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▲

Hoj, hoj! skriker drevked-
jan. 

De är fortfarande långt 
borta, men jag vrider ändå huvu-
det fram och tillbaka och spanar 
förväntansfullt längs den smala 
skogsbilvägen. 

Det är morgonens första drev. 
Jag är ivrig. Det går aldrig att 
veta när djuren dyker upp. Min 
erfarenhet från klappjakter är vis-
serligen att djuren oftast kommer 
förvånansvärt tätt framför drev-
kedjan, men det har också hänt 
att en räv eller ett rådjur dykt upp 
direkt efter de första ropen från 
drevkarl-arna. 

Den här morgonen kommer 
dock inga djur före drevkedjan. 
Inte ett skott har avlossats när 
drevkarlarna har hunnit fram 
till den täta granskogen. 

Spänningen ökar när de når 
toppen på den lilla kullen. Snart, 
snart, kommer något djur, tän-
ker jag och spanar allt intensivare 
längs skogsbilvägen. 

Men när jag får se en av drev-
karlarna mellan granarna, så 
inser jag att det inte kommer att 
komma ett enda djur ur den här 
såten och dramatiken avtar lika 
snabbt som den tilltagit. 

Även om inte passkyttarna fått se 
några djur, har såten inte varit 
helt tom på vilt. Flera rådjur har 
setts av drevkarlarna. Men på nå-
got märkligt sätt har de lyckats 

Många jägare har svårt att hitta 
någonstans att jaga. Speciellt runt 
Stockholm är det nästan omöjligt 
att skaffa jaktmarker utan en tjock 
plånbok. Ett alternativ är arrangerade 
endagsjakter, vilket inte alltid behöver 
kosta en förmögenhet.

smita ut ur skogen utom synhåll 
för skyttarna.

Möjligen är det alldeles för 
fint väder. Det är en kall och klar 
morgon med gnistrande sol och 
nästan vindstilla, vilket gör att 
vartenda ljud hörs långt. Rådjur 
och annat vilt kan med sin skarpa 
hörsel ha uppmärksammat när vi 
tog oss ut på våra pass och där-
för valde att smita ut bakvägen ur 
granskogen.

– Förra gången vi jagade på 
de här markerna passerade flera 
djur just där du stod, säger Patrik 
Bunge-Meyer.

Patrik startade Djursholms Jakt 
för tre år sedan. Tanken var att 
erbjuda jägarexamenskurser 
för dem som bor strax norr om 
Stockholm. Ganska snart fick 
Patrik erbjudande av markägare 
att arrangera jakter på deras 
marker.

– Jag ville ordna enkla och 
inte så hutlöst dyra jakter, säger 
Patrik.

Han menar att Djursholms 
Jakt är ett alternativ för dem 
som endast jagar någon enstaka 
dag per år. I-stället för att betala 
dyrt för arrenden går det att för 
en rimlig summa köpa en jaktdag. 
Dessutom behöver inte jägarna ha 
egna jakthundar, det ser arrangö-
ren till att ordna. 

Förutom att Djursholms Jakt 
arrangerar jakt och jägarexa-

jaktd e s t i n at i o n

utan att bli ruinerad
jaktDjursholms
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Med raska steg mot lunchen gick Niklas 
abrahamsson, Lars Persson, Natalie Wide, 
Micke Bergqvist och Patrik Bunge-Meyer.

MikaeL LarssoN från Hofors 
åker gärna närmare stockholm 
om han får jaga rådjur.

Bra koMMuNikatioN 
krävs för att klappjakten 
ska lyckas.

”Ett par snabba språng sedan  
 försvann rådjuret in i skogen”

Text och foto: STURE MARKSTRÖM

HuNdförareN Hans Bylund 
är samarbetspartner med 
djursholms Jakt.
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▼▼ menskurser, så ordnar de även 
skytte- och hundträning.

 I nästa såt får jag passet i förbin-
delsen mellan två stora åkrar. Jag 
ska stå vid några täta granar just 
där åkern smalnar av och vinklar 
av mot en större åker. På motsatta 
sidan ligger ett berg där en wach-
telhund ska släppas. 

När jag viker av mot passet 
pekar Patrik på en djurstig som 
går rakt över åkern och in mot 
granarna där jag ska stå.

Jag hinner knappt ställa mig 
i skogsbrynet förrän jag ser nå-
got fladdra till i ögonvrån. Det 
är minst två rådjur som snabbt 
rusar in i skogen. Sekunden se-
nare hör jag första skallet från 
wachteln.

Det dröjer inte mer än någon 
enstaka minut förrän jag får syn 
på wachteln på andra sidan äng-
en. Hunden springer 100 meter 
längs stängslet och försvinner 
tillbaka upp mot berget igen. 

Jag är inte fullständigt nöjd 
med min placering. För att inte 
stå helt öppet förflyttar jag mig 
mot en ensam gran. 

