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Til årets bukketræf 2018 i Vejrup 

Jagtforening stod solen højt på 

himlen, og humøret var godt. 26 

personer dukkede op til 

rundstykker og morgenkaffe efter 

bukkejagtens første morgen. Tre af 

de fremmødte var heldige på 

bukkejagtens første dag, og havde 

hver skudt en fin buk.  

Tillykke med det.  

 

 

 

 

På billedet ses Emil Møller, Danny Jørgensen og Susanne Søby 

Fogh, der alle skød en fin buk d. 16. maj. 

 

Årets første bukkejagt,  

af Emil Møller. 

En dag alle bukkejægere glæder sig til - d. 16. maj.  

     Mit vækkeur ringer kl. 03:45, og dagen starter med en rigtig tidlig gang morgenmad, inden riflen skal 

pakkes. Jeg kører ud imod jagten, da klokken er omkring kl. 04:30. Da jeg kommer ud i området omkring kl. 

04:45, ser jeg en buk gå sammen med en rå på nabomarken. Jeg kører lidt videre og om til stedet, hvor jeg 

har plads denne premieremorgen. Da jeg har fået riflen ud af bilen, kigger jeg op på marken, her ser jeg en 

buk komme gående fra stedet, hvor jeg havde set den lidt tidligere. Jeg tænker for mig selv, at der nok er 

den chance, jeg kan få for en buk denne morgen. Jeg lister, så stille jeg kan, op til det nærmeste hegn, så jeg 

er klar, når solen står op til en fin morgen. I min plads i hegnet sidder jeg cirka 100 meter fra bukken, og nu 

da jeg sidder stille, kan jeg se, det er en ung buk. En ung buk der skal have en chance for at blive større, end 

den er nu. Så der smuttede min chance for den.  

     Da solen står op klokken 05:13, har jeg ventet i 20 minutter på, at den unge buk skulle gå ind i skoven. 

Og efter 20 minutter, går den ind i mellem træerne. Herefter kan jeg gå videre imod stigen, hvor det er 

planen, jeg skal tilbringe denne morgen. Jeg har en lille gåtur på 200 meter op langs skoven, her ser jeg 2 

rådyr gå ude på cirka 180 meter. Jeg bruger et øjeblik på at se, hvilke dyr det er, jeg har fået øje på - hurtigt 

finder jeg ud af, at det er 2 rigtig fine bukke, der er ude at nyde det dugfriske græs.  

Jeg kravler 30 meter ud på marken, her er der en lille dal, jeg kan skyde ned i. Jeg sidder midt ude på 



marken. Jeg sidder på knæene, og græsset går til min brystkasse. Jeg sidder i den lille dal i 30 minutter, og 

betragter bukkene. De har ikke opdaget mig - de er i fuld gang i en løbende slåskamp.  Da klokken bliver 

06:30, kommer de løbende lige i mod mig, og den største af de to løber bagerst. Bukkene får først øje på 

mig, da de kommer ind på 20 meter - og det er her, jeg afgiver et skud til den bagerste og største af 

bukkene. Bukken, som jeg skyder, løber omkring 30 meter, hvor den så forsvinder med den yngre buk lige i 

hælene. Den yngre buk når at stoppe op, inden den kaster et blik tilbage på mig, inden den roligt fortsætter 

ind i skoven. 

     Her begyndte jeg at tænke over, om 

skuddet, jeg har afgivet, mon er godt nok, 

og har ramt, hvor det skal. Jeg tænker ved 

mig selv, at det vil jeg snart finde ud af - 

kan bukken findes, er det, som det skal 

være. I 10 minutter går jeg og leder. Da jeg 

kommer til stedet, hvor bukken er blevet 

ramt, kan jeg se, der er masser af svejs - så 

det tegner jo godt. Jeg følger svejset, der 

fører direkte til bukken, der ligger med en 

kugle, der er fint placeret, så den har ikke 

mærket meget.  

      Jeg brækker dyret, og kan se, bukken 

har en rigtig fin størrelse. Da jeg tager 

hjem for at veje bukken, viser det sig, at 

vægten på den brækkede buk er 17 kilo - 

så det giver jo meget godt kød til fryseren.  

      Efter min gode morgen kører jeg ud til 

bukketræf, hvor jeg får morgenmad og 

kaffe - og en masse sjove jagthistorier. Da 

jeg kører derfra, kan jeg konstatere, at d. 

16. maj 2018 var en rigtig fin start på årets 

bukkejagt.  

 

 

 

 

Emil Møllers buk som historien handler om. 


