
 
Jobansøgning som
skytte, driftsleder eller lign.  

Efter jeg i årtier har arbejdet professionelt med jagt, omhandlende opdræt og ud-
sætning af fasaner/ænder samt en succesfuld forvaltning af det klovbærende vildt, 
tillader jeg mig herved uopfordret at søge en stilling som skytte, driftsleder eller 
lign. på din ejendom.

Mine jagtlige resultater:

Jeg ændrede på få år en middelmådig råvildtbestand, hvor der aldrig tidligere var 
afskudt medaljebukke, til en bestand bestående af sunde dyr samt store medalje-
bukke, bl.a. nr. 1  på JÆGERS Top-10 (152 CIC point.)

Jeg udsatte i en periode op til 14.000 fasaner årligt og afviklede store fasanjagter, 
med prominente gæster, bla. repræsentanter for kongehuset. 

Jeg håber ovenstående har vakt din interesse.



Hvis du overvejer at ansætte en ny skytte til at forvalte dit vildt på din ejendom, er jeg overbevist om at jeg kan tilføre 
det eksisterende jagtvæsen noget nyt.

Efter jeg stoppede som skytte på reviret, har flere forsøgt 
at videreføre forvaltningen med de store bukke, men ingen 
er endnu lykkedes med dette, og i dag er råvildtbestanden 
på Raadegaard Gods, lige så almindelig som den var før jeg 
blev ansat.
Jeg har skrevet bogen Råvildt og medaljebukke, hvor jeg 
nøje beskriver hvordan man forvalter råvildtet.

Udover indfangning af avlsfugle i årets første måneder, 
samt opdræt af 11.000 fasankyllinger, udsatte jeg årligt 
mellem 12.000 og 14.000 fasaner på reviret.
Jeg har skrevet bogen Jagtfasanen, Opdræt, Udsætning, 
Jagt, hvor jeg nøje beskriver alle aspekter indenfor dette 
emne. 

Jeg fik på Raadegaard Gods opbygget et jagtvæsen hvor 
bl.a. min erfaring fra det private erhversliv, bevirkede at alle 
hjælpere på jagterne fungerede som et velfungerende og 
professionelt team.

Efter mine mange år på Raadaggard Gods blev jeg ansat på Størlingegården, hvor min opgave var at opbygge et 
professionelt jagtvæsen. Her skulle et jagtvæsen opbygges fra bunden ligesom reviret skulle gennemgå en del 
ændringer, med henblik på at fremme jagten på reviret. Denne opgave lykkedes også. 

Hvis du på din ejndom ønsker:

• At få opbygget en bestand af klovbærende vildt, ikke kun bestående af sunde dyr, men også en bestand som 
trofæmæssigt giver afkast i medaljeklassen - er jeg manden som kan levere den vare.

• At få jagtvæsenet til at fungere som en driftsgren, hvor intet er overlagt til tilfældighederne, og hvor jagten 
drives etisk korrekt samtidig med at jagtkvaliteten prioriteres højt - er jeg manden som kan levere den vare.

• At videreudvikle reviret ved nye tiltag som etablering eller udbygning af eksisterende remisser, læhegn og  
skovengen, og hvor skytten ikke kun betragter reviret som det ser ud i dag, men som tænker flere år frem i 
tiden  - er jeg manden som kan levere den vare.

• At have en skytte ansat som udover at have kontakt til eventuelle jagtkonsortier, også kan samarbejde med 
myndigheder, øvrige driftsgrene, naboer, publikum, samt eksterne leverandører - er jeg manden som kan levere 
den vare.

Jeg har arbejdet som skytte på bl.a. Raadegaard Gods i en årrække, og her ændrede jeg i løbet af få år, en almindelig 
råvildtbestand til én af Danmarks absolut stærkeset bestande. 
Fra ikke tidligere at have skudt bukke over 100 CIC point på reviret, fik jeg på få år ændret trofæstørrelserne, så 
der ikke bare stod bronze-, sølv- og guldbukke på reviret, men reviret leverede også en stor guldbuk til JÆGERS 
Top-10, som endte på førstepladsen med hele 152 CIC point. 

Jeg håber at ovenstående har vakt din interesse i en sådan grad, at du er interesseret i en uforpligtende samtale.  

Mvh. Kim Lindgren

I kraft af min interesse for råvildt og råvildtforvaltning, er det 
helt naturligt at jeg har været reg. schweisshundefører gen-
nem de sidste 17 år, hvor jeg har været i registret med flere 
forskellig hunde og hunderacer.



KIM LINDGREN
Østerbro 21, 4684 Holmegaard  |  Tlf.  31211521 | raavildt@gmail.com

PROFIL

ERHVERVSKVALIFIKATIONER

Med mere end 40 års jagtlig erfaring, heraf flere år som professionel skytte, som foredrags- 
holder og forfatter, håber jeg at være den medarbejder du søger til fremadrettet at varetage 
forvaltning af vildtet på din ejendom,

Forretningsmæssigt kan jeg supplere med mere end 25 års erfaring som selvstændig erhvervs-
drivende, hvilket betyder at jeg er vant til at træffe beslutninger og tage ansvar.

Jeg er i min arbejdsform nytænkende, videnbegærlig, meget resultatorienteret, ligesom jeg 
konstant søger muligheder for at udvikle forretningskonceptet. Jeg er vant til, og trives iøvrigt 
bedst ved at arbejde selvstændigt. 

Jeg brænder for jagten, kvaliteten i jagten, og alle jagtens facetter, og har i den forbindelse bla. 
været registreret schweisshundefører gennem de seneste 17 år. 

Udover at drive hjemmesiden raavildt.dk, skriver jeg jagtbøger og holder foredrag og kurser 
om råvildt og råvildtforvaltning samt fasaner og fasanjagt. 

Som menneske er jeg ærlig, loyal og pligtopfyldende.

2011-2013      

2016-      

2015-2016      

2013-2014      

2008-2010      

2003-2011      

Skytte  Størligeskoven
- Ansvarlig for opbygning af nyt jagtvæsen på ejendommen

Følgebils-og STA chauffør  Easy Transport

Blandemester  Dansk Mobil Beton

Foredrags-, kursus- og konsulentvirksomhed i jagtbranchen  Raavildt.dk 

Driftsleder  Raadegaard Gods A/S
- Ansvarlig for driftgrenene Jagtvæsen, Skov- og Landbrug samt udlejningsejendomme

Skytte  Raadegaard Gods A/S
- Ansvarlig for opdræt og udsætning af 12-14.000 fasaner årligt 
- Ansvarlig for udsætning af 900 ænder årligt
- Ansvarlig for al jagtafvikling på ejendommen
- Ansvarlig for råvildtbestanden, hvor jeg fik ændret en ordinær råvildtbestand, til en
  bestand hvor der årligt blev skudt store medaljebukke 



SELVSTÆNDIG ERHVERSDRIVENDE

Bogudgivelser / Foredrag / Formidling af jagt

CIVILSTATUS m.m.

FRITIDSINTERESSER

2001-2006      

2017      

2011-      

2010-      

1988-1998      

1985-2009      

KÆRE BØRN i Næstved Storcenter
- Opstart og drift af en ny Babyudstyrsforretning i den nye del af Næstved Storcenter 
 

Bogudgivelse Jagtfasanen, opdrættet, plejen og jagten 
- Selv udgivet bogen som har fået gode anmeldelser 
 

Bogudgivelse Råvildt og medaljebukke 2. udgave 1. oplag
- Selv udgivet bogen (i en udvidet version) i 4.500 oplag 

Siden 2005 leveret jagtartiklet til danske og udenlandske jagtmagasiner
Jagtbladet JÆGER  |  Mitjagtblad  |  Jagt Vildt & Våben  |  DLG Land & Fritid  |  
Jagtforeningsblade  |  Udenlandske magasiner  |  m.fl.  

Siden 2014 afholdt foredrag om Jagtfasanen, opdrættet, plejen og jagten
Siden 2009 afholdt foredrag og kurser om råvildt og råvildtforvaltning
Foredrag holdes i jagtforeninger,  jagtbutikker, Skovdyrkerforeningen m.fl.  
Jeg holder mange foredrag om året
 

Bogudgivelse Råvildt og medaljebukke 1. udgave 1. oplag
- Selv udgivet bogen i 3.000 oplag
 

AA HUNDECENTER
- Opstart og drift af danmarks mest lukseriøse Hunde- og Genoptrænings Center 

DANSK INDUSTRIVAGT
- Opstart og drift af Vagt- og Sikkehedsselskab, som udover alarmkørsel på hele Sydsjælland        
  bla. stod for al Vagt og Servicevagt i Lalandia Feriecenter

Gift med Liselotte Lindgren på 29.  år - og har 2 voksne børn

Natur- og vildtfotografering | Hundearbejde og i særdelshed Schweissarbejdet, hvor jeg har 
været reg. Schweisshundefører i 17 år | Formidling af alle jagtens facetter

FOREDRAG om jagt      

ARTIKLER i Jagtblade      


