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I
förra numret berättade Jakt
& Jägare om de omtyckta
kortjakterna på småvilt och
älg, som anordnas på ideell

basis i Haninge strax, söder om
Stockholm.

Norr om huvudstaden finns
sedan några år ett företag som
specialiserat sig på att erbjuda
jakter för nybörjare, marklösa,
eller och andra som jagar bara då
och då. 

För priser på mellan 300 kronor
och 3 500 kronor per dag kan
hugade jägare pröva på allt från
jakt på kråka och grävling till gris
och hjort på olika marker runt
Stockholm, Sörmland och Mälar-
dalen. Även jakter på andra stäl-
len, bland annat i Örebro och på
Gotland, finns. 

Hittat en nisch

Av intresset från jägarna att
döma har arrangörerna, Patrik
Bunge-Meyer och Natalie Wide,
hittat en nisch på jägarmarkna-
den. 

De runt 200 jakter som deras
företag Djursholms jakt anordna-
de förra året har varit fullteckna-
de allihop. 

– Jakt på hare, drevjakt på
rådjur och fasanjakt är mest
populära, berättar Patrik Bunge-
Meyer.

Till dagens har- och rävjakt på
Skebo herrgårds marker, mellan
Rimbo och Hallstavik i Rosla-

gen, har ett tiotal jägare anmält
sig.

– Det här ska bli kul! säger
Jonas Kjellberg från Sollentuna.
Han har liksom de övriga delta-
garna betalat 600 kronor för att få
vara med idag.

Cirka 60 hundekipage

Erfarna harhundar står redo,
hamiltonstövaren Torgnys Ymer
och finnstövaren Ulvfsveåsens
Tassa med sina förare Hampus
Karlsson och Thord Åberg. De är
två av ett sextiotal jakthundseki-

page som anlitas av Patrik
Bunge-Meyer. 

Bara några minuter efter släpp
meddelar Patrik på radion:

– Ymer har tagit upp räv. 
Det blir ett klingande drev i 45

minuter innan det blir skottläge
för en av skyttarna – och bom. 

Under tiden har Tassa, som är
nybliven dubbelchampion, varit
ute på sök. 

Thord Åberg följer sin hund
genom skogen medan hon letar
slag. 

Färska harspår dyker upp och

strax ljuder Tassas stämma över
markerna, tvåtonig och lite ljusa-
re än Ymers. 15-20 minuter sena-
re smäller det.

– Haren kom genom rishögen
där borta, berättar dagens första
skytt, Anders Stenfelt från
Rosersberg. 

Han håller upp en stor fin tysk-
hare. 

– Jag hade tänkt skjuta två
snabba skott, men det räckte med
ett. Några minuter efter kom hun-
den. Hon nosade på haren men
vände sig sedan bort. Den var ju

Actionfylld harjakt med   
Att betala för en dags
jakt är ett sätt att upple-
va jaktens tjusning för
den som inte har egen
mark. 
Jakt & Jägare följde med
när ett tiotal jägare jaga-
de hare i en privat jaktar-
rangörs regi. 
Det blev inte harjakt i
klassisk tappning, men
väl action från början till
slut med hjälp av topp-
stövare.

Laddat för jakt. Det blir inte har-
jakt i klassisk mening, men väl en
dag fylld med action.

Morgonsamling. Patrik
Bunge-Meyer (mitten)
går igenom säkerheten
med dagens jägare –
speciellt viktigt när jägare
som inte känner varandra
ska jaga ihop.

Färska harspår. Hampus
Karlsson och hans hamil-
tonstövare Ymer jobbar för
att ge de betalande jägarna
valuta för pengarna.
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död, så då var det inte intressant
längre, konstaterar Anders Sten-
felt.

Han har köpt jakt hos
Djursholms jakt tidigare. Han
jagar på andra ställen också, mest
rådjur och hjort, men även gris
och älg.

Höga förväntningar

– När man betalar för en dags
jakt är det viktigt att markerna
och hundarna är bra och att jak-
ten är välorganiserad. Man för-
väntar sig också att någon jägare

får vilt i pass och att det skjuts,
framhåller Anders Stenfelt. 

I ett fast jaktlag däremot är inte
förväntningarna så höga. 

– Det är inte alltid någon får vilt
eller att man ens ser något. Men
då har man den sociala samvaron
med jaktkompisarna i laget. Man
känner varandra, skämtar och har
trevligt. Därför är dagjakter som
denna ett bra komplement för
mig, förklarar Anders Stenfelt.

Patrik Bunge-Meyer har hört
den goda nyheten på radion och
kommer skyndande. Han har sett

mer harspår och vill ha ett nytt
drev så fort som möjligt igen.
Tassa är inte sen att följa uppma-
ningen och snart levererar hon en
skottchans till. Denna gång är det
Jonas Kjellberg som står rätt till. 

– Haren satte sig på vägen, men
jag hade ett träd i vägen. Sen
sprang den vidare en bit. Jag trod-
de det var kört, men haren vände
tillbaka och jag fick skottläge. Jag
är inne på min tredje säsong som
jägare, men detta är mitt allra förs-
ta skjutna vilt! säger han och ler
med hela ansiktet.

Hundföraren Thord Åberg klap-
par om sin hund:

Bra för hunden

– Jag ställer upp här av ett enda
skäl: för att Tassa ska få arbeta.
Det ger oss möjlighet att jaga på
harrika marker utan så mycket
farliga vägar i närheten. I Mel-
lansverige är man inte bortskämd
med just det, säger Thord Åberg.

Att gå som hundförare på en
betaljakt innebär ett lite annor-

    toppstövare 

Första haren. Jonas
Kjellberg har fått skjuta
sitt livs första vilt på
Skebo och är mycket
nöjd. För hare tas
ingen fällavgift ut.

