at fungere under dårlige 
lysforhold. Tallet fremkommer ved at tage kvadratroden af forstørrelsen F og gange med objektiv-
diameteren D. Fx har en 8×50 kikkert skumringstallet: √(8×50) = 20.
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Jo højere skumringstal, desto bedre fungerer kikkerten under dårlige lysforhold som fx ved tus-
mørke.

Du kan nemt selv beregne skumringstallet og sammenligne lysfølsomheden på forskellige kikker-
ter.

Overvejelser inden køb
Inden du vælger din kikkert, skal du være opmærksom på følgende:

Det er vigtigt at kunne holde kikkerten stille uden hjælpemidler.
Hvilken forstørrelse er passende, så ”rystede billeder” undgås?
Kikkerten må ikke være for tung.
Skal kikkerten kun anvendes mellem solopgang og solnedgang? Betydning for valg af udtrædel-
sespupil.

Film om sigtekikkerter

I denne film gennemgår våbensmeden Kristian Pedersen sigtekikkerter til jagt. Udgangspunktet er en all-
roundsigtekikkert, der kan anvendes til både anstand-, pürsch-, driv-, og trykjagt i Danmark og udlandet. 

I filmen kommer vi ind på, hvorfor der er forskellige prisniveauer, hvad 1. og 2. billedplan betyder, 
hvad vil det sige, at linsen er multi-coated, parallakse-justering (af hvaffor en størrelse?) Og det nye 
sort – superzoomkikkerter.

”En relativt billig sigtekikkert kan sagtens være mekanisk i orden i dag,” fortæller våbensmeden i 
filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=HzBt9WlyMtw
https://www.youtube.com/watch?v=HzBt9WlyMtw
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Film om håndkikkerter

De grundlæggende komponenter i en håndkikkert og en sigtekikkert minder en del om hinanden. 
En af de store forskelle er, at håndkikkerter anvender et prismesystem og sigtekikkerter linser.

Filmen er fortsættelsen til den forrige film om ”Sigtekikkerter til jagt”. Denne gang taler våbensmeden bl.a. 
om tværsnit af en håndkikkert, og han forklarer, hvordan en håndkikkert fungerer i praksis, og hvilke forskel-
lige typer prismer der findes til håndkikkerter på markedet.

Håndkikkert
En håndkikkert er uundværlig på bukkejagt, idet terrænet hele tiden afsøges. Sørg for at have en 
rem eller kikkertsele på kikkerten, så den kan hænge roligt om halsen. Dels ved du, hvor den er, og 
den er hurtig at få fat på, når du ser en bevægelse ud af øjenkrogen. 

Tilpas rem/sele således, at kikkerten ikke hænger og dingler og dermed slår imod det andet udstyr. Dette kan 
skabe unødvendig støj.

Jagtbeklædning    
Jagttøj til bukkejagt kan med fordel være lettere end jagttøjet, som anvendes 
til efterårets jagter. Vejret er varmere på dette tidspunkt af året. Tøjet må ikke 
rasle eller knitre, da dette kan skabe utilsigtede lyde under bevægelse eller ved 
berøring af grene eller anden vegetation, som ikke helt kan undgås.

Det vigtigste er, at påklædningen giver bevægelsesfrihed, samtidig med at du 
er beskyttet mod vejr og vind. Husk, at en maj morgen stadig kan være kold.

Suppler beklædningen med en hat eller hue, som skygger for ansigtet. 

Handsker kan medbringes i rygsækken, da disse er rare at kunne tage på, hvis det er koldt i vejret, 
eller du generes af for mange myg.

https://www.youtube.com/watch?v=vqQ8cl4JI_U
https://www.youtube.com/watch?v=vqQ8cl4JI_U
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http://harkila.com/da-dk/produkter/jakker/hurricane-jakke?utm_source=J%C3%A6gernesmagasin&utm_medium=online%20annonce&utm_campaign=J%C3%A6gernesmagasin


68         Bukkejagt for begyndere          69

Fodbeklædning
Det er en smagssag, om du vil anvende gummistøvler eller rigtige støvler. 
Ved valg af fodbeklædning skal du være opmærksom på, om fodtøjet har en 
tynd sål, som også afviser fugt i bundvegetationen. En bukkejagt med klam-
me, våde og kolde fødder er ikke sjov. Ved at have en tynd sål kan du bedre 
fornemme jordbunden og forhindre at træde på grene eller andet, som kan 
knække og skabe støj.

Høreværn
Høreværn eller anden hørebeskyttelse bør anvendes, idet en beskadigelse af hørelsen er en uopret-
telig og permanent skade. Der findes flere typer høreværn på markedet, bl.a. aktive høreværn, som 
kan bæres hele tiden, og samtidig kan disse forstærke lyde. Denne type høreværn aktiveres ved 
skud, hvor de lukker ned for den høje og farlige støj. Du kan læse mere om høreværn i artiklerne ”Test 
af høreværn” og ”Høreværn til jagt – undgå høreskade” på Jægernes Magasin.

Skydestok
Skydestokken er et hjælpemiddel, som kan kompen-
sere for ens mere eller mindre gode skydefærdigheder 
ved at give skytten fast anlæg i skudøjeblikket. Der-
med kan riflen bedre holdes stille med mindre risiko 
for anskydning.  

Der findes mange forskellige skydestokke på marke-
det. Skydestokken kan enten være 1, 2- og 3-benet eller 
være helt anderledes konstrueret.  

Uanset dit valg kræver et godt skud, at du kender din 
skydestok i forskellige skudsituationer. Det betyder, at 

du skal øve med skydestokken, også på skydebanen.

Det er smag og behag, hvilken skydestok der passer dig. Jeg bruger selv en skydestok med 3 ben, da den er 
stabil og bevirker, at jeg kan holde riflen helt stille. 

Rygsæk
Det er ikke alle, som benytter en rygsæk på bukkejag-
ten. Mange dyrker bukkejagt som anstandsjagt, hvor 
de sider i en stige eller tårn og har det mest nødvendi-
ge med i lommerne. Jeg har selv en del udstyr med og 
vil gerne sikre mig at have tilstrækkelig bevægelsesfri-
hed og ikke en masse fyldte og bulede lommer. Derfor 
har jeg stort set altid rygsæk med, også når jeg er på 
anstandsjagt. 

