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Vilket flyt för    Lundins affärsidé 

peter och Monica Lundin utanför Mör-
lunda söder om Målilla började för 15 år 
sedan med helgjakter på vildsvin. Snart 

har de plats för 25 gäster som kan fiska i Emån 
eller en liten källsjö, jaga vildsvin och rådjur 
eller bara uppleva tystnaden i den småländska 
skogen.

Företaget Småländska jakt och fiskeupp-
levelser bygger på ”aktiviteter i harmoni med 
naturen”, som de har formulerat sin affärsidé. 
Upplevelserna ska vara tillgängliga för alla.

Den här Veckan bor två norska barnfamiljer 
i två små röda stugor. De fyra barnen lockas av 
Astrid Lindgrens värld några mil bort och tyck-
er om att fiska. 

Hela familjerna gillar friluftsliv och pappor-
na är ivriga jägare.

– Här får vi allt vi vill ha: fiske, kanoting, fa-
miljesemester – och i natt ska vi jaga vildsvin, 
säger Fredrik Lier från Trøgstad öster om Oslo.

Peter Lundin visar in i utbyggnaden till fa-
miljens pensionatsliknande bostadshus på 
Skräpplinge gård invid Emån några kilometer 
från stugorna. Här serveras kaffe och hemba-
kade bullar.

familjen lundin gör affär av det som 
finns utanför husknuten. om fem år 
jobbar troligen tre personer heltid 
med småländska upplevelser: fiske, 
jakt och matlagning i naturen.

text & foto: Helena WennstRöm  

naturbruksgymnasiet Kalmar är det 
nya namnet för de gymnasieskolor 

som tidigare hette Ingelstorpgymnasiet 
och Helgesbogymnasiet.

Sedan hösten 2013 har båda skolorna 
bedrivit sin verksamhet vid Ingelstorp-
gymnasiet men haft kvar sina gamla 
namn. Det skapade förvirring eftersom 
anläggningen i Helgesbo 2015—2017 
användes som asylboende. Namnet lik-
nade dessutom systerskolan Ingelstad-
gymnasiet utanför Växjö.

– Det här underlättar vår vardag 
betydligt. Namnet berättar helt enkelt 
vad vi är och var vi ligger, säger Tova 
Johansson, rektor vid Naturbruksgym-
nasiet Kalmar.

Skolan drivs av Hushållningssällska-
pet KalmarKronobergBlekinge och har 
utbildningarna häst och ridsport, lant-
bruk, entreprenad, djurvård/djursjuk-
vård, skog och naturvetenskaplig profil.

sugen på att lära dig mer om entre-
prenörskap, företagande, rågivning 

och innovation? Då kan du lyssna på 
Kunskapspodden.

I slutet av september lanseras det 
första avsnittet av poddradion i sam-
arbete mellan Hushållningssällskapet 
och Råd Nu, kompetenscentrum för 
rådgivning vid SLU i Skara. Det ska 
kretsa kring livsmedelsstrategin och 
som gäster planeras landsbygdsminis-
ter SvenErik Bucht och Per Frankeli-
us, forskare vid Linköpings universitet.

–  Det händer mycket i de gröna 
näringar och det finns ett sug efter 
mer kunskap, säger Ylva Carlqvist 
Warnborg, vetenskapsjournalist och 
kommunikatör vid Råd Nu som gör 
programmet.

Planen är att göra ett avsnitt på 
cirka en halvtimme i månaden. 
Kunskapspodden kommer att finnas 
på SLU:s och Hushållningssällskapets 
hemsidor samt där poddar finns.

■ Företaget på Skräpplinge gård och åkerö söder om Målilla omsätter cirka tre miljoner 
kronor. 
Verksamhet: 200 hektar tall- och granskog, nio hyresfastigheter och stuguthyrning, 
vildsvins- och rådjursjakt, fiske, uthