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ONGEREPTE WILDERNISJACHT
Een lang weekend op bevers en wilde zwijnen jagen in Zweden, dat is van donderdag tot zondag 
weidwerken in een adembenemend natuurdecor. Het landschap van Värmland wordt gedomi-
neerd door uitgestrekte naaldbossen, rotsachtige weides en wel 10.000 meren. In het noorden 
van deze provincie gaat u met een gezelschap van twee, drie jagers enkele intense jachtdagen op 
zwartborstels en platstaarten beleven. 

De Bever is een gewiekste wildsoort die door de Zweden niet onderschat wordt. Bij een wondermooie 
plek gaat u op de loer zitten om buit te maken, precies daar waar de bevers huishouden - aan de  
oevers van het water. Hier in het avondrood wachten op jachtgeluk is zowel spannend als rustgevend.
  
Naast bevers heeft het gebied ook te kampen met een overtal aan wilde zwijnen. De Afrikaanse  
varkenspest heeft hier nog geen voet aan wal gezet. Het tegendeel is zelfs waar, Zweden telt meer 
everzwijnen dan ooit tevoren. Om de schade te beperken heeft onze partner zijn revier heringericht 
met het plaatsen van hoogzitten. Jagen vanuit deze kansels is al snel een doeltreffende methode  
gebleken. Als toegift krijgt u bovendien aanblik van andere befaamde, Zweedse wildsoorten. 

Jagen is één maar ook de après-chasse is belangrijk, net als het nodige comfort. Omgeven door  
sparrenbossen verblijft u in een Scandinavische bungalow naast de boerderij van de jachtleider,  
vlak bij het revier. De sauna en jachthut maken het plaatje compleet. Dit lange weekend Zweden  
staat in het teken van gezelligheid, fijne mensen en bovenal een mooie, nieuwe jachtervaring.
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PLATSTAARTEN EN ZWARTBORSTELS      

Onze lokale partner Lars leidt uw jacht en verblijf in goede banen. In het noorden van de provin-
cie Värmland beheren hij en zijn team twee immense revieren, goed voor een totale oppervlakte 
van 80.000 hectare. Lars: ‘Bevers zijn voor de meeste jagers een grote onbekende, in ieder geval 
als bejaagbare soort. Bij ons staan ze gewoon op de nationale wildlijst en hebben bevers een  
eigen jachtseizoen dat loopt van 1 oktober tot 15 mei.’

De populatie wilde varkens in zijn gebied woekert aan hetzelfde tempo door zoals dat in de rest van 
het land gaat. ‘Sinds onze overheid in 1987 besloot dat wilde zwijnen onderdeel waren van de Zweedse 
fauna, is het crescendo gegaan. Van een toenmalige, kleine populatie van honderd exemplaren,  
spreken we nu over een zwartwildbestand van 300.000 stuks. En dat is nog maar een geschat aantal. 
Er wordt gejaagd vanuit de hoogzit met hoge strekkansen.’

Voor deze combinatiejacht vraagt Lars de jagende gezelschappen zich aan te melden voor de periode 
tussen 1 februari en 15 mei. ‘Dan is het voor ons ook wat rustiger met het jachtseizoen op elanden en 
auerhoenders dat dan voorbij is. We merken gelukkig dat ook het merendeel van de jagers dit een  
geschikte tijd vindt, aangezien dit buiten het seizoen in eigen land valt.’

Over de jacht op bevers en wilde zwijnen is hij vastbesloten. ‘Het zijn sluwe dieren, maar dat zijn wij 
ook. Elke dag zijn we in het bos te vinden om de gedragingen van het wild te observeren. We maken 
ons huiswerk want we willen onze jagers tot schot laten komen en een mooie ervaring geven. En dat 
krijgen ze dan ook.’ 
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Hoewel Stockholm op dezelfde hoogte als Värmland ligt, is het handiger om per vliegtuig naar  
de Noorse hoofdstad Oslo te reizen. Van daaruit is het nog maar anderhalf uur rijden naar het 
jachthuis. Onze partner staat u aan de luchthaven op te wachten. Hij vraagt er wel rekening mee 
te houden om voor 13.00 uur op een donderdag te landen. Op die manier kunt u zich eerst op  
uw gemak installeren, blijft er voldoende tijd over voor de briefing maar wat vooral interessant  
is: die avond kunt u dan al de eerste keer gaan jagen.

Tijdens de ochtend en vroege avond wordt de bever bejaagd, bij het vallen van de avond gaat u  
aanzitten op zwartwild. Wanneer u uw bever gestrekt heeft gaat u over op enkel de varkensjacht.  
Ook vossen mogen onbeperkt geschoten worden. Zaterdagavond is de laatste aanzit, na het ontbijt 
op zondagochtend worden u en uw gezelschap weer naar Oslo gebracht voor de terugvlucht. 

U verblijft in een typisch Zweedse bungalow. Dit huisje is gezellig ingericht met eigentijdse meubelen, 
goede bedden, wifi en een moderne badkamer. Dichtbij bevindt zich een sauna waar u gratis gebruik 
van kunt maken en dan is er ook nog de sfeervolle jachthut. Houten tafels en banken met rendiervellen 
bedekt, centraal een open haard en in de hoek een goed gevulde bar. Hier is het gezellig nakaarten, 
het zal u aan niets ontbreken.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS

NEVENKOSTEN 

• Retourvlucht Oslo        
• Transfer luchthaven € 200  

(Deelbaar door 2 of 3 personen)
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Fooien 

Jachtweekend op bevers en wilde zwijnen  -  van 1 oktober tot 10 mei
 
VOOR TWEE TOT DRIE JAGERS, PRIJS PER JAGER € 895
Inclusief een bever en afschot tot drie overlopers

INCLUSIEF
    
• 5 Outings
• Professionele begeleiding 
• Onbeperkt afschot van vossen 
• Geweer met richtkijker
• Alle vervoer in het jachtveld
• Zweedse jachtvergunning
• Zweedse jachtverzekering 
• 3 Overnachtingen   
• Op basis van volpension 
• Wijn en dranken     
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