Det er vigtigt, rygsækken er behagelig at have på ryg-
gen og kan være på ryggen uden at genere din riffel, 
når den er over skulderen eller kikkerten, når den er 
om halsen. Bliver rygsækken for stor, vil den virke for 
klodset. Jeg har i flere år brugt en rygsæk med indbyg-
get stol, men den er for uhandy og for besværlig at tage 
af og på. Samtidig er den så bred, at den generer min 
riffel, når den hænger i remmen over skulderen. Jeg 
ville i dag vælge en mindre rygsæk uden indbygget 
stol, og som ikke er for bred. Rygsækken skal helst side 
midt på ryggen med frie skulderblade til riffelremmen. 

https://jaegernesmagasin.dk/artikler/test-af-horevaern
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/test-af-horevaern
https://jaegernesmagasin.dk/artikler/horevaern-jagt-undga-horeskader
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Jagtkniv
Kniven til bukkejægeren skal være velegnet til at opbrække dyret 
med. Ud over at kniven skal være skarp, må den ikke være for stor og 
for spids. Er den for spids, vil der være risiko for at stikke hul i vom-
men, når dyret opbrækkes. Er kniven for stor, vil den være uhandy.

Kniven skal ligge godt i hånden. Du skal betragte jagtkniven som et 
arbejdsredskab på lige fod med et stykke håndværktøj. 

Rygsækkens indhold til bukkejagt
Her er, hvad min rygsæk indeholder, når jeg tager på bukkejagt: 

• En skarp og egnet kniv til opbrækning af bukken.
• Frostposer til opbevaring af hjerte og lever.
• Toiletpapir/køkkenrulle til at tørre hænder i.
• Evt. engangshandsker, som kan anvendes, når bukken opbrækkes.
• Kamera – husk at kontrollere, at batteriet er ladt op og SD-kortet tomt.
• Telefon med indkodet telefonnummer til nærmeste schweisshundefører www.schweiss.dk.
• Fiberpudseklud til at fjerne dug, snavs etc. fra håndkikkert og sigtekikkert.
• Pude til at sidde på i skydestigen eller skydetårnet.
• Forplejning – fx en termokande med kaffe, te eller kakao samt lidt spiseligt som frugt, chokola-

de eller andet, som kan nydes, mens dagen vågner, eller efter bukken er skudt. Bukkefeberen 
kan godt være længe om at forsvinde, og så er det rart at have noget at putte i munden, imens 
kroppen falder til ro.

• Håndgrensaks til at fjerne grene og lign., der kan genere udsynet eller ramme en og lave støj.
• En dunk vand. Kan anvendes til at drikke eller vaske hænder i efter opbrækning.

Udstyr i bilen
I bilen bør du have afdækningsplastik, en stor plastikbakke eller balje, som bukken kan ligge i. Det 
er en god idé at have skiftetøj liggende i bilen også, så eventuelt vådt tøj kan udskiftes, og der kan 
skiftes til mere komfortable sko at køre bil i.

Riffel og kikkert gøres klar til bukkejagt
Af Nikolaj Brandt

Nu er du ved at være klar til bukkejagten. Alt udstyret er købt, testet og pakket. Skydestiger og 
tårne er kontrolleret og klar. Men inden vi tager på bukkejagt, skal vi lige være sikre på, at riflen 
også er indskudt. Vi skal være sikre på, at kuglen også sider der, hvor vi sigter.

Våbenkontrol og indskydning af riffel
Inden bukkejagten skal du kontrollere, at alle dele på riflen er i orden. 
Kontrollér, at skæftet ikke har slået sig pga. ændringer i luftfugtighe-
den. Hvis skæftet presser mod piben, vil træfpunktet ændre sig. Læg 
en pengeseddel omkring piben, stram ud og hold enderne sammen 
over piben. Herefter trækkes sedlen ned mellem pibe og skæfte og kan 
den det uden modstand, er det i orden. Fuldskæftede rifler har den 
forreste del af skæftet fastgjort til mundingen.

Kontrollér og efterspænd skæfte- og kikkertmontageskruer; de kan 
være gået løs. Til slut skal sikringen kontrolleres, således at slagstiften 
ikke udløses utilsigtet, heller ikke ved et hårdt pres på aftrækkeren. 
Hvis sikringen udløses, skal du en tur forbi den lokale våbensmed.    
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Prøveskydning
Nu er du klar til at prøveskyde riflen og sikre, den er indskudt. Trådkorset i sigtekikkerten kan 
have forskubbet sig, riffelpiben kan have slået sig lidt, eller du har valgt en anden type jagtammu-
nition. Manglende indskydning kan i bedste fald betyde et forbiskud til bukken og i værste fald en 
anskydning.

Indskydningsafstanden er individuel, men almindeligvis indskydes riflen på 100 m i Danmark. No-
gen foretrækker, at træfpunktet og sigtepunktet er identisk på 100 m. Andre foretrækker et overslag 
på 2 til 4 cm mellem træfpunkt og sigtelinje på 100 m. Dermed kan du sigte ”lige på” fra ca. 30 til 
170 meter med langt de fleste kalibre og ammunitionstyper.

Billig spidskarp ammunition kan med fordel anvendes til den grove indskydning, men finindstil-
ling SKAL foregå med den jagtammunition, du vil anvende til bukkejagt.
Selvsamme type jagtammunition fra samme fabrikant med forskelligt serienummer bør ikke blan-
des. Det er ikke usandsynligt, at træfpunktet vil rykke sig. Derfor skal du altid kontrolskyde – og 
sandsynligvis indskyde riflen – hver gang du skifter ammunition.  

Træning, træning og atter træning
Du bør træne løbende gennem året og ikke kun op til buk-
kejagtens begyndelse. Tørtræning kan med fordel trænes 
året rundt i stuen og koster ikke andet end lidt tid. Denne 
tid er givet rigtig godt ud og vil have positiv betydning 
for din skydning på skydebanen. Træning giver bukkejæ-
geren rutine og kendskab til egne begrænsninger, og du 
bliver samtidig fortrolig med dit udstyr. 

