JAKT FÖR ALLA

JAKT
I STORSTADENS
SKUGGA

”Bor man som jag mitt i staden
och längtar ut i naturen så är
det fantastiskt att ha ett ställe
som det här att åka till”

En blandad skara med ett gemensamt i ntresse.
Möt Jack Junel och de andra eldsjälarna på
Bogesunds jaktgård, dit alla är välkomna.
TEXT & FOTO DANIEL OLAUSSON

D

et är en stilla morgon i
slutet av november. Längs
leriga stigar leder Jack
Junel ett antal förväntansfulla skyttar ut till passen.
Trots att solen sedan en
stund borde vara uppe
har det ännu inte riktigt ljusnat. Ett
tjockt molntäcke och råkalla vindar
bidrar i stället till en ruggig känsla.
En äkta svensk höstdag, men också
fina förutsättningar för rådjursjakt.
Jack är en av de drivande krafterna
här på Bogesunds jaktgård, tillika
jaktledare för dagens ungdomsjakt.
– Vi brukar arrangera ett par jakter
som den här per år, i hopp om att
väcka intresse för jakt bland yngre.
För några av dagens gäster blir detta
deras första jaktupplevelse, berättar
Jack efter att vi ställt av sista skytten.
Utan egen mark

Bogesund,
Stockholms län
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I väntan på upptag plockar vi fram
våra termosar och värmer frusna
kinder med ångan från hett kaffe.
– Ute på landet har man antagligen
lättare att komma in i ett jaktlag eller
få tag i en egen mark än om man är
från innerstaden. Vi vill göra det
möjligt för personer utan tillgång
till egen mark att jaga och många av
våra gäster kommer från just centrala
Stockholm. Vi erbjuder ett väldigt

prisvärt och tillgängligt alternativ
och jag tror det lockar många att
komma hit, resonerar Jack och sippar
på sitt kaffe.
Jack har en nära relation till
Bogesunds gård och har varit med
ända sedan verksamheten startades
år 2008.
– Bor man som jag mitt i staden
och längtar ut i naturen så är det
fantastiskt att ha ett ställe som det
här att åka till. Jakt är för mig i första
hand en naturupplevelse. Det är både
stillhet och spänning. När våra gäster
skjuter blir det en extra krydda.
Gemenskapen kring brasan är också
en viktig del i det hela.
Riktig rådjursmarodör

Vi är så upptagna av vårt samtal att
vi knappt märkt att det blivit upptag
på två håll och att dreven nu går för
fullt. Solveig Ekelunds tax Tim är
en av två hundar som släppts. En
välmeriterad herre med bland annat
en tredjeplats i tax-SM 2013. Ett
resultat som kvalificerade honom till
småhunds-SM samma år, vilket han
som första tax någonsin tog hem.
– Tim är en riktig rådjursmarodör.
Han har ett vasst och tätt skall som
får rådjuren att bukta snävt, viskar
Jack.
Den kuperade terrängen gör det »
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”Att få vara del i ett
väldigt aktivt jaktlag som
hela tiden strävar framåt
är väldigt roligt”

svårt att höra dreven hela tiden, men
enligt rapporter från hundförarna
håller de sig i såten. Vi står lutade
mot en gammal ek och lyssnar spänt
efter vart det tar vägen. Vilken
sekund som helst kan det smälla.
Detta låter dock vänta på sig då drevdjuren skickligt tar sig fram utan att
blotta sig för någon av skyttarna.
Ödesdiger flyktväg

I ett av passen sitter Vilhelm Rengård
som uppsiktsjagar tillsammas med
sin far. Vilhelm har aldrig skjutit
något rådjur, men när en ensam
killing till slut kliver fram tar han
chansen och fäller sitt första vilt. Det
andra drevet tycks vända för smällen
och går spikrakt i motsatt riktning.
Kort därefter ljuder ytterligare
ett skott. En ensam bock har lämnat
såten över en åker där Gabriel
Östlund stått beredd. Valet av flyktväg blev ödesdigert för bocken och
med detta är det slut på båda dreven.
Stämningen är hög i skaran som
samlas för att grilla korv. Alla tycks
vara hänförda av förmiddagens
upplevelser och det pratas glatt om
den lyckade jakten. Leendena hos de
båda skyttarna är förstås lite extra
stora när de får dela med sig av sina
upplevelser till de andra.
Jack och jag sitter med varsin
nygrillad korv och pratar vidare om
hur det är att vara funktionär på
Bogesund.
– Att få vara del i ett väldigt aktivt
jaktlag som hela tiden strävar framåt
är väldigt roligt. Det är så jag ser oss
funktionärer. Gemenskapen är härlig
och vanligtvis är vi samsynta och har
samma värderingar inom jakten. När
åsiktsskillnader förekommer blir det
spännande och lärorika diskussioner.

