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Kassako
Din skog kan ge betydligt mer. Tillväxten ökar du genom 
att konsekvent använda beprövade metoder.  Vi gör det i 
våra egna skogar och  delar gärna med oss av 
den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss.

Låt oss träffas och prata skogsskötsel, teknik, 
lönsamhet och - inte minst - hur din skog 
på sikt kan ge minst 25 procent mer virke.

Lönsamhet är ett av våra fyra värdeord. De övriga är Enkelhet, Kvalitet och 

Långsiktighet.

Telefon 0660-754 00
www.holmenskog.com

Vad är det för typ av 

jakter som arrangeras?

– Det brukar vara ett par 
bockjakter plus älgjakt var-
je år. Bockjakterna är nästan 
alltid fullbokade. Till exem-
pel var den jakt vi hade nu i 
augusti fullbokad sedan ett 
år tillbaka. 

– Sedan är det småviltsjakt 
på hösten samt grävling- och 
rävjakt. Vi har också haft  bä-
verjakter, något som varit po-
pulärt.

Har du några planer på att 

utveckla verksamheten?

– Jag hoppas vi kan kom-
ma igång med duvjakter. Få-
geljakter är eft erfrågade. Och 
så kanske det kan bli vilds-
vinsjakt på sikt. Vi har sett 
spår av vildsvin, men det 
fi nns inte så många än. Och 
sedan kan man fundera på 
om det är så eft erfrågat, eft er-
som det fi nns bra möjlighe-
ter att jaga vildsvin närmare 
Stockholm. 

– Jakten på klövvilt går dä-
remot inte att utveckla så 
mycket mer. Det går helt en-
kelt inte att försörja fl er djur 
på den här biotopen.

Har du något råd att ge 

till andra markägare som 

funderar på att upplåta 

marken för jakt?

– Nyckeln till framgång tror 
jag är att kunna erbjuda ett 
helt paket som vi gör här. Och 
att man bor mitt i de marker 
som det ska jagas på.

BRA ARRONDERING 

Totalt fi nns det 140 hektar 

mark att jaga på, 120 hektar 
kring själva gården samt 20 
hektar på en skogsfastighet i 
närheten av Lindesberg. Det 

är en bra arrondering för jakt 
vilket innebär att mycket vilt 
söker sig in på gårdens mar-
ker, förklarar Jan Larsson.

TEMA JAKT

� Forts. från förra sidan

Företaget startades för sex år sedan av Patrik Bunge-Meyer • 
och hans sambo Natalie Wide.
Man kan erbjuda jakt på tio stycken olika marker i följande • 
delar av landet: Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Enköping, 
Örebro, Sörmland, Gotland och Skåne.
Antal jakter som arrangeras per säsong är cirka 250 stycken.• 
Man har i dag 850 medlemmar, varav ett 40-tal är hundförare. • 
Förutom jakter anordnar man olika kurser. På programmet • 
fi nns jägarexamen, slaktkurs, eftersökskurs, skytte och 
matlagning.
Mer information om företaget fi nns att hämta på internet,   • 
www.djursholmsjakt.se

FAKTA: Djursholms Jakt

ARNE LUNDH
arne@skogsaktuellt.se

019-16 64 68

Patrik Bunge-Meyer och hans sambo Natalie Wide startade 
Djursholms Jakt för sex år sedan. I dag har man 850 med-
lemmar och kan erbjuda jakt på tio olika marker runt om i 
Sverige. FOTO: DJURSHOLMS JAKT 

Markus Bjärneroth och Patrik Bunge-Meyers femårige tax Frank 
pustar ut efter ett lyckat eftersök på en rådjursbock.
 FOTO: DJURSHOLMS JAKT 

Lyckad jakt. En hel del vilt söker sig in på Järle Gårds marker på grund av en bra arrondering, förklarar Jan Larsson. – Men jakten 
på klövvilt går inte att utveckla så mycket mer, eftersom det inte går att försörja fl er djur på biotopen, säger han. FOTO: DJURSHOLMS JAKT 
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Hitta en återförsäljare nära dig:

Teckning
: N

iklas Eriksson

Terrängmodell

97.400:- 
77.920:- exkl moms

Terrängmodell

127.400:- 
101.920:- exkl moms

(Värde ca 
8.900 kr)

Erbjudandet gäller 
t.o.m. 31/10 2010 eller så långt 

lagret räcker. OBS! gäller ej vägregi-
strerade modeller & går inte att kombinera 

med andra erbjudanden.