Træn i forskellige skydestillinger og gerne på forskellige 
afstande, og du husker selvfølgelig at skyde fra din sky-
destok. Du bør supplere skydetræningen ved at have det 
jagttøj på, som du påtænker at anvende på bukkejagten, 
dermed vil træningen være så realistisk som mulig.   

Indskydning og skydning med riffel i almindelighed bør altid foregå på en godkendt skydebane. 
Dels er skydebanen forsikret, og dels er du sikker på, at gældende sikkerhedsbestemmelser er op-
fyldt.
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Rengøring og vedligeholdelse af jagtriflen

Vedligeholdelse af jagtriflen er en selvfølge. I denne film forklarer og gennemgår våbensmeden på en pædago-
gisk måde, hvordan du rengør og vedligeholder din jagtriffel.

Rengøring og vedligeholdelse af kikkerten

Det er ikke kun jagtriflen, der skal rengøres. Korrekt pleje af sigtekikkert og håndkikkert forlænger levetiden og 
sikrer, at udstyret fungerer optimalt. I denne film gennemgår våbensmeden, hvordan du gør dette.

https://www.youtube.com/watch?v=d_2q8x8R1yI
https://www.youtube.com/watch?v=-4xdHorUbao
https://www.youtube.com/watch?v=d_2q8x8R1yI
https://www.youtube.com/watch?v=-4xdHorUbao
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Planlægning af bukkejagten
Af Nikolaj Brandt

Mange jægere forbereder sig godt op til bukkejagten ved blandt andet at rekognoscere reviret og 
følge, hvordan råvildtet bevæger sig rundt, og ikke mindst udvælge de bukke, der skal skydes. 
Hele denne forberedelse er med til at gøre netop bukkejagten til noget ganske særligt.

Rekognoscering op til bukkejagten
Bukkejægeren rekognoscerer reviret, før bukkejagten begynder. Gør forberedelsen til en del af din 
bukkejagt. Det er en god ide at få anskaffet et detaljeret kort over området og herpå notere, hvor 
bukken er observeret, klokkeslæt, vejr (overskyet, sol, etc.), vind og temperatur, samt hvad bukken 
foretager sig (strejfer, fejer, esser, etc.). Disse informationer vil senere give et overblik over bukkens 
færden samt hjælpe jægeren til at planlægge premieredagen på bukkejagten optimalt. Du kan se-
nere have stor glæde af den viden til planlægning af pürschruter, optimale opsætningssteder for 
hochsitz eller lign.

Fejning og skrab
Når du går rundt på reviret, vil du finde steder, hvor 
bukken fejer og skraber. Det er værd at holde øje med 
disse områder. Selvom bukken har færdigfejet, vil han 
stadig skrabe i jorden og ruske i træer og buske. Buk-
ken har bl.a. duftkirtler placeret i hovedet, og ved at 
skrabe afmærker bukken sit territorie. Sådanne steder 
kan der forekomme bukke-aktivitet.

Ældre pladsbukke kan godt nøjes med kun at duft-
markere på træer og buske – og de andre bukke er ud-
mærket klar over, hvem der er pladsbukken på reviret. 
En kæmpe fejning på en busk eller et træ er oftere en 
fejning fra en yngre buk end en ældre buk.

Vildtkamera
Et vildtkamera er et godt supplement til at hjælpe den travle jæger med at holde øje med råvildtet 
på reviret. Vildtkameraet fanger naturligvis ikke al råvildtaktivitet på reviret, hvorfor det er nød-
vendigt at komme ud på terrænet og sidde stille i stiger og tårne.

Observation fra stiger og tårne
Uanset hvor god du er til at pürsche rundt og være 
stille, så kan det ikke lade sig gøre at gå rundt, uden 
at vildtet bliver påvirket. Kravl hellere op i en stige 
eller et tårn, og observer vildtet.

Det kan være, en yngre buk kommer frem i gærdet 
og virker urolig. Måske fordi en større buk har jaget 
rundt med den? Råen, som jager sidste års lam væk, 
inden de nye lam skal sættes. Den gamle pladsbuk, 
der går rundt og skraber og fejer. 

Du skal have tålmodighed, notere dine observatio-
ner og bruge de signaler, råvildtet og naturen giver 
dig. Og som bonus kan du få lov til at sidde og nyde 
naturen fremfor at glo TV hjemme i stuen. Hvem si-
ger, det ikke er fedt at være bukkejæger?
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Hvordan bevæger råvildtet sig?
Tidligere undersøgelser har gennem en 2-årig periode kortlagt råvildtets bevægelser på Kalø. Stør-
relsen på det område, råvildtet anvendte over et år, var på mellem 16 og 81 ha med en gennemsnit-
lig størrelse på 42 ha. Størrelsen på det, daglige anvendte område varierede mellem 1 og 27 ha med 
et gennemsnit på 8,5 ha.

Råvildt, som udelukkende levede i skov, anvendte i gennemsnit 29 ha, mens råvildt, der både leve-
de i skov og på åbne arealer, anvendte 58 ha. 

DMU har tidligere undersøgt rådyrjagten i Danmark, herunder størrelsen på de revirer, hvor buk-
kene fældes. I Jylland fældes 39 % af bukkene på revirer mindre end 50 ha, og på Øerne er dette tal 
42 % jf. nedenstående figur. Omtrent 40 % af alle bukke fældes altså på arealer, som nogenlunde 
svarer til råvildtets årlige bevægelsesareal. 

Råvildtets bevægelsesareal krydser matrikelnumre og jagtlejeskel, hvorfor en direkte sammenlig-
ning baseret på arealer ikke er mulig. Men det viser dog, hvorfor det er svært at forvalte råvildtet 
lokalt på mindre revirer. Her vil der være forvaltningsmæssige gevinster at hente ved at gå sam-
men i naboaftaler og blot lave simple aftaler, alle parter kan forstå og blive enige om.

Istockphoto
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Bukkejagten begynder 1. oktober
De fleste bukkejægere og konsortier har en plan for bukkejagtens gennemførelse, men det er kun 
de færreste, der har en plan for efterårets afskydning af råer og lam. 