Gabriel Östlund,
en av skyttarna.
Jack Junel visar
vägen.

Bjuds på upplevelser

Jack tar ett bett av sin korv för att
se om den svalnat tillräckligt för att
kunna ätas. Hans ansiktsuttryck
skvallrar om att den nog bör få vara
ifred en stund till och han tar i stället
en mun kaffe innan han fortsätter;
– Det finns alltid något man kan
sysselsätta sig med. I år har vi lagt
mer än fyrtio dagar bara på att
bygga nya jakttorn och röja upp pass.
Viltvårdsbiten kräver mycket arbete
och visst kan det tyckas att man åker
hit och gör ett jobb, men man bjuds
alltid på upplevelser. Under vintermånaderna stödutfodrar vi rådjur
och det har hänt när jag kommit för »
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”Man åker aldrig
från ett besök på
Bogesund utan en
upplevelse ”

BOGESUNDS
JAKTGÅRD
Bogesunds jaktgård
är belägen på Bogesundslandet i Vaxholms
kommun, cirka 35
minuters bilresa från
centrala Stockholm.
Marken omfattar cirka
2 400 hektar av varierad
biotop. Verksamheten
drivs i Jägareförbundet
Stockholms läns regi,
med hjälp av ett 60tal ideellt arbetande
funktionärer. Under
2014 genomfördes 90
jakter med 699 gäster.
Jaktformerna varierar
liksom inriktningen på
vilt. Mest frekventa är
vakjakterna, men jakter
med drivande hundar
lockar flest deltagare.
Särskilda jakter
arrangeras bland
annat för ungdomar
och n
 ybörjare. Vilt
som jagas är älg, rådjur,
vildsvin, hare, räv, gräv
ling och sjöfågel. Det
bedrivs en omfattande
hundverksamhet med
kurser, temakvällar och
träningsprogram.

att fylla på foderspridare, att det stått
djur och väntat på mig.
Lagom till dess att lunchen är
avklarad och det blivit dags för andra
såten, har sprickor bildats i molntäcket och solen tar chansen att titta
fram. En oerhörd kontrast till förmiddagens väderläge. Hundförarna
meddelas via radion att det är dags
att släppa sina fyrbenta kamrater.
Jacks basset Dallas får nu chansen att
visa vad han går för.
Viltrika marker

– Jag är ofta med som hundförare,
framförallt de gånger då jag inte är
jaktledare. Det tillför ytterligare
en dimension till jakten att ha egna
hundar och just rasen petit basset
griffon vendéen ligger mig varmt om
hjärtat, säger Jack.
Att vi rör oss på viltrika marker
går att konstatera då det inte dröjer
länge innan båda hundarna som
släppts tar upp. Men till skillnad från
förmiddagens jakt så går nu inte allt
som på räls, utan gästerna får upp
leva jakt så som den ofta ter sig.
Drevdjuren gäckar oss och tar
helt andra turer än vad man i förväg
hade väntat sig. Efter ett antal
bukter lyckas de även smita ur såten
och bortom räckhåll för vår del.
Man bestämmer sig för att kalla in
hundarna och därmed är jakten över
för denna dag.

Mer information:
www.jagareforbundet.
org/stockholm/bogesund

Väckt mersmak

De rådjur som fällts tas om hand
när alla är samlade i slaktboden vid
Röskär. Efter demonstration av Jack
får de som vill chansen att testa på
att flå. Torsten Berg, som på uppdrag
av Sveriges lantbruksuniversitet
arbetar med viltforskning på gården,
visar olika organ som han tar tillvara
från de fällda rådjuren. Med hjälp av
njurar, mjälte och en bit av s kinnet
kan han bland annat ta reda på
djurets släktskap, spåra borrelia och
mäta fetthalt och kondition.
Att dagen väckt mersmak bland
deltagarna går inte att ta miste på.
Även funktionärerna tycks vara
nöjda över att ha kunnat bidra till att
Jägareförbundet kanske utökas med
några medlemmar till nästa säsong.
– Det är inte alla jakter som är
lyckade så till vida att det fälls vilt,
men man åker aldrig från ett besök på
Bogesund utan en upplevelse, säger
Jack när vi kliver i bilen för att bege
oss tillbaka mot storstaden. ‹‹‹
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