JAKT NÄR DEN ÄR SOM BÄST!
JAKT PÅ ÄLG, RÅDJUR, SKOGSFÅGEL,
HARE och BÄVER!
FISKE I EGEN SJÖ!

Välkommen på jakt!
Nickbergets jaktcamp är en av Sveriges ledande
jaktarrangörer. Vi arrangerar jakt och fiske i vår hembygd
där generationer av jägare-sportfiskare fått uppleva
fantastiska naturupplevelser. Området ligger i hjärtat av
Österbergslagen, bara 16 mil från centrala Stockholm. Men
ändå har vi vildmark, orörd natur och tysthet. I botten har
vi ett ”jaktlag” som kan hjälpa dig att skapa en bra jakt.
Jakten sker på Sveaskogs arrenderade mark.

Skräddarsydd jakt
Nickbergets jaktcamp erbjuder jakt som helt skräddarsys
efter dina önskemål. Vi disponerar över 5000 hektar väl
samlad bergslagsjakt med fin jakt på en välskött älgstam,
björn och ett brett utbud av småviltsjakt. Vi kan därför
erbjuda såväl stora företagsjakter som små enskilda jakter.
Vi har ett nätverk av duktiga erfarna jägare och hundförare
som kan ställa upp och bidra till en lyckad jakt. Några
av landets bästa älghundar finns att tillgå, men också
harhundar, rådjurshundar och träd skällare. Har du andra
önskemål ska vi föröka lösa dem.

Skräddarsytt FISKE
Nickbergets jaktcamp erbjuder skräddarsytt fiske för
grupp, klubb eller företaget helt efter dina önskemål i
Bosjön som ligger nära Stjärnsund och Kloster med den
fina natur- och kulturleden Husbyringen. Bosjön är ca. 30
Ha stor. Stuga med stor grillplats samt roddbåtar finns.
Utsättning av öring eller regnbåge, helt efter önskemål.
Björktjärn som ligger i samma område, är en lite mindre
sjö på ca.6 Ha med vildvuxen fisk. Även här finns stuga
och grillplats.

FAKTA
Älgjakten är av hög bergslagskvalité och ingår som en del
i ett 220.000 hektar stortälgskötselområde från vilken vi
får tilldelningoch avskjutningsramar.

Vi disponerar 5000 hektar väl samladbergslagsjakt med
fin jakt på en välsköttälgstam och ett brett utbud av
småviltsjakt.

Nickbergets jaktcamp grundades år 2003. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärda jakt och fiskeupplevelser i natursköna
dalarna. Här är alla välkomna såväl etablerade fiskare eller jägare med egna hundar och marklösa jägare som vill prova
att jaga lockjakt/vakjakt/pyrsch/drevjakt/grytjakt . Vi har tillgång till stövare, wachtel och finnspets.

Var och när?
Nickbergets jaktcamp är beläget strax öster om
Hedemora uppe i Garpenbergs stora skogar. Vi bedriver
jakten efter jakttabell vilket innebär att det är bra om du är
ute och bokar i god tid. Vi kan naturligtvis också ställa upp
med kort varsel.
Älgjakten är av hög bergslagskvalité och ingår som en del i
ett 220 000 hektar stort älgskötselområde från vilken vi får
tilldelning och avskjutningsramar. Dem följer vi noga för
att bygga en allt bättre älgstam.

Boende och mat

Nickbergets jaktcamp har tillgång till en egen fin men
enkel jaktstuga. Det är något så unikt som en gammal
skogsarbetarförläggning från 1920-talet väl beläget vid en
fin fiskesjö mitt i området. Men vi har också vanliga hotell
och ett litet lyxhotell helt nära jaktmarken. Vi har tillgång
till catering för den som vill ha färdiga matpaket.

Transporter

Vi kan ordna transporter från både Arlanda och
Hedemora för den som inte vill ha egen bil. Självklart ingår
alla transporter under själva jakten.

vÅRA förväntningar
Nickbergets jaktcamp ska göra vad vi kan för att du ska
få den allra bästa jakten och naturupplevelsen. Men en bra
jakt bygger på ett ömsesidigt samarbete. Vi kan erbjuda dig
bra jaktmarker och arrangemang, men vi styr aldrig över
jaktresultatet. Den som är tyst och jagar flera dagar får flest
skottillfällen. Självklart ska du ha statliga jaktkort, gällande
vapenlicens för ditt vapen och en ansvarsförsäkring. Inom
området finns en skjutbanan där vi både kan provskjuta
och arrangera skytteträning.

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna för mer information och en offert!
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Hitta till oss
Nickbergets jaktcamp ligger straxt
utanför Hedemora, ca 12 km.
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