På flaket. På väg mot en ny såt. 600 kronor per person har deltagarna betalat
för dagens harjakt med privata arrangören Djursholms jakt.   

Vänd
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lunda sätt att jaga än på de egna
markerna utanför Mariefred, för-
klarar han.

– Normalt sett låter jag Tassa
driva i minst 80-120 minuter
innan jag skjuter – om jag skju-
ter. Här fälls det så fort någon får
en chans, även om hunden bara
drivit en kort stund. Det är inte
harjakt i klassisk mening, men de
som betalar för jakten vill ju ha
valuta för pengarna. Som hund-
förare måste man leverera resul-
tat!

Inget för unghundar

En ung hund skulle han aldrig
ta med på ett dylikt uppdrag,
betonar han. Att fälla efter bara
20 eller 30 minuters drev skulle
innebära en risk att hunden lär sig
att den inte behöver driva längre. 

Att gå med hunden under söket
för att snabba på upptaget skulle
enligt Thord Åberg inte heller ge
unghunden rätt bild av hur jakten
ska gå till. 

– Tassa däremot är erfaren och
vet vad som väntas av henne i
vanliga fall. Hon klarar att vi gör
på ett annat sätt idag. Det gäller
att anpassa jakten efter den
enskilda hundens förmåga och
kunskap.

Strax efter ett samlar Patrik
Bunge-Meyer och Natalie Wide
ihop sina jägare för lunch. 

Februarisolen hänger blek och
kall ovanför skogsbrynet. Det är
några grader under noll.

Klas Henriksson, jaktansvarig
på Skebo herrgård, har förberett
en ”huggarspis”, en stock att elda
i. Patrik Bunge-Meyer och Nata-
lie Wide bjuder på grillad korv
och läsk – enkelt men populärt.

Länge varar dock inte rasten.
Nya såtar och mer hare väntar.
Några centimeter nysnö gör det
knivigt för hundarna att finna
vittring. Men hamiltonstövaren
Ymer får snart en hare på benen. 

Upptag är hårt, skallet grovt. 
Precis som tidigare blir drevet

inte särskilt långt. Efter drygt en
kvart har hare nummer tre ham-
nat i säcken.

– Duktig hund, har du drivit
hare, utbrister Hampus Karlsson
och rycker upp den nyskjutna
haren för att rädda den från
Ymers käftar.

Den fyraårige hanen är åtskilli-
ga nummer skarpare än Tassa och
vill ogärna släppa ifrån sig bytet
efter skottet. Hampus måste
närapå bända upp hans mun.

Tre harar är inget dåligt resultat,
men ju längre dagen fortskrider
desto mer drar Patrik Bunge-
Meyer upp tempot. 

De sista två timmarna blir liva-
de. Båda hundarna har hardoft i
nosen och radion surrar oupphör-
ligen av rapporter. 

Ymer går snabbt och säkert
över en igensnöad stubb. Sedan
tystnar han – haren har gått in i

en hage och tillfälligt skakat av
sig sin förföljare. Hampus hjälper
hunden in under fårstängslet. 

Av Ymers vrål framgår att han
fått kontakt igen. Samtidigt dri-
ver Tassa i fjärran. Ett tag har vi
inte mindre än tre harar på benen. 

– Pass upp nu grabbar! ropar
Patrik på radion.

Jössarna gör vad de kan för att
komma undan, men när jeepen
kommer för att köra tillbaka folk
till bilarna kan ytterligare två
skjutna harar läggas till statisti-
ken. 

Vid den avslutande gruppbilden
har mörkret redan lagt sig över
det gamla bruket. De fem hararna
ligger på parad på marken. 

Avspänd stämning

Stämningen bland jägarna, som
tidigare under dagen varit lite
avvaktande, är nu mer avspänd.
De flesta deltagarna kände inte
varandra i morse, men den hän-
delserika jakten givit dem något
att tala om.

Fyra av dagens deltagare har
fått skjuta, en jägare till och med
två harar. De som blivit utan byte
tycks inte alltför besvikna.

– Naturupplevelsen är viktigare
än att få skjuta, säger en av dem,
Ulrik von Essen. 

– Det tråkiga skulle vara om
man inte alls såg något vilt. Men
jag såg både hare, rådjur och
lodjursspår som ledde fram till ett
rådjurskadaver. 

– Dessutom är jakt så avkopp-

lande. När man jagar gör man
ingenting annat, man är helt
ledig. Det är otroligt skönt. Så
visst var dagen värd pengarna,
tillägger Ulrik von Essen.

Dagens mesta beröm går till
hundarna. Deras prestation väck-
er allmän respekt.

– Vilka kanonstövare, som 
fixade drev på drev, summerar
Jonas Kjellberg. Sådana hundar
vill man gärna jaga för fler 
gånger!  

Urtagning. Jonas Kjellberg får hjälp med att
ta ur sitt livs första hare av Anders Stenfelt.

Hundkarl. Thord
Åberg ställer upp
som hundförare för
att ge sin hund
chans att arbeta på
viltrika marker utan
allt för många stora
vägar i närheten.

Jakten över. Döda harar
väcker inget intresse hos
finnstövaren Tassa.

Finnstöva-
ren Tassa,
nybliven
dubbel-
champion,
är en säker
och flerfal-
digt prisbe-
lönt har-
hund.
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Får hjälp. Haren har gått in i
hagen och tillfälligt skakat av
sig sin förföljare. Hampus 
Karlsson hjälper Ymer att ta
sig in.

Ett tiotal jägare och två
hundförare har jagat hare
i Roslagen en kall dag i
februari.


