
Jaktformsundersökningen 

  

  

Materialet har sammanställts och är nu redovisat för naturvårdsverket. Nedan finner du huvuddragen 
i den rapport vi lämnat in. Ett drygt trettiotal jägare har uppfyllt kraven för att få deltaga. Något tiotal 
har inte haft ekonomiska möjligheter eller haft för stora avstånd till något hägn som uppfyllt kraven  

  

”Jakt med pil och båge har under studien klart visat att välutbildade jägare på ett etiskt och 

jaktligt försvarbart sätt kan bedriva jakt på vilt upp till dovhjorts storlek med moderna pilar 

och bågar. Jakt med pil och båge bedrivs numera i en majoritet av världens länder.  

Under perioden har Finlands regering utvidgat jaktmöjligheterna till att inkludera rådjur och 

bäver, dessutom diskuterar man en utökning av de jaktbara arterna till att inbegripa 

vitsvanshjort, På Åland ligger nu ett förslag att införa jakt med pil och båge i 

landskapsstyrelsen för behandling,  Danmark har reglerat bågjakten i lag, Frankrike har 

ytterligare utvidgat möjligheterna och Etiopien har så sent som den 1:a januari 2003 

möjliggjort jakt på samtliga viltarter.  

Jakt med pil och båge tar mer tid i anspråk per fällt vilt än nuvarande jaktmetoder i den 

svenska jaktutövningen.  

Undersökningen har med tydlighet visat att jaktformen uppfyller de höga etiska krav som ställs på en 
modern svensk jägare”. 

  

Deltagarna i jaktformsundersökningen: 

  

Enligt beslut av Naturvårdsverket (bil 1) har Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) 
administrerat en jaktformsundersökning med båge och pil i vilthägn enligt de villkor som var 
en förutsättning för tillståndet. Samtliga hägn ingående i undersökningen är registrerade hos 
respektive länsstyrelse och enligt Naturvårdsverkets respektive Jordbruksverkets föreskrifter 
och har status A, B eller C i tuberkulosprogrammet. 

  

Mycket höga krav har ställts på deltagarna i denna jaktformsundersökning:  
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1.              Svensk jägarexamen, teoretiska och praktiska prov för samtliga vapenslag (hagelvapen 
och kulvapen i samtliga klasser). 

  

2.              Mångårig praktisk erfarenhet av jakt i Sverige, gränsen är satt till minst 5 år. 
Deltagarna skall vidare ha fällt klass 1 vilt (motsvarande: hjort-älg-vildsvin) och ha erfarenhet 
av eftersök efter skadat vilt.  

  

3.              Deltagarna skall också inneha två examina för bågjakt; dansk bågjägarexamen såsom 
den definieras av danska Skov och Naturstyrelsen, med både praktiska och teoretiska prov, 
samt Internationell bågjägarexamen så som den definieras av International Bowhunter 
Education Foundation (IBEP) med praktiska och teoretiska prov.  

  

4.              Deltagarna skall även ha klarat Svenska Bågjägareförbundets (SBJF) skjutprov och 
genomgått SBJF’s kurs om jakt i hägn. Vidare skall de vara medlemmar i Svenska 
bågjägareförbundet. 

  

  

Vapen: 

På marknaden finns idag tre huvudtyper av pilbågar:  

Långbågen  

är den ursprungliga modellen vilken de flesta spontant tänker på i samband med pilbågar. 
Modellen har sitt ursprung flera tiotusentals år bakåt i tiden. Den var från början en enkel 
trästav med sträng, idag är den ofta uppbyggd av flera skikt i olika material. 

  

Recurvebågen  

är följande steg i utvecklingen med återsvängande fjäderben som medger en kortare totallängd 
och en något högre effektivitet. Modellen har funnits i drygt 4000 år. 

  

Compoundbågen  

utvecklades under sent 60-tal i Nordamerika. Bågtypen har ett system av excentriska hjul 
vilka ökar dess möjlighet att lagra en betydligt större mängd energi. De excentriska hjulen ger 
skytten möjlighet att både nyttja en högre dragkraft samt att vid fullt utspänd båge, under 
riktögonblicket nyttja en avsevärd reduktion av den maximala kraften vilket ger mycket goda 
möjligheter till ett väl ansatt pilskott. Compoundbågen är den typ som oftast används vid jakt, 
(Nordamerikanska uppgifter uppskattar dess andel till nära 95%). Dessutom använder 

Sida 2 av 8Jaktformsundersökningen

2007-10-16http://www.bagjakt.org/jaktformsunders.htm



huvuddelen av det hundratal svenska bågjägare med gedigen utlandserfarenhet den här 
bågtypen. 

