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HOENDERJACHT IN EEN WILDE OASE
Tijdens de jacht op auerhoen en korhoen leert u het echte Zweden kennen. De natuur in
Värmland is machtig, prachtig en alomtegenwoordig. Voor de jagende vrijbuiter is dit thuiskomen
in een van de laatst overgebleven wildernissen van Europa waar pad noch spoor te vinden is.
Net als bij elanden zit het jagen op hoenders diepgeworteld in de Zweedse jachtcultuur. Deze oervogels
kennen hier van beide soorten nog gezonde, grote populaties. U gaat jagen net als de Zweden - op de
traditionele manier met een Scandinavische rasjachthond, de Finse Spits. Eerst wordt er voor de voet
gejaagd maar zodra een auerhaan of korhoen de boom opzoekt, blijft deze roodkleurige jachthond
blaffen om de locatie aan te geven en de aandacht van de vogel af te leiden. Nu gaat u bersen tot u
binnen schietafstand komt. Alle zintuigen worden op scherp gezet, dit is jagen op zijn puurst.
Een ochtend- of avondouting? Dat zijn termen die in het Zweedse woordenboek bij de hoenderjacht
niet voorkomen. Na het ontbijt worden de schoenen aangetrokken en dan is het de hele dag jagen tot
het donker wordt. Eten gebeurt in het veld, waar uw gids een heerlijke ‘pyttipanna’ op het vuur bereidt
die met smaak uw maag vult. Maar na de actieve jachtdag is het tijd om te relaxen. Het Zweedse huisje
waar u verblijft is van alle gemakken voorzien. Aan een open haard met ingerichte bar, lange houten
tafels en banken met rendiervellen is het gezelligheid troef. Zelfs een ontspannende sauna staat tot
uw beschikking. Jagen, bewegen, spanning, ontspanning, natuurpracht, gezelligheid en genieten.
Deze reis heeft het allemaal. Er zijn van die dingen die u niet moet uitstellen, dit is zo’n avontuur.
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BERSEN NAAR DE BOMEN
In Värmland wordt u hartelijk ontvangen door een enthousiast team, aangevoerd door jachtleider
Lars. ‘Moeder natuur heeft overuren gedraaid toen ze Zweden maakte, vertellen wij altijd tegen
elkaar. Zo voelt het ook voor ons wanneer we buiten zijn, nog steeds. We zijn er maar wat trots
op dit mooie stukje Zweden met de bezoekende jagers te delen.’
Het jachtveld bestrijkt een totale oppervlakte van 80.000 hectare. Lars: ‘Het aantal wildsoorten is net
zo divers als de landschappen. De jacht op elanden is het bekendst maar veruit de meeste jagers
komen voor de jacht op korhoenders en auerhanen. Vooral die laatste soort spreekt tot de verbeelding
met zijn groene borst en indrukwekkende voorkomen. Het is de grootste hoendersoort die net zoveel
als een grauwe gans weegt.’
‘We bejagen ze in september, november en december. In theorie zou oktober ook kunnen maar dat
valt samen met de opening van het elandenseizoen. Heel jachtminnend Zweden trekt dan de bossen
in. Bovendien zijn de vogels in november en december op hun mooist. Voor de beste ervaring raden
we u aan rond die periode te komen.’ In Zweden wordt bijna altijd met honden gejaagd. ‘Wat de
Jämthond voor de elandenjacht is, dat is de Finse Spitz voor auerhanen en korhoenders’, vervolgt
Lars. ‘Dit werkhondje is een volhouder die pas stopt met blaffen als de buit binnen is. Ze kunnen dat
meer dan honderd keer per minuut.’
Er wordt geschoten tussen afstanden van 50 en 100 meter. Lars: ‘Elke dag krijgen onze jagers
meerdere kansen, maar de eerste keer dat een vogel na het schot uit de boom valt, blijft bijzonder.
Die euforie straalt dan van het gezicht af, dat is geweldig om mee te maken. De meeste jagers zijn
na dat moment vaak meteen verkocht en maken dan al plannen om het jaar daarop terug te
komen voor de jacht op elanden.’
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
De luchthaven van Oslo ligt op slechts anderhalf uur van het jachthuis waar u verblijft.
Dagelijks zijn er rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam of Brussel zodat u binnen twee uur
op de bestemming aankomt. Hier wordt u opgevangen door uw gids en op de vijfde dag weer
netjes teruggebracht voor de retourvlucht.
Op de eerste dag is het uitpakken en kennismaken. ’s Avonds tijdens het diner wordt het verloop van
de komende jachtdagen doorgenomen. Bijna alles is inbegrepen bij deze reis: De transfer van en naar
de luchthaven, vier overnachtingen inclusief alle maaltijden, drie jachtdagen onder professionele
begeleiding met jachthond, uw Zweedse jachtvergunning, alle vervoer in het revier en het gebruik
van de sauna. Ook zijn er twee grote auerhanen en twee korhoenders inbegrepen bij het pakket dat
gebaseerd is op een verblijf van twee jagers.
De bungalow waar u verblijft is een typisch Zweedse cottage met moderne voorzieningen.
De kamers zijn knus ingericht en hedendaagse bemeubeld. Wifi is overal aanwezig, daarnaast is er
een ontspannende sauna en een gezellige jachthut met open haard.
Tenslotte zijn de Zweden zelf warme mensen die respectvol oogsten uit de natuur en dat graag met
elkaar delen. Heeft u ooit al auerhaan geproefd? Laat deze lekkernij niet aan u voorbijgaan. Want wat
is er immers mooier dan na de jacht - een compleet nieuwe ervaring - samen met uw gezelschap te
genieten van de buit van de dag?
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TARIEVEN EN DETAILS
Jacht op auerhoen en korhoen - van 25 augustus tot 31 januari

DRIE JACHTDAGEN VOOR TWEE JAGERS, PRIJS PER JAGER

€ 1.790

Inclusief twee auerhanen en twee korhoenders

INCLUSIEF

				
•

3 volle jachtdagen

•

Professionele begeleiding

•

Voorjager met jachthond

•

Gebruik portofoon			

•

Alle vervoer in het jachtveld		

•

Zweedse jachtvergunning

•

4 Overnachtingen		

•

Op basis van volpension

•

Transfer luchthaven - jachtgebied		
		

NEVENKOSTEN
•

Retourvlucht Oslo

•

Verzekeringen

•
•
•
•
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Verwerkingskosten € 190
Dranken en fooien

Extra auerhaan € 175
Extra korhoen € 125
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WAT WORDT UW
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