Hvordan fordelingen af råvildtet skal være på terrænet ift. udbytte, køn og alder, så bestanden 
kommer så tæt på terrænets bæreevne som muligt, er der mange holdninger til. En tommelfin-
gerregel fremkommet ud fra erfaringer baseret på feltundersøgelser og forskning af råvildt på 
Kalø siger, at afskydningen bør være 30 % bukke, 20 % råer og 50 % lam. Med andre ord skal der 
nedlægges 2 lam og 1 rå på samme terræn, før der kan skydes én buk. Er dette ikke muligt pga. 
terrænets beskaffenhed, bør der heller ikke skydes en buk under bukkejagten. 

I jagtsæsonen 2012/13 blev der nedlagt 127.400 stykker råvildt. Fordelingen for hhv. bukke, råer og lam 
fremgår af figur 2.  

Istockphoto
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Den pågældende jagtsæson afviger sandsynligvis ikke nævneværdigt fra tidligere jagtsæsoner, og 
den viser, at i forhold til anbefalingen fra DMU, blev der nedlagt for mange bukke (+24 %) og for 
få lam (-31 %).

En forkert afskydning resulterer i en dårligere råvildtbestand. Det er os mennesker, der blander 
os i naturens orden ved at afskyde råvildtet. Det er ikke noget, dyrene selv kalkulerer med. Det er 
menneskeligt at tage fejl, og når vi vurderer forkert og afskyder forkert, vil det have konsekvenser 
for bestanden.  

Som udgangspunkt ønsker vi, vores råvildtbestand skal være sund. Dvs. gode og sunde bukke og 
råer skal føre bestandens gener videre. Derfor er det også vigtigt, at vi afskyder råvildtet korrekt 
og ikke så skævt, som det er tilfældet i dag. 

Det er altså på efterårsjagterne, at planlægningen af næste års bukkejagt reelt begynder.
 
Bukkejagten i tal
Hvor mange bukke bliver der egentlig nedlagt under bukkejagten?

Dette har ikke tidligere fremgået af vildtudbyttestatistikken, men fra og med jagtsæsonen 2012/13 
blev det muligt at indberette mere detaljeret, og med udgangspunkt i tidspunktet for nedlæg-
gelsen af råvildtet har DCE, National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, kunnet 
interpolere antallet af bukke fældet under bukkejagten. Før det måtte vi støtte os til en tidligere 
undersøgelse – også foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser (Nuværende DCE) – som går 
tilbage til 1993/94.
 
Jagtsæsonen 1993/94 blev for råvildtets vedkommende undersøgt nærmere, da man ønskede at 
få mere viden om forekomst og jagtlig udnyttelse af jagten på råvildt i Danmark, da udbyttet var 
blevet fordoblet inden for en 10-årig periode. I 1982 blev der nedlagt 47.000 dyr mod 102.600 dyr 
i 1993.

Resultatet fremgår af rapporten ”Rådyrjagten i Danmark 1993/94”, som blev udgivet i marts 1996.
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Der har aldrig været tvivl om, at de fleste bukke bliver nedlagt i bukkejagtens første uger. 
Undersøgelsen fra 1993/94 viste følgende fordeling af nedlagte bukke pr. måned:

59 % i maj
31 % i juni
10 % i juli

Klar til den 16. maj
Af Nikolaj Brandt

Du har på nuværende tidspunkt fulgt råvildt gennem året, nedskrevet dine observationer og ikke 
mindst været heldig at nyde rigtig mange observationstimer af vildtet i almindelighed på dit 
revir. 

Skydestiger og tårne er efterset, eksisterende er måske rykket, og nye er placeret ”det rigtige” 
sted. Der er lavet pürschstier; riffel og sigtekikkert er indskudt og kontrolleret, og alt det øvrige 
jagtudstyr er klar.

Du er med andre ord klar til denne jagtsæsons bukkejagt!

Knæk & bræk og Træk & Slip

Fordelingen af bukke, råer og lam i jagtsæsonen 1993/94 og 2012/13

1993/94 2012/13

Bukke 48 % 54 %

Andel af bukke nedlagt under 
bukkejagten 83 % 84 %

Råer 19 % 27 %

Lam 33 % 19 %
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Hvad er bukkefeber?
Af Nikolaj Brandt

Bukkefeber er noget, alle riffeljægere og buejægere har oplevet, og det er helt almindeligt. 

Det er en speciel form for nervøsitet, som oftest opleves i perioden, fra vildtet observeres, til skud-
det afgives, eller pilen slippes. Hvis hele episoden foregår hurtigt, altså tiden fra vildtet observeres, 
til skuddet afgives, kan bukkefeberen opleves efter skuddet.

Bukkefeber bevirker, at hele kroppen ryster, pulsen galoperer af sted, vejrtrækningen er hurtig, 
kroppen sveder, der kommer synlige svedperler på panden, og håndfladerne bliver klamme.

Det er ikke til at sige, hvornår bukkefeberen indtræder, og oftest kommer den helt uforberedt. Det 
skyldes, at mængden af adrenalin i blodet øges, hvilket påvirker kroppen negativt med ovenståen-
de ”symptomer”.

Bukkefeber kan opleves, uanset om der skydes til en lille buk, medaljebuk, hundyr, lam eller andre 
af vores hjortearter (kronvildt, dåvildt og sikavildt). Bukkefeberen er ikke kun for bukkejægere, 
men kan i lige så høj grad indtræde under riffeljagt på andre hjortearter, vildsvin, etc.

Opstår bukkefeberen, skal jægeren ikke skyde. Det vil være svært at fastholde sigtet, og risikoen for 
anskydning vil være for stor. Få kontrol over kroppen, før du eventuelt forsøger igen.

Det er bedre ikke at afgive et skud end at ende med en anskydning.
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http://harkila.com/da-dk/produkter/jagt-stoevler/big-game-gtxr-8-optifadetm?utm_source=J%C3%A6gernesmagasin&utm_medium=online%20annonce&utm_campaign=J%C3%A6gernesmagasin
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Anstandsjagt og pürsch
Af Nikolaj Brandt

Mange jægere synes, at pürschjagt er mere rigtig jagt end anstandsjagt. Men det er ikke altid, at 
pürschjagt er muligt, fx når samtlige 10 konsortiemedlemmer er på reviret den 16. maj. 10 jægere, 
der pürscher rundt, vil ikke være hensigtsmæssigt. Hverken i forhold til bukkene eller sikkerheden. 
Terrænets beskaffenhed kan have en karakter af, at pürschjagt ikke er særligt velegnet. Den rigtigste 
måde at udøve bukkejagt på er den måde, du foretrækker. 