  

Pilen 

Pilens spets är den utrustningsdetalj som särskiljer jakt med pilbåge från tavelskytte. Moderna 
storviltspetsar är uppbyggda med en kropp i aluminum och är försedd med två till fyra skär i 
stål, vilka ofta med ett enkelt handgrepp kan skiftas.  

Skärens utformning och skärpa ger pilen dess skottverkan. 

Pilens genomträngningsförmåga står i propotion till dess kinetiska energi (rörelseenergi). 

Bågjägareförbundets är liksom SNV av den åsikt att bågtypen skall ge skytten en mycket hög 
precision och ha en god hanterbarhet för att kunna nyttjas under praktisk jakt. 

  

Enbart compoundbågar som genererar pilen en minsta kinetisk energi av 60 joule har används 
i jaktformsundersökningen. Pilspetsens skärande diameter skall vara minst 25 mm och den 
skall minst  

ha 2 st skärande eggar. Pilens totalvikt skall vara minst 25 gram.  

  

Övrigt: 

De som genomfört denna jaktformsundersökning (praktiskt) har själva bekostat denna, 
exempelvis jaktdagavgifter, fällavgifter, resekostnader m.m. Dessa kostnader blev naturligtvis 
olika stora, det handlar om allt från några tusen till mer än 10 (tio) tusen  per deltagare och år. 
Observera att eventuell utebliven lön eller värde av semester inte medräknats här.  

  

Resultat: 

Under de dryga tre år som jaktformsundersökningen pågått ”i fält” har sju vildsvin och 
tjugotvå dovhjortar fällts. Den övervägande andelen vilt var ett (1) till två (2) år gamla (Se tab 
1).  

Jaktmetoderna som har använts är smygjakt, vakjakt, samt tryckjakt. 

  

Skottavstånd för det fällda viltet:   

Samtliga vilt har fällts på avstånd understigande 25 meter. Detta överensstämmer väl med 
internationella(bil 2,3,4,5,6) erfarenheter och undersökningar. Det kortaste avståndet var 5 
meter och det längsta 25 meter. Sammantaget ger det ett medelavstånd på 19,5 meter.  
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Den sträcka som viltet rört sig innan immobilisering redovisats i tabellen. Den indikerar en 
mycket effektiv skottverkan och bör motsvara flyktider från träff till immobilisering under 20 
sekunder i de allra flesta fall. Liknande resultat ger de studier (bil 4,5,6) som danska bågjägare 
redovisar vid jakt på rådjur under den senaste treårsperioden. De moderna storviltspetsar med 
två, tre eller fyra blad som använts i undersökningen har i samtliga fall helt passerat 
viltkroppen. Att notera är en genomsnittlig 50%-ig skillnad i flyktsträckor mellan vilt fällt 
under smygjakt/vaktjakt och tryckjakt. 

  

Tabell 1: Data i från jaktformsundersökningen.  

  

  

Felskjutningsfrekvensen  

  

Antalet felskjutningar i undersökningen är extremt lågt, ingen annan idag accepterad jaktform 
som undersökts vetenskapligt har uppvisat lägre skadeskjutningsfrekvens. Data är i paritet 
med den senaste statistiken från Danmark(bil 4,5,6) . 

Nr Djur Skjutavstånd 
[m] 

Jaktform Pilvikt 
[gram] 

Pilspets Antal 
blad 

Pilens 
energi 
[joule] 

Uppskattad 
ålder [år] 

Rörelsesträcka 
från skottplats till 
platsen där viltet 

påträffades 
[meter] 

