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BOg fImI Og BOg VEIÐAR
Í  raun er  ekki mik il mun ur á áhöld um til bog veiða og bog fimi,  helsti mun ur inn felst í mið un ar bún aði og svo  einna helst í örv ar odd um en að 
 öðru  leyti er  þetta allt svip að. Hægt er að fá  boga sem  henta ein göngu fyr ir bog fimi eða þá bog veið ar en einn ig er hægt að  velja  boga sem 
 henta fyr ir hvort  tveggja. Þær örv ar sem mest eru not að ar í dag eru car bon-örv ar og fást þær í mis mun andi sver leika, þyngd, lengd, stíf leika 
og eru vald ar í sam ræmi við notk un og afl bog ans.

Sú  litla um ræða sem hef ur far ið fram hér 
á  landi um  boga og örv ar hef ur því mið ur 
ver ið á villi göt um þar sem yf ir leitt er ver ið 
að  bera  boga og örv ar sam an við skot vopn 
og skot færi.  Þetta er  eins og að  bera sam an 
 epli og ap pels ín ur, það er  ekki hægt. Það 
sem  mætti  kannski  líkja sam an er að þeg ar 
bog veiði menn  smíða sín ar eig in örv ar, sem 
 henta  boga  þeirra og skot stíl, er það svo lít ið 
líkt og þeg ar menn  hlaða skot sín sjálf ir. En 
notk un, afl og  ákoma þess ara  vopna er 
tvennt  ólíkt.

NÁ KVÆmNI Og SAm HÆf INg
Ná kvæmni, þeg ar skot ið er af boga, fer að 
 öllu  leyti eft ir  hæfni við kom andi en sagt er 
að sá sem stund ar bog fimi  þurfi að æfa sig 
marg falt  meira en sá sem æf ir sig með  byssu 
– því að  efla þarf styrk, sam hæf ingu og 
stöð ug leika  handa og lík ama. Góð boga

skytta get ur hitt skot mark á allt að 120 
 metra  færi eða  meira en það fer eft ir því 
hvað telst há marks fjar lægð skytt unn ar.

HÁ mARKS mARKS VEgA LENgD IR VIÐ 
BOgVEIÐ AR
Þar  hafa menn ver ið á villi göt um. Í öll um 
er lend um op in ber um töl ur um skot fjar lægð
ir, sem eru mið að ar við skóg lendi (þar sem 
að 80–90% af bog veiði fer fram í skóg um), 
kem ur fram að há marks fjar lægð  geti ver ið 
um 40 metr ar – en það fer allt eft ir að stæð
um. Hent ug fjar lægð er tal in 20–40 metr ar. 

Á  opnu  svæði er sagt að há marks fjar
lægð sé allt að 70 metr ar. Þó fer slíkt allt af 
eft ir  hæfni skytt unn ar. Þeg ar rætt er um 
há marks fjar lægð ir er ver ið að tal a um veið ar 
á elg um, hrein dýr um, Whi teta il og  fleiri 
teg und um. Hrein dýr í Kan ada og Al aska eru 
tal in þó  nokkru  stærri en hrein dýr hér á 

 landi. Sum ir  segja að ís lenska hrein dýr ið sé 
á stærð við Whi teta il í Banda ríkj un um sem 
er vin sæl asta bráð in til bog veiða.

ÖRV AR ODD AR
 Eini mun ur á mark odd um og veiði odd um er 
að á veiði odd ana er bú ið að  bæta við flug
beitt um blöð um. Að  öðru  leyti eru  þeir 
jafn odd hvass ir og þung ir og mark odd ar 
– þar sem hægt að  nota  sömu þyngd á odd
um í bog fimi og bog veiði.

