Lad Raavildt.dk forvalte dit råvildt
* Få sunde/stærke dyr og medaljebukke på reviret *

Hvis du vil have medaljebukke på dit revir, skal du lade Raavildt.dk v/ Kim Lindgren
forvalte dit råvildt.
Jeg har den nødvendige viden og endnu vigtigere, årtiers erfaring i det praktiske
arbejde med råvildtet, og har flere steder opbygget bestande bestående af sunde
dyr og medaljebukke.
1. Først skal vi have oparbejde en sund og stærk råvildtbestand, med en meget
nøje afstemt bestandtæthed samt alders- og kønsfordeling.
2. Herefter skal der afskydes meget selektivt blandt hun- og handyrene, hvor vi
blandt hundyrene prioriterer størrelse og sundhed, mens vi blandt bukkene vil
prioriterer kropsstørrelse, sundhed, genitik, agressivitet, omgængelighed m.m.
3. Når råvildtet på reviret består af sunde dyr, ligesom potentielle meddaljebukke
er gemt, er det vigtigt at der stadig ligger viden og et stort erfaringsgrundlag
bag den videre råvildtforvaltning.
4. Selvom det tager nogle år at opbygge en sund bestand samt medaljebukke på
et revir, tager det kun ét år at ødelægge den gode forvaltning, hvilket er sket
flere steder.
5. Såfremt Raavildt.dk forvalter råvildtet på din ejendom, kan der tilkøbes ydelser
som bekæmpelse af muldvarper, græsplæneslåning, maskinføring, jordarbejde
og såning af vildtagre m.m.
Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte
mig, med henblik på en uforpligtende samtale.

Raavildt.dk v/ Kim Lindgren - Østerbro 21 - 4684 Holmegaard - Tlf. +45 31 21 15 21

JAGT- OG ERHVERVSERFARING
•

Jeg har mere end 40 års jagtlig erfaring, heraf flere årtier som
professionel skytte.

•

Stor viden om råvildt og råvildtforvaltning.

•

Flere års praktisk arbejde med råvildtet, heraf mange timer
blandt råvildtet.

•

25 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende, vant til at
træffe beslutninger og tage ansvar.

•

Arbejder nytænkende, videnbegærlig og meget resultatorienteret.

•

Søger konstant muligheder for at udvikle forretningskonceptet.

Telefon
+45 31 21 15 21

•

Brænder for jagten, især kvaliteten i jagten.

•

Registreret schweisshundefører siden 2001.

Webside
www.raavildt.dk

•

Driver Danmarks eneste hjemmeside om råvildt, som kun
omhandler råvildt og råvildtforvaltning www.raavildt.dk.

KIM
LINDGREN
Mail
raavildt@gmail.com

MÅLSÆTNINGER

JAGTLIGE RESULTATER

•

At kunne levere jagtoplevelser af
meget høj kvalitet.

På Raadegaard Gods ændrede jeg i løbet af få år, en helt ordinær
råvildtbestand, til én af Danmarks absolut stærkeste stammer.

•

At opbygge flere sunde og stærke
råvildtbestande i Danmark.

•

At formidle viden, og i praksis
opbygge bestande af råvildt, som
på sigt resulterer i, at der årligt
står medaljebukke på reviret.

Fra at der ikke tidligere var skudt bukke over 100 CIC point på
Raadegaard, fik jeg på få år ændret dette, så der på reviret stod
flere bronze, sølv- og guldbukke. Et år blev en buk jeg havde
gemt i 3 år, nr. 1 på JÆGERS Top-10 med 152 CIC point.

FÆRDIGHEDER
•

Unik viden om råvildtet og selve
råvildtforvaltningen.

•

Afholder kurser og foredrag om
råvildt, og er god til at formidle.

•

Nytænkende og ikke bange for
at afprøve nye tiltag.

•

Resultatorienteret og er god til
at bevare det store overblik.

•

Som menneske er jeg ærlig,
loyal og pligtopfyldende.

Da jeg stoppede på Raadegaard stod der ca. 20 medaljebukke på
reviret, og der er mig bekendt ikke skudt en eneste medaljebuk
på Raadegaard, efter jeg stoppede.
På Raadegaard indfangede jeg æglæggere og opdrættede også
fasankyllinger til udsætning. De første par år udsatte jeg mellem 8.000-10.000 fasaner årligt, mens jeg i de sidste par år udsatte mellem 12.000-14.000 fasaner årligt.
Efter mange år på Raadegaard blev jeg ansat på Størligegården,
hvor min opgave var at opbygge et velfungerende jagtvæsen.
Dette lykkedes til fulde, hvorefter opgaven var løst.
Jeg lever primært i dag af at forvalte råvildtet på ejendomme,
hvor man interesserer sig særligt for råvildtet samt rådgive jagtkonsortier og andre mod betaling. Jeg afholder kurser og foredrag om råvildt og råvildtforvaltning og om jagtfasanen. Jeg har
i den forbindelse skrevet to bøger, ”Råvildt og medaljebukke”
og ”Jagtfasanen, opdræt, udsætning og jagt”.