Anstandsjagt
Anstandsjagt er den form for jagt, hvor jægeren sidder stille og venter på, at byttet kommer til ham. 
Hovedparten af de bukke, der fældes i Danmark, falder for en kugle på netop denne måde – fra en 
jæger, som har valgt et strategisk rigtigt (og til dels heldigt) sted at vente på vildtet. 

Valg af sted og placering vil kræve et vist kendskab til vildtets bevægelser på reviret. Du skal kigge 
efter skrap, fejninger, veksler og tænke vildtets behov for føde, dækningsmuligheder og læ. Der 
skal naturligvis også bruges en masse dejlige timer på reviret, hvor råvildtet og bukkene obser-

veres, og deres adfærd ”læres”.

Når ”de rigtige” steder er fundet, kan jægeren 
enten vælge at opsætte skydestiger eller sky-
detårne eller blot vælge at sætte sig på jorden. 
Skydestiger og tårne giver dels et bedre overblik 
over området i forhold til at placere sig på jor-
den, dels mindsker det fært fra jægeren. Råvild-
tet ser ikke særlig godt, men lugte- og høresan-
sen er væsentlig bedre end vores. Et skud afgivet 
fra stige eller tårn vil generelt være mere sikkert 
end et skud afgivet fra terrænniveau.
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Når du går frem til den valgte placering, stige eller tårn, skal du tænke på vindforholdene. Det 
nytter ikke at liste frem i medvind, hvormed din fært bringes frem af vinden til bukken, som stille 
og rolig kan liste væk. Du skal vælge en vej frem, hvor du går i modvind og gerne have fjernet tørre 
grene, sten mv. forud for bukkejagten, således at du ikke larmer unødvendigt frem til stedet.  
Forholdene på jagtdagen er ikke nødvendigvis som planlagt, hvorfor du bør gå på plads i så god 
tid, at omgivelserne når at falde til ro. Råvildtet er aktivt i perioden før solopgang, så risikoen for at 
støde vildtet på vej til det valgte sted er bestemt til stede. Det ville være ærgerligt at høre den store 
pladsbuk bøve, efter at du har knækket en gren og snublet over en pind på jorden, som kunne have 
været fjernet forud for jagten … 

En af fordelene ved anstandsjagt er, at vildtet normalt ikke vil blive opmærksomt på jægeren før 
skuddet, og dermed kan du nå at vurdere situationen flere gange og sikre dig, at det dels er det 
rigtige dyr, dels at dyret står korrekt med siden til, inden du afgiver skuddet.

Kedeligt …?
Du sidder oftest i timevis, uden der sker noget, og kræver det ikke stor tålmodighed? Jo, det kræver 
da stor tålmodighed at sidde stille og nyde freden og naturen (ironisk). I bukkejagtperioden er 

naturen frodig og smuk, og vildtet er aktivt og har unger. Der sker hele ti-
den et eller andet, som fanger din opmærksomhed, og du lærer mere om 
vildtet og reviret. Når du pludselig hører en gren knække, springer dit 
hjerte et slag over, og sanserne er fuldstændig skærpet. Er det bukken? 
I disse sekunder glemmer du alt om de mange forrige timers ventetid.

Har du en travl hverdag og meget at se til? Det har jeg selv med job, 
Jægernes Magasin og familie (har tre børn), så jeg nyder anstandsjagt, 
hvor jeg får alenetid i naturen og tid til at slappe af og tankerne væk fra 
hverdagen. Det er god terapi! 

Pürschjagt
Pürschjagt er oprindelig et tysk udtryk og kan oversættes som ”listejagt”. En jagtform, der typisk 
udføres med riffel eller bue.

Tidspunkter for pürschjagt
De bedste tidspunkter for pürschjagt er typisk i morgen- og aftentimerne, hvor råvildtet er mest 
aktivt og søger efter føde. Dog ingen regler uden undtagelser, da du sagtens kan træffe gode bukke 
midt på dagen.

Råvildtet og bukken ser ikke særlig godt, men har en utrolig god hørelse og lugtesans og reagerer 
prompte på bevægelser samt unaturlige lyde og lugte. Gå derfor meget stille frem, og vær opmærk-
som på bevægelser og lyde, og sørg for at gå imod vinden.
I de første uger af bukkejagten er bundvegetationen oftest lav, hvilket giver ideelle betingelser for 
en god pürschjagt. Der er gode muligheder for at opleve et rigt dyreliv, lige fra rævehvalpe til lam, 
da vildt yngler i denne periode.
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Senere på sæsonen, typisk i juni måned, vil bundvegetationen være vokset, og den giver nu bedre 
mulighed for, at bukkene kan skjule sig. Du kan med fordel søge de steder hen, hvor bukken finder 
føde. Hvis du har forberedt dig optimalt op til bukkejagten, vil du allerede kende de steder eller i 
hvert fald have en god idé om, hvor du skal pürsche og lede efter bukken.

Hen mod afslutningen på bukkejagten er brunsttiden kommet nærmere, og her vil bukken typisk 
bruge mere og mere tid på at jage rivaler væk. Her følger bukken ikke længere det ”normale” møn-
ster, som du har observeret før jagtens begyndelse.

Det kan sommetider lønne sig at tage på bukkejagt efter en sommerregn med efterfølgende klart 
og lunt vejr, for da vil råvildtet oftest søge ud til åbne områder for at tørre sig, hvilket giver gode 
muligheder for at få en buk.

Anskudsstedet
Anskudsstedet er det sted, bukken stod, da du sendte kuglen afsted. Selvom du synes at vide præ-
cis, hvor bukken stod, inden du afgav skuddet, så viser det sig oftest at være ganske vanskeligt, når 
man først kommer frem til stedet. Var det ved andet eller tredje grantræ? Der er mange tanker, som 
farer gennem hovedet i sekunderne op til skudafgivelse.
 