„ góð boga skytta get ur hitt skot-
mark á allt að 120  metra  færi 
eða  meira en það fer eft ir því 
hvað telst há marks fjar lægð 
skyttunn ar.“
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fOR DÓm AR Og ÞEKK INg AR LEYSI Í gARÐ 
BOg VEIÐA
Hér á  landi  hafa ver ið haldn ir þrír  fræðslu 
og kynn ing ar fund ir um bog veiði. Því mið ur 
hef ur mæt ing á þá ver ið frek ar dræm – en 
 þeir sem  hafa mætt  hafa geng ið sátt ir af 
 fundi og haft á  orði að það sé margt sem  þeir 
 vissu  ekki áð ur eða  höfðu rang ar hug mynd ir 
um. Í dag heyr ir mað ur enn  hina og  þessa 
 segja að  þetta  henti ekki, sé  ekki  nógu öfl
ugt,  henti  ekki ís lensku lands lagi o.s.frv. 
 Þeir sem eru með  mestu for dóm ana eru 
oft ast skot veiði fólk sem er í  raun und ar legt 
þar sem allt að 98% af bog veiði fólki er  líka 
skot veiði fólk.  Ekki er vit að hvað veld ur en 
það sem er að ger ast í Evr ópu er að kröf ur, 
sem gerð ar eru til bog veiði fólks, eru mun 
 meiri en þær sem gerð ar eru til skot veiði
fólks. Ver ið get ur að  þeir sem  stunda skot
veið ar séu smeyk ir um að kröf urn ar  verði 
 líka látn ar  ganga yf ir þá. Lík lega verð ur þó 
að  telja að menn  hafi  ekki próf að að  skjóta 
af  boga og séð hvað  þetta get ur ver ið öfl ugt 
og ná kvæmt.

 KÚLA EÐA VEIÐI ODD UR
Marg ir eru á  þeirri skoð un að ör með veiði
oddi  geti  ekki gert það  sama og byssu kúla 
við veið ar. Það er rangt. Ef  lit ið er á skot
próf an ir á örv um með veiði odd um og svo 
t.d. hlaup vídd 3006 þar sem skot ið er á 
ge lat ín og/eða föt ur með  sandi í – kem ur í 
ljós að ör in fer  lengra og  dýpra en kúl an.

TVÆR SAm AN BURÐ AR TIL RAUN IR:
•  Kúla fer 30 tomm ur inn í ge lat ín ið 

en ör in 40–50 tomm ur.
• Skot ið er á þrjár 20  lítra plast föt ur 

fyllt ar með  sandi sem rað að er þétt 
 hverri upp við aðra. Kúl an stöðv að
ist í  fyrstu föt unni en ör in fór í 
gegn um tvær og rétt  snerti  þriðju 
föt una.

 Taka skal fram að  ekki er vit að hvern ig 
kúl ur  voru not að ar eða  hvaða þyngd var 
á þeim. Skot ið var af 2 m færi. Þess ar 
til raun ir  gefa smá hug mynd um hvern ig 
ör með veiði odd virk ar.

Ör in sting ur og sker, þar af leið andi er 
 minna við nám og ör in kemst  lengra. Þeg ar 
kúl an hitt ir skot mark ið fer hún að þenj ast 
út og við það  eykst við nám ið.

Svo að  kúla  geti hald ið slag krafti þarf 
hún mik inn  hraða. Þeg ar um ör er að  ræða 

skipt ir hrað inn  ekki  eins  miklu  máli en það 
ger ir þyngd örv ar inn ar hins veg ar – þyngd in 
veg ur  meira en hrað inn.

Svo að ör  geti tal ist not hæf við veið ar 
þarf hún að inni halda lág marks orku en 
ork an er mæld í Jo ule. Til að  mæla  orku 
örv ar þarf að  þekkja hrað ann á ör inni, afl ið 
í bog an um og þyngd örv ar inn ar. Nú er yf ir
leitt mið að við lág marks þyngd á ör til  veiða 
og þá  vita menn hvað ör in þarf að  fara hratt 
og  hversu öfl ug an  boga þarf.