Återfanns 
pilen 

1 Vildsvin 5 Smygjakt 25,5 Thunderhead 3 88 1 75 Ja  
2 Dovvilt 12 Tryckjakt 26 Thunderhead 3   1 60 Ja  
3 Dovvilt 18 Tryckjakt 26 Thunderhead 3   1 160 Ja  
4 Dovvilt 12 Smygjakt 40 Muzzy 4 96 1 45 Ja  
5 Dovvilt 23 Tryckjakt 26 Thunderhead 3 64 1,5 70 Ja 
6 Dovvilt 18 Vakjakt 45 Thunderhead 3 90 3 30 Ja 
7 Vildsvin 12 Smygjakt 45 Thunderhead 3 90 1 6 Ja 
8 Dovvilt 16 Smygjakt 32 Muzzy 3 107 1 80 Nej 
9 Dovvilt 25 Tryckjakt 28 Thunderhead 3 100 1,5 200 Ja 
10 Dovvilt 25 Tryckjakt 28 Thunderhead 3 100 1,5 75 Ja 
11 Dovvilt 20 Tryckjakt 26 Thunderhead 3 110 0,45 70 Ja 
12 Dovvilt 16 Vakjakt 45 Thunderhead 3 90 5 180 Ja 
13 Dovvilt 15 Vakjakt 45 Thunderhead 3 90 1 55 Ja 
14 Vildsvin 20 Smygjakt 38 Muzzy 3 107 4 40 Ja 
15 Vildsvin 18 Smygjakt 35 Muzzy 3 98 1 60 Ja 
16 Dovvilt 21 Smygjakt 35 Thunderhead 3 125 1 45 Ja 
17 Dovvilt 23 Smygjakt 35 Thunderhead 3 125 1 70 Ja 
18 Dovvilt 18 Smygjakt 32 Thunderhead 3 94 1 45 Ja 
19 Dovvilt 23 Smygjakt 35 Thunderhead 3 125 1,5 90 Ja 
20 Dovvilt 17 Tryckjakt 35 Thunderhead 3 125 1,5 45 Ja 
21 Dovvilt 22 Smygjakt 35 Thunderhead 3 125 1,5 49 Ja 
22 Dovvilt 23 Smygjakt 29 Thunderhead 3 83 2 65 Ja 
23 Dovvilt 8 Smygjakt 40 Muzzy 4 100 1 80 Ja 
24 Vildsvin 7 Smygjakt 32 Muzzy 4 97 2 Återfanns ej Ja 
25 Vildsvin 15 Smygjakt 32 Muzzy 3 97 1,5 2 Ja 
26 Vildsvin 18    Vakjakt 26,5 Magnus 2 98 2,5 20 Ja 
27 Dovhjort 15 Vakjakt 32 Thunderhead 3 105 2 50 Ja 
28 Dovhjort 15 Vakjakt 45 Muzzy 4 109 1 0 Ja 
29 Dovhjort 15 Vakjakt 45 Muzzy 4 109 1 25 Ja 
30 Vildsvin 15 Smygjakt 31,6 Muzzy 3 97 1,5 2 Ja 
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Den med övriga jaktmetoder jämförbara felskjutningsrisken vid jakt med pil och båge har under 
senare år verifierats i en rad undersökningar bland andra Wendy Kreuger, “ Aspects of  Wounding of 
white-tailed deer by bowhunters “(bil 2) och Morton et Al, “ Archery hunting for White-tailed 
Deer”(bil 3), statistik från Danmark (bil 4, 5, 6) samt data från Connecticut (bil 11).  

Håkon Solvang 1997, redovisar i sin studie ”Hva er jakt” (Ref 7), upp till 11% förbi eller 
skadeskjutning vid jakt på älg. Svenska Jägareförbundet redovisar 1,2-4,5% i ett material 
publicerat 1999 (bil 12). Lars Alm har i Jaktjournalen, Oktober1986 (ref 8) redovisar 18,5% ej 
återfunna rådjur under jakt. Vad gäller jakt på hårvilt uteslutande med hagelvapen finns inga 
jämförande studier att tillgå. 

De korta skotthåll som förekommer i samband med jakt med pil och båge är säkert en positiv 
faktor. Jägaren kan klart identifiera viltet och har stor möjlighet att uppfatta om viltet står i 
olämplig vinkel innan pilen avlossas.  

En annan faktor som kan förklara den låga felskjutningsfrekvensen är urvalet av 
jaktformsundersökare. Ett fåtal erfarna och välutbildade jägare har deltagit. Här ser 
bågjägareförbundet en stor fördel med den specialutbildning som de Danska bågjägarna måste 
genomgå  i tillägg till den ordinarie jägarutbildningen.  