När jag står och tvekar om 
på vilken sida om granen jag ska 
ställa mig får jag se något röra 
sig på andra sidan ängen. Jag tror 
först att det är hunden som dykt 
upp igen. Men så ser jag att det 
är ett rådjur som kommer rakt 
emot granen jag står bakom. Jag 
står helt stilla tills rådjuret är 30 
meter ifrån mig, då tar jag ett 

steg till vänster. Rådjuret kastar 
blixtsnabbt åt andra hållet och 
försvinner in i skogen.  

Nu har jag verkligen vaknat 
och spanar mer koncentrerat efter 
vilt, men då händer förstås ing-
enting. Jag står en lång stund och 
stirrar utan att se någonting. Just 
när jag tror allt är över, ser jag att 
det rör sig i gräset. Det är en fält-
hare som smyger fram. Den hop-
par långsamt i små skutt framåt. 
Emellanåt kryper den ihop och 
ligger stilla några sekunder. Men 
så sätter den fart rakt över åkern 
utom skotthåll för mig. Precis 
när den försvunnit runt hörnet 
till nästa åker smäller det. Strax 
efteråt blåses drevet av. 

Det dröjer någon minut innan 
Tobias Jägerup kommer vandran-
de runt hörnet på åkern med en 
fälthare i handen. 

– Den höll en hög hastighet, 
säger Tobias som är nöjd med att 
han lyckades svinga ikapp haren 
med bössan.

Efter lunch avslutas jaktdagen med 
att en blandrashund och en tax 
släpps i ett större skogsområde. 
Mikael Larsson från Hofors har 
fått ett pass högt uppe på ett berg. 
Därifrån är det god uppsikt över 
markerna. De djur som vill ta 
sig över berget, styrs med hjälp 
av den avsmalnande åsen rakt 
på Mikael. Till höger om honom 
finns en djup dal. Om viltet pas-
serar där, går det att fälla dem 
rakt uppifrån bergskanten.  

– Här är det gott om rådjur, till 
skillnad mot hemma i Hofors där 
det nästan inte finns några kvar, 
säger Mikael som åkt långt för att 
få vara med om lite rådjursjakt.  

Det dröjer inte lång stund för-
rän båda hundarna börjar driva. 
Taxen kör igång rakt nedanför 
oss medan blandrashundens skall 
hörs lite längre in i skogen. 

D j u r s h o l m s  j a k t 

l Djursholms Jakt arrangerar jakt i Stock-
holmsområdet och på Gotland. Företaget 
erbjuder även kurser i jägarexamen och mat-
lagning med viltkockar. Dessutom anordnar 
de skytte- och hundträningar.

Här följer några exempel på Djursholms 
Jakts arrangemang:

Älgjakt på kalv
Pris: 1 500 kronor

Vårbocksjakt  
Pris: 1 200 kronor

Löshundsjakt på rådjur, hare, räv
Pris: 800 kronor

Lockjakt på räv
Pris: 400 kronor

Har- och rävjakt med stövare
Pris: 500 kronor

Vakjakt på vildsvin
Pris: 800 kronor

Jaktarrangör: Patrik Bunge-Meyer 
Webbsida: www.djursholmsjakt.se
Tel: 070-380 39 59

M å n g a  j ä g a r e  p å 
f å  j a k t m a r k e r

l Jägareförbundet Stockholms Län är en av 

Sveriges största länsföreningar med 16 562 

medlemmar (31 december 2007). Det inne-

bär att det är många jägare på en liten yta 

jaktmark, vilket driver upp arrendepriserna.

”Tobias 
lyckades 

svinga 
ikapp 
haren 

med 
bössan”

jaktd e s t i n at i o n

toMMy LiNdströM 
eldade korv till lunch.

”Rakt mot döden sprang  
 den här fältharen”

NikLas aBraHaMssoN 
fick fälla ett rådjur vid 
traktorstigen.

fiskesNack mitt i jakten?

Vi vet var storgäddan står.
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Fånga storgäddor i 

Kalixälven, 500:-

Bo på lantgård med 

fiskepaket, 3200:-

Boka direkt eller ta del av våra 

andra aktiviteter på Sveriges 

största sajt för naturturism.

med innehåll från:

Dreven böljar fram och till-
baka en lång stund innan det 
smäller vid en traktorstig. Strax 
kommer meddelandet på radion 
att ett rådjur är fällt. 

Taxens drev drar iväg allt 
längre bort. Just när drevet hål-
ler på att försvinna utom hörhåll 
kommer ett skrikupptag från 
blandrashunden alldeles nedan-
för berget. Drevet snurrar runt, 
runt i full fart vid bergets fot. 

Mikael kramar bösskolven 
hårt och är beredd. Då smäller 
det plötsligt snett nedanför oss. 

När hunden tystnar, hänger Mi-
kael upp bössan på ryggen och 
konstaterar att en härlig jaktdag 
är slut.

– Även om jag inte lyckades 
fälla något vilt, så har det varit 
väldigt spännande, säger Mi-
kael.              u