Létt ör fer hrað ar en þung ör en létt ari 
ör in inni held ur  ekki  eins  mikla  orku sú 
 þyngri – af því leið ir að ef hún nær  ekki 
lág marks orku er hún  ekki not hæf til  veiða.

 Venju leg veiði ör fer um 250–310 fet á 
sek úndu og tal að er um að lág marks heild ar
þyngd örv ar sé 386 gra in = 25,012 grömm.

BOg VEIÐ AR Á ÍS LANDI
Um hverf is stofn un er nú að  fjalla um er indi 
Bog veiði fé lags Ís lands um af stöðu yf ir valda 
gagn vart bog veið um hér lend is og er þá 
mið að við leyfi leg ar veiði að ferð ir –  eins og 
kveð ið er á um hjá ESB og í ýms um samn
ing um um veið ar og vernd á villt um dýr um. 

Um hverf is stofn un fékk einn ig frá fé lag
inu til lög ur að regl um um bog veið ar og kröf
ur til bog veiði manna og eru þær í sam ræmi 
við það sem Bog veiði sam band Evr ópu mæl
ir með. Um er að  ræða þær regl ur og kröf ur 
sem eru hvað strang ast ar í dag –  þetta eru 
þær regl ur sem eru í  gildi á Álands eyj um. 
Bog veiði sam band Evr ópu mæl ir með að 
all ar Evr ópu þjóð ir  taki upp þess ar regl ur, 
einn ig þær þjóð ir sem  hafa nú þeg ar  leyft 
bog veið ar, til að sam ræma kröf ur á  milli 
 landa.

Með al  þeirra  krafna sem gerð ar eru til 
veiði manna er að  ganga und ir hæfn is próf á 
 hverju ári. Hæfn is próf ið fer þann ig fram að 
skot ið er á skot mörk úr mis mun andi fjar
lægð um – sex skot mörk, ein ör í hvert og 

fimm af sex  verða að  hitta skot mark ið.  Ekki 
er leyfi legt að  nota fjar lægð ar mæli við 
svona skot próf.

Til að mað ur  megi  veiða með  boga þarf 
hann  fara á veiði nám skeið í við kom andi 
 landi, sbr. veiði korta nám skeið hér lend is. 
Við kom andi þarf að  hafa  leyfi fyr ir boga, að 
 auki þarf hann að  fara á sér stakt bog veiði
nám skeið, svo kall að IB EP. IB EP er  eina 
al þjóð lega bog veiði nám skeið ið og öll lönd, 
sem  leyfa bog veið ar á ann að borð, styðj ast 
við það. Þótt  þessi lönd not ist við sitt eig ið 
hæfn is nám skeið eru þau yf ir leitt  ekki  eins 
yf ir grips mik il og IB EP. Við mæl um með að 
það  verði not að hér á  landi þeg ar bog veið ar 
á Ís landi  verða að veru leika.

IB EPnám skeið in eru hald in af bog
veiði sam bandi/fé lagi í við kom andi  landi. 
Þau eru einn ig hald in í  þeim lönd um sem 
 leyfa  ekki bog veið ar – þá í  þeim til gangi að 
bog veiði menn  geti ferð ast  milli  landa til að 
 stunda þess ar veið ar.

Í Evr ópu er bog veiði sú veiði að ferð sem 
hef ur ver ið í hvað mest um  vexti síð ustu 5–7 
ár in og vin sæld ir henn ar eru enn að auk ast.

Bog veiði fé lag Ís lands er að ili að Bog
veiði sam bandi Evr ópu en einn ig er kom ið á 
sam starf við bog veiði fé lög in á Norð ur lönd
um.

BogveiðifélagÍslands
bogveidi.net/Erumáfacebook
Upplýsingarumbogfimi:bogfimi.net

„ ... kröf ur, sem gerð ar eru til bog-
veiði fólks, eru mun  meiri en þær 
sem gerð ar eru til skot veiði fólks.“