Hvorfor er anskudsstedet vigtigt?
I langt de fleste tilfælde går det godt. Bukken falder i skuddet eller efterlader så meget schweiss, at 
den kan findes inden for relativt få meter. Men i andre tilfælde er der intet schweiss, og så gælder 
det om at kunne anvise stedet så præcist som muligt til schweisshundeføreren. Det er herfra, hun-
deførerens arbejde begynder. 
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Kuglefang 
Af Nikolaj Brandt

En af de ting, du vurderede, inden du opstillede dit skydetårn eller skydestige, var muligheden for 
kuglefang. Hvorfor er kuglefang så bidende nødvendigt?

Når du vælger at klemme aftrækkeren og lade skuddet gå, så forlader et projektil på ca. 10 gram 
mundingen med en hastighed på ca. 3.000 km/t. Det svarer til den samme mængde ”anslagsenergi” 
fra en knallert på 100 kg, som rammer noget med en hastighed på 30 km/t.  

Sikkerhedsafstanden på et riffelprojektil er 5 km! 

Når projektilet afgives mod bukken, skal der være et område bag denne, som kan opfange pro-
jektilet. Du skal også tænke kuglefang i tilfælde af forbiskud eller mulig ændring af kuglebanen 
pga. gennemskud af bukken eller projektilet rammer kviste, græsstå eller andet som kan påvirke 
projektilet på sin vej til målet. Jægeren skal altså have det fulde overblik over området, herunder 
kunne se, hvor projektilet slår ned. 

Skov er ikke kuglefang!

Anstandsjagt fra hochsitz (skydestige) eller hochstand (skydetårn) giver dels et godt overblik, og 
dels reduceres risikoen for rikochetterende projektiler. Feltundersøgelser foretaget af det tidligere 
Danmarks Miljøundersøgelse viser, at anslagsvinklen skal mindst være 20 grader for at undgå ri-
kochetterende (opspringere) projektiler. 

Endvidere kan projektiler flyve op til 1.800 meter efter at have rikochetteret fra jorden.
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Min første buk – traditionerne
Af Nikolaj Brandt

Nogen anvender traditionen om at smøre blod i hovedet på skytten, som skyder sin første buk.
Blodet fra skudsåret skal ikke bare smøres tilfældigt rundt i hovedet, men der males et kors med 
blod fra dyret i panden på skytten. Traditionen med korset stammer fra Skt. Hubertus-korset.

Hubertus var en lokal helgen fra det nordlige 
Rhinland. Ifølge en legende så han på en jagt – 
som blev afholdt på en helligdag – en kronhjort 
med lysende takker eller et kors – hvorefter han 
besluttede sig for at holde op med at gå på jagt. 

Hubertus blev jægernes helgen og skytspatron. 
Det noget senere påfund – Hubertusjagten – 
rides til ære for ham.

Efter skuddet
Af Nikolaj Brandt

Hvis du har været heldig at fælde din første buk, så er det tid til at opbrække, flå og partere 
bukken. Hvis du kan skyde en buk, kan du også selv opbrække, flå og partere dyret. Det er klart, 
at den første gang er svær, og du vil sandsynligvis lave fejl, men prøv, det er den eneste måde at 
lære det på. Når det er lykkes, vil oplevelsen være dét større!

Men hvordan opbrækker, flår, forlægger og klargør man så til trofæbehandling? 
Det kan vist nemmest forklares med et par film.

De følgende film henvender sig mest til kommende og nye jægere, og de viser én måde at opbrække, flå og 
forlægge et stykke råvildt på. Der findes andre metoder at gøre det på, og den ene metode er ikke mere rigtig 
end den anden. 

W
ikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=kgzybCVjjHU
https://www.youtube.com/watch?v=kgzybCVjjHU
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Opbrækning af råvildt 
Råvildt og andet klovbærende vildt skal opbrækkes (alle indvolde tages ud) så hurtigt som 
muligt, efter dyret er skudt.

Hvorfor skal vildtet opbrækkes umiddelbart efter, det er skudt?
Gæringsprocessen fortsætter i vommen, selvom om vildtet er dødt, hvilket får vommen til at svulme 
op, jo længere tid der går. Denne gæringsproces vil over tid ødelægge kødet og gøre det uspiseligt.

Hvor længe skal råvildt og hjortevildt hænge?
Før råvildtet flås og forlægges, skal dyret hænge og modne. Modning sker bedst ved en 
forholdsvis konstant temperatur på omkring 2–6 °C, hvorfor vildtet skal hænge i skygge, i et 
udhus, kælder, kølehus eller tilsvarende. Er dyret ramt i mave- eller tarmregionen, skal du være 
ekstra opmærksom på, om der begynder en forrådnelsesproces af kødet, mens dyret hænger.

Hjortevildt, herunder råvildt, skal hænge i 40 graddage.

Graddage beregnes på følgende måde: 40 divideret med temperaturen i grader celsius = Antal 
dage dyret skal hænge.

Eksempel: Hænger dyret i en kælder med nogenlunde konstant temperatur på 8 grader, så skal dyret 
hænge i: 40 / 8 °C = 5 dage, før det flås og forlægges.

Det anbefales altid, at dyret ophænges i en fluetæt sæk, vildtsæk eller lignende. Det afgørende er, 
at spyfluer ikke har adgang til dyret.

https://www.youtube.com/watch?v=1T8y8TgfXlU
https://www.youtube.com/watch?v=1T8y8TgfXlU
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Flåning og forlægning af råvildt
I filmen ”Flåning og forlægning af råvildt” kan du se, hvordan jeg gør. 

Bonusinfo:
Bukken i filmen vejede 14 kg opbrækket, og det blev der 9,5 kg kød ud af i form af køller, bove, ryg, mørbrad 
og hals. Du kan naturligvis også gemme lever og hjerte.

Klargøring til trofæbehandling
Bukkens opsats gemmes oftest som trofæ og vil til evig tid minde jægeren om netop jagten på 
denne buk. Der er igen flere måder at klargøre kraniet til den videre trofæbehandling på, og i 
filmen viser jeg en måde at gøre det på.

Efterfølgende skal kraniet afsaves korrekt, koges af og renses for skind og kød og til sidst gøres 
hvidt ved hjælp af brintoverilte.

Afsavning af kraniet kan også gøres, mens hovedet sidder på selve dyret.

Trofæbehandling
Jeg har i skrivende stund ikke selv produceret en video 
om trofæbehandling. Jægerforbundet har produceret 
filmen ”Behandling af trofæ”, som kan ses her. 

Hvis du køber ydelsen ude i byen, koster det omkring 
300-400 kr. at få ordnet opsatsen inkl. trofæplade.

https://www.youtube.com/watch?v=WXkc9S4hPqw
https://vimeo.com/98416433
https://www.youtube.com/watch?v=WXkc9S4hPqw
https://vimeo.com/98416433
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Bukkejagt på Samsø – manden bag kameraet fortæller
Af Hervard Olander Merved

Bukkejagt på Samsø er en række af 4 film, der på mange måder handler om oplevelser; den slags 
oplevelser, man har, når man prøver noget for første gang.

Dette var min første bukkejagt, min første jagt nogensinde, faktisk. Jeg har været passiv jæger i flere 
år, men har aldrig rigtig udnyttet mulighederne, efter jeg erhvervede mit jagttegn. Nu var jeg med 
som kameramand og ikke jæger – men følelsen var ikke til at tage fejl af; det her var noget specielt.

Det var også min første tur til Samsø, en fantastisk lille ø med et frodigt dyre- og naturliv, som 
vi oplevede på klods hold. Der var hele tiden noget at kigge på, og det kan godt være, det er den 
samme sol, jeg har set hele mit liv, men da jeg stod midt på en mark en sommeraften på Samsø, 
føltes det, som om det var første gang, jeg så en solnedgang. Jeg ved ikke, om det var luften, der var 
anderledes på Samsø, men mine sanseorganer stod på vid gab, jeg slugte nye indtryk, nye dufte, 
nye lyde.

Det første, der slog mig, da jeg begav mig ud på jagt på Samsø, var den måde, jeg trak vejret, som 
man kun kan, når man er helt ude i Danmarks mest fantastiske natur. Jeg slappede af i krop og sjæl. 
Og da en jæger jo står tidligt op for at komme på jagt, var det også en utrolig fornemmelse at være 
der, da ”skoven vågnede”. 

På pürschjagt er der rig mulighed for at nyde naturen, og det er på mange måder en utrolig afslappet 
form for jagt; alt foregår langsomt og stille, og af den grund kaldes det også ofte for ”stillejagt”. Men 
da vi fik øje på vores første buk, blev jagten straks anderledes, og selvom jeg kun skulle skyde med 
kameraet, kunne jeg mærke, at min puls steg drastisk, og mit åndedræt blev tungere, jo tættere 
vi pürschede os ind på bukken – ja, alle mine sanser blev skærpet. Det er også det, der kaldes 
bukkefeber. Jeg havde en blandet fornemmelse af forvirring og panik, da bukken var på skudhold, 
og da skuddet lød, og bukken faldt, opdagede jeg, at jeg havde holdt vejret i et længere stykke tid. 
Det var en oplevelse, jeg aldrig glemmer.

Det er bl.a. oplevelser som disse, vi har forsøgt at fange på film. Filmene er lavet både til folk, der 
ikke ved, hvad det vil sige at tage på bukkejagt – om hvordan man skal forberede sig, og hvad man 
kan forvente – og til folk, der gerne vil genopleve følelsen.

For at være i stand til at fortælle alle oplevelserne på film har vi haft fokus på ikke at komme til 
at klippe for meget væk – så glæd dig til i alt ca. 3 timers bukkejagt, der i sandhed viser, hvor 
fantastisk bukkejagt er! 

Kamerahilsner fra

Hervard Olander Merved
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Bukkejagt på Samsø
Nu er det tid til at nyde mere end 3 timers intens bukkejagt. I denne miniserie kommer jeg rundt om 
alle bukkejagtens facetter, da jeg tog kameraet med på en bukkejagt på Brattingsborg 
Gods på Samsø. 

Bukkejagt på Samsø Del 1

Bukkejagt på Samsø Del 2

Bukkejagt på Samsø Del 3

Bukkejagt på Samsø Del 4

http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-1
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-2-morgenjagt
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-3-vildtpleje-ravildtforvaltning
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-samsoe-sidste-jagt-del-4
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-samsoe-sidste-jagt-del-4
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-3-vildtpleje-ravildtforvaltning
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-2-morgenjagt
http://jaegernesmagasin.dk/leksika/bukkejagt-pa-samso-del-1
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Opskrifter
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Lars Justesen
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Rådyrhals med majroe, glaskål og kartoffelmos
Af Lars Justesen

Denne opskrift er med mange forskellige slags tilbehør, for kødet fortjener noget lækkert ved sin side, men du 
kan selvfølgelig også nøjes med noget af det – alt efter din smag.

Hovedret til 4 personer

1 rådyrhals
2 løg
Laurbærblade
Tørrede enebær
1 fennikel
3 dl portvin eller rødvin (tilsæt 2-3 tsk. rørsukker, hvis du bruger rødvin)

Hak løgene og fenniklen groft, og læg det i bunden af en stegeso (jeg brugte en Römertopf). Brun 
rådyrhalsen af på en brandvarm pande i lidt olie. Læg nu kødet i stegesoen, og hæld portvinen og 
krydderierne ved. Sæt stegesoen i ovnen ved 100 grader i 8-9 timer. Kødet kan herefter plukkes af 
benene, og væden fra stegesoen koges, indtil der er 1 dl tilbage. Hæld stegeskyen over det plukkede 
kød, og smag til med salt og peber.

Syltet majroe og glaskål
2 majroer
2 glaskål
1 dl eddike
100 g rørsukker

Kog eddiken sammen med sukkeret, til det er opløst, og hæld det over glaskålen og majroerne, 
der er skåret i papirtynde skiver på en mandolin. Lad det trække på køl i mindst en time inden 
servering.