Det kan jämföras med den specialutbildning som krävs i Sverige för fångst av ripa med snara, 
räv med fotsnara och bäver med direktdödande fälla (conibear). 

  

  

Sammantaget:  

Den slutliga sammanställningen bekräftar de erfarenheter, resultat och slutsatser som 
framförts i de tidigare delrapporterna.  

  

-Pilbågen är vad avser effekt väl jämförbart med idag tillåtna jaktmedel och har kapacitet att 
fälla i varje fall medelstort klass 1 vilt, sannolikt samtliga klass 1 vilt, men man måste som vid 
jakt med hagelgevär vara särskilt noggrann med avståndsbedömningen. 

  

-Flera jägare kan jaga samtidigt på en begränsad yta utan säkerhetsrisk för omgivningen 
eftersom en avlossad pils maximala räckvidden är ringa.  

  

-Miljöpåverkan avseende toxisk belastning är minimal. Samtliga projektiler utom en återfanns 
i studien och dessa kan ofta återanvändas. Moderna pilar tillverkas i aluminium som är några 
av jordens vanligaste grundämnen samt kolfiber. Spetsarna är vanligen tillverkade i 
aluminium och stål.  

  

-Uppföljning av pilskott. Genomskott är mer regel än undantag vid jakt med båge och pil, 
sammantaget med en extremt hög andel återfunna pilar (97%) ger en unik möjlighet för 
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jägaren att utröna var viltet är träffat genom att studera den återfunna pilen. Detta stämmer 
med de slutsatser Schweisskonsulent Jörgen Lang beskriver i en rapport från 1997 (bil 13). 

  

-Ljudnivån från pilbågar är mycket låg (<110 Db impuls) vilket skonar hörseln både på 
människor och hundar vilka vistas i omedelbar närhet till ljudkällan. Inga klagomål från 
kringboende har framkommit vad gäller störning från ljud.  

Problem med ”skottljud” har under åren medfört att Naturvårdsverket successivt tillåtit 
ljuddämpare på gevär vid jakt. Naturvårdsverket har av samma skäl även utfärdat tillstånd för 
jakt med armborst. 

  

- Jakt med pilbåge tar betydande tid i anspråk. Inga studier är presenterade som redogör för 
andelen adulta resp juvenila individer som fälls. Men erfarenheten säger att de vilt som fälls 
med pil oftast är unga djur. Jaktformen sparar automatisk äldre djur som är värdefulla för 
reproduktionen. 

  

-Pilbågens mångsidighet som jaktvapen är svår att överträffa, med samma båge är det möjligt 
att fälla stort klass 1 vilt lika väl som småvilt och fågel utan avsevärd förlust av ätbara delar. 
Den låga ljudnivån i kombination med den ringa räckvidden på en avlossad pil ger unika 
möjligheter att bedriva jakt nära bebyggda områden. Erfarenheter finns från Finland, där man 
i Helsingfors med stor framgång decimerat överstora populationer av fälthare i 
handelsträdgårdar och på kyrkogårdar.  Desutom används bågjakt med framgång i tätorter 
med skottlossningsförbud i Nordamerika för decimering av vitsvanshjort (Odocoileus 
virginianus) (bilaga 11).  

  

En jaktformsundersökning i vilthägn går inte ”fullt ut att jämföra med jakt på frilevande vilt 
eftersom viltets uppförande är annorlunda. Dessutom anses eventuella eftersök i hägn speciellt 
svåra p.g.a. den ofta stora vilttätheten. Kostnaderna för de enskilda jägarna har här varit 
betydande som tidigare beskrivits. Detta medför att det är ekonomiskt ”krävande” att driva 
den här typen av undersökning.  

  

  

Svenska Bågjägareförbundet ser som en naturlig förlängning av jaktformsundersökningen att 
man utreder hur en fortsatt dispens för jakt med pil och båge på frilevande vilt skall 
genomföras. Förslagsvis med de krav på speciell utbildning och kompetens samt 
bågjägareförbundets ”frivilliga” krav på skjutprov, som specificerades i tillståndet för 
jaktformsundersökningen. 
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En av de dovhjortar som fälldes under jaktformsundersökningen. 
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