
Dovhjort i skymningen vid herrgården.

Upplev jakten och naturen
på anrika Ems herrgård

Tillsammans med sportfisket är jakten

en mycket viktig del vid Em. Jaktens

anor och traditioner är nästan lika star-

ka som de för fisket efter lax och havs-

öring.

På Ems herrgård erbjuder vi dig

som jaktgäst att ta del av denna tradi-

tionsbundna jakt och samtidigt få en

sjöns bräckta. Man ska inte bli förvånad

om det står dovhjortar och betar under

någon av de flera hundra år gamla ekar-

na vid herrgården. Inte sällan kommer

unik naturupplevelse i småländsk herr-

gårdsmiljö när den är som allra bäst.

Ems herrgård är belägen i östra

Småland, ca 5 mil norr om Kalmar, pre-

cis där Emåns söta vatten möter Öster-

de ner till ån på kvällen för att dricka.

Markerna är varierande med skog, in-

ägor och gammal ekhagmark med bra

tillgång på vilt. Här erbjuder vi spän-

nande pürsch-, drev- och stötjakter på

rådjur och dovhjort.

Ems herrgård.

P Ü R S C H J A K T

Under de två sista veckorna i augusti

erbjuder vi pürsch-vakjakt på råbock.

Arealen som är upplåten för pürschjakt



Rökhuset vid Em

Lilla Åflygeln och stallet.

D R E V J A K T

Från oktober till januari erbjuder vi

drev och stötjakter på rådjur och dov-

hjort. Under jakten har du som gäst fri

avskjutning gällande rådjur på jägar-

mässigt vis. För dovhjort gäller fri av-

skjutning på kalv, smaldjur och spets-

hjort. För de kapitala hjortarna utgår en

fällavgift medan stånghjort och hind är

fredade.Har du egen jakthund så är den

också välkommen.Vi arrangerar jakten

är uppdelad i två områden, norra och

södra, med ca 600 hektar i varje.Vi tar

emot upp till sex jägare (i ett och sam-

ma sällskap) i varje område, vilket ger

gott om utrymme för alla jaktgäster. De

som har haft förmånen att prova på jak-

ten säger att den är mycket varierande,

spännande och intressant. Det går natur-

ligtvis även bra att komma senare på

säsongen.

efter dina önskemål.Vi är flexibla gäl-

lande upplägg och genomförande.

H Ä G N J A K T  P Å  D O V H J O RT

I anslutning till herrgården finns ett ca

håller gott om hjort av varierande stor-

lek av båda könen. Jaktformen i hägnet

är vak eller tryckjakt.

LO G I

I samband med din jakt kan vi erbjuda

logi på herrgården. Som jaktgäst på Em

bor du antingen på tredje våningen i

herrgården eller i någon av flyglarna.

Vare sig du bor i herrgården eller i

någon av flyglarna har du tillgång till ett

modernt kök med kyl, frys, diskmaskin,

mikro mm.

R Ö S T E R  O M  J A K T E N  

Marker och vilttillgång: ”Ja, vad säger

man…mycket omväxlande med hög

vilttäthet”.

Logi och miljö: ”Lämnar inte mycket 

i övrigt att önska”.

Jaktledning och arrangemang: ”Mycket

professionellt, trevligt och effektivt”.

Trivsel: ”Vi kommer gärna igen sam-

ma vecka nästa år, då tar vi två dagar

istället så vi hinner njuta av både

miljö och kamratskap fullt ut”.

Smaldjur på Åserum.

För mer information om priser och upp-

fon som du hittar längst ner på sidan.

Adress: Em 1334, 383 91 Mönsterås, Tel: 0491-910 87, Fax: 0491-910 87.

220 hektar stort dovhjortshägn. Hägnet

lägg, kontakta Erling Thorstensson per tele-