NÄR DU KÖPER NÅGON AV 
DESSA CAN-AM OUTLANDER-
MODELLER!

I den senaste ansökningsomgången godkände EU-kommissio-
nen motsvarande 2,5 miljarder kronor till 210 nya projekt inom 
miljöfonden Life+. Totalt innebär projekten investeringar ge-
nom privata och off entliga organisationer på drygt 5 miljarder 
kronor, varav EU står för drygt hälften. Nio svenska projekt bevil-
jas totalt cirka 350 miljoner kronor. 

FAKTA: Miljöfonden Life+

Detta genom att etablera ett 
varningssystem med doft fäl-
lor och övervakningskame-
ror som ska spåra invandran-
de mårdhundar och testa nya 
metoder för att minska och 
förvalta stammen. 

Ett exempel är att använda 
sig av så kallade ”judas ani-
mals” där man sätter GPS-
sändare på mårdhundar, ste-
riliserar dem och släpper 
sedan ut dem i naturen med 
hopp om att de söker sig till 
andra mårdhundar som är 
svårare att hitta.

HOTAR GRODOR OCH FÅGLAR

Syft et bakom projektet är att 
stoppa mårdhundar från att 
etablera sig i landet på all-
var så att de minskar den 
biologiska mångfalden i våt-
marker. Främst drabbade är 
markhäckande fåglar och 
groddjur. 

Mårdhunden kommer ur-
sprungligen från Ostasien 
men introducerades som 
pälsdjur till västra Sovjetu-
nionen för första gången på 
1800-talet. Däreft er vandrade 
arten västerut. Den är klas-
sade som en invasiv art som 
måste bekämpas. 

KAN SPRIDA RABIES

Mårdhunden kan också spri-
da sjukdomar som rabies och 
rävens lilla dvärgbandmask, 
även om dessa sjukdomar 
inte fi nns etablerade i Sveri-
ge för tillfället. I Sverige fi nns 
mårdhunden bara etablerad i 
Norrbotten.

I Finland har arten etable-
rat sig och där skjuts unge-
fär 150000 individer varje år.
Svenska Jägareförbundets 
projekt kommer att starta i 
höst och pågå i tre år fram till 
2013. 

50 MILJONER KRONOR

Totalt ligger budgeten för pro-
jektet på drygt 50 miljoner 
kronor som förutom med-
len från Life+-fonden kom-
mer från Naturvårdsverket, 

Svenska Jägareförbundet, Jä-
garnas Centralorganisation i 
Finland, Skog och Natursty-
relsen i Danmark och Sveri-
ges lantbruksuniversitet.

EU-miljoner
ska stoppa 
mårdhunden
En tjock räv med korta ben. Så har denna invandrare till vår 
svenska fauna beskrivits – mårdhunden. Och nu ska den 
stoppas från att etablera sig på allvar i Skandinavien.

 I den senaste ansökningsomgången har Svenska 
Jägareförbundet beviljats drygt 25 miljoner kronor från EU:s 
miljöfond Life+ för att få igång ett varningssystem som 
hindrar invandrande mårdhundar från att ta sig in i landet. 

Mårdhunden är en invasiv art som härstammar från Ostasien. 
Nu hotar den mångfalden i de skandinaviska våtmarkerna. 
 FOTO: PEKKA NIKANDER

TERESIA BORGMAN
teresia@skogsaktuellt.se

019-16 61 43