Kartoffelmos
6 store bagekartofler
250 g smør
Havsalt

Bag kartoflerne, til de er helt møre, og pres dem igennem en kartoffelpresser (eller brug et mosejern). 
Hæld smørret, der er smeltet, i, og pisk/blend, til mosen er helt glat. Smag til med havsalt.

Lars Justesen
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Langtidsbraiseret dyrekølle med confiterede svampe
Af Lars Justesen

Hovedret til 4-6 personer

1 dyrekølle
5-6 tørrede enebær
5-6 sorte peberkorn
1 tsk. fennikelfrø
1 stort løg
2 store gulerødder
300 g svampe (karljohan, champignon, portobello eller lign.)
500 g smør

Dyrekøllen trimmes for hinder og gnides med krydderierne, der på forhånd er stødt godt og 
grundigt i en morter. Gnid også kødet med rigeligt salt.

Læg køllen i en stegeso med grofthakket løg og gulerødder, og hæld et par deciliter øl eller vand 
ved. Sæt stegesoen i ovnen ved 100 g i ca. 10 timer.

Inden servering hældes væden fra, og den kan bruges til en lækker sauce.

Smørret smeltes, og vallen hældes fra (kan evt. bruges i bagværk og andet). Svampene gøres rene 
og duppes helt tørre for væde, hvorefter de skal simre i det klare smør i ca. 1 time. Nu har du de 
lækreste smagfulde svampe – stadig spændstige som rå svampe.

Brug smørret til at lave opbagning til saucen, eller gem det som smagsgiver til andre retter (kan 
holde sig ca. en uge på køl, inden det harskner).

Server dyrekødet med svampene, en lækker sauce og nye kartofler vendt i lidt persille.

Lars Justesen
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Dyrebovkølle med portvinssauce og pommes anna 
serveret med spinatsalat med granatæble, pære og 
parmesan
Af Sara Bodekær Clausen 

Hovedret til 4 personer

1 dyrebovkølle
Salt og peber
Frisk rosmarinkvist
Chiliolie
2 pakker parmaskinke (140 g)
Kødsnor
Smør til stegning
1 dl vildtbouillon

Portvinssauce
2 dl portvin
1 dl rødvin
1 dl koncentreret vildtfond
1 spsk. sukker
Salt og peber
1 kvist frisk rosmarin
2 tsk. Maizena
Lidt vand
(Evt. stegesky fra køllen)

Pommes anna
1 kg kartofler
Salt og peber
En god håndfuld friske timianblade
Et godt skvæt olivenolie
Smurt folieform til at bage dem i

Salat
1 pakke baby-spinatblade
1 pose pinjekerner
1 stor pære eller to små
1 granatæble
Et stykke parmesanost

Dressing
2 spsk. hindbæreddike
3 spsk. vaniljeolie 
(olivenolie, der har trukket m. flækkede
vaniljestænger og korn i)
1 tsk. flydende blomsterhonning
Salt og peber

Tilberedning af køllen
Udben bovkøllen forsigtigt (kræver lidt øvelse, hvis den 
ikke skal gå for meget i stykker). Krydr den godt med 
salt og peber, og læg en rosmarinkvist i midten. Fold 
kødet sammen, og barder det med parmaskinke. Snør 
med kødsnor for at holde godt sammen på den under 
stegning. 

Dryp med lidt chiliolie, og fordel det over kødet. Drys 
ydersiden med lidt salt og friskkværnet peber, og brun 
køllen i smør på alle sider ved god varme. Kom den 
herefter over i et fad, og sæt den i ovnen. Tilsæt lidt 
vildtbouillon. Brug stegetermometer, og tag den ud ved 
centrumtemperatur på ca. 62 grader. Lad trække i 15 
min.

Tilberedning af pommes anna
Skræl kartoflerne, og skær dem meget tynde på 
mandolinjernet. Skyl og dup kartoflerne lidt tørre med 
køkkenrulle, inden de vendes med friskhakket timian, 
salt og peber og olivenolie. Form små stakke af kartofler, 
som placeres i de smurte folieforme.

Tilberedning af portvinssauce
Bland alle ingredienser til portvinssaucen i en gryde, 
og lad væsken reducere til ca. halvdelen. Hæld saucen 
gennem et filter, så rosmarin m.m. fjernes, og hæld den 
tilbage i gryden. Tilsæt evt. lidt filtreret stegesky fra 
køllen også. Jævn med Maizena udrørt i lidt vand, og 
smag til med salt og peber.

Salat
Rist pinjekerner på en tør pande. Skyl og tør 
spinatbladene. Anret dem på et fad. Kom pære skåret 
i stykker, granatæblekerner, ristede pinjekerner og 
parmesanflager over. Rør dressingen sammen, og hæld 
over lige inden servering
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Sara Bodekær Clausen 
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Tak, fordi du læste med
Jeg håber, du har fået et større indblik i, hvordan du bliver bukkejæger, lidt mere 
viden om råvildtet og ikke mindst, hvad bukkejagt egentlig er for en spændende 
jagtform. Bukkejagt er meget andet end blot at skyde et trofæ til væggen, det er 
en livsstil med mange dejlige timer på reviret, hvor dyrelivet, vildtet og bukkene 
observeres, og de rigtige dyr vælges.

Nu skal du bare ud på reviret og få din egen erfaring med råvildt og bukkejagt. 
Hvis du har fået mod på at læse mere om bukkejagt og råvildt, kan jeg anbefale 
bøgerne ”Råvildt og medaljebukke” af Kim Lindgren, ”Rådyr – Vildtet, økologien 
og jagten” af Göran Cederlund og Olof Liberg samt ”Råvildt – Biologi og jagt” af 
Henning Kørvel. 

Knæk & Bræk

Nikolaj Brandt
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Bukkejagt for begyndere
Bogen giver et dybere indblik i bukkejagt, råvildt og råvildtforvaltning. 
Den beskriver, hvordan du med jagttegnet i hånden bliver bukkejæger,
og uddyber det, du allerede har lært om råvildtet. 

Vi gennemgår det jagtudstyr, du skal anvende, og hvordan du forbereder 
reviret til bukkejagt. Anstandsjagt og pürschjagt forklares, og hvordan 
du skal opbrække, forlægge og gøre trofæet klar.

Bogen er bygget op om artikler, billeder, grafer og video.
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