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Hvis pilen er helt sovset ind i blod er alt, som det skal være, siger Bjarne Elkjær

Som buejæger er du ét med
naturen, siger Bjarne Elkjær.
Han ses her træne i Torrig
Skov. Og i sin hjemmesyede
camouflagedagt ligner han
næsten en frønnet gevækst
på bøgestammen og lever op
til sin egen målsætning om at
gå i et med naturen.
Foto: Jan Knudsen

Flere og flere skifter jagtriflen ud med bue og pil

Buejægere breder sig over Lolland
Torrig  - Du bliver ét
med naturen. Du lærer at aflæse dyrets tegn,
og at beherske dig selv ned
til mindste detalje.
Sådan angiver Bjarne
Elkjær den væsentligste
grund til, at han flere gange om ugen træner med
bue og pil for at være klar
når jagtsæsonen for alvor
starter igen 1. oktober.
- Oktober, hvor livet starter igen, siger den dedikerede buejæger.
Bjarne Elkjær er bidt af
buejagt, og det har han
været siden 1999. Han bor
i Ganløse på Nordsjælland, hvor han arbejder
som konsulent i et firma,
der sælger dyrefoder. Men
jævnligt går turen til Lolland, hvor han går på jagt
med bue og pil.
Årligt nedlægger han
med bue 15 - 25 stykker
vildt med. Gerne på Lolland.
- Vildtrigdommen er meget større her. Vi har et
medlem, der kommer helt
fra Norge for at gå på buejagt her. Det er forbudt i
Norge, fortæller han.
Det var en ændring af
den danske jagtlov i 1999,

Bjarne Elkjærs bue er lavet af kulfiber og aluminium og vejer
omkring fire kilo. Den er af mærket Matthews.  Foto: Jan Knudsen

der fik ham til at skifte
sortkrudtgeværet, som han
har betjent siden 1984, ud
med bue og pil.
- Tidligere skulle man
have dispensation for at
skyde med bue, men i 1999
kom buejægerne ind under
jagtlovgivningen, og det
lettede dagligdagen, siger
Bjarne Elkjær, der er formand for Nordsjællands
Buejægere, og bueinstruktør.
Det er nemlig sådan at
nye buejægere først skal
have jagttegn, og siden

gennem et dagskursus for
at lære finesserne omkring
buejagt. Forår og efterår er
der praktiske prøver. Her
skal jægerne skyde med
pile på 60 meters afstand
og ramme plet fem ud af
de seks skud, de får lov til
at afgive.
- I 1999 var der 300 - 350
buejægere herhjemme. I
dag er tallet tæt på 1.500
fortæller den nordsjællandske bueinstruktør.
Tom Buxbom er formand
for Sakskøbing Buejægere,
under Sakskøbing Jæger-

Schweisshundefører Lars Knudsen og den ruhårede hønsehund
Malou er mestre i at opspore såret vildt. 
Foto: Jan Knudsen

forening. Han mærker også den markante stigning
af jægere, der dræber dyr
med bue og pil.
- Jeg stiftede Sakskøbing
Buejægere for to år siden.
I det første år kom der ty-

ve medlemmer. Året efter
kom der tyve mere, så nu
er vi godt 40, fortæller Tom
Buxbom, der selv startede
med bue og pil i 1992.
Træningen foregår på
skydebanen ved Idalund.

Et område på 16 hektar,
som Sakskøbing Jægerforbund ejer, og som huser
lerdueskytter og giver gode muligheder for at træne
med bue og pil.
- Eleverne kommer fra
Guldborgsund,
Lolland
og Sydsjælland. Vi er den
eneste bueklub i området,
siger Tom Buxbom.
Også i ungdomsskolen er
der interesse for at skyde
med bue og pil. Således har
Sandby Ungdomsskole i år
taget bueskydning på programmet.
Lars Knudsen er en ud af
fem schweiss-hundeførere
på Lolland-Falster bekræfter også den stigende interesse for at jage med pil og
bue.
En schweisshund opsporer dyrevildt, der er blevet
anskudt, men ikke dræbt,
og som måske gemmer sig
i skovbunden.
- Over en jagtsæson har
jeg i snit nul til tre haglbøsseeftersøgninger og omkring 10-15 eftersøgninger
efter jagt med bue og pil,
fortæller Lars Knudsen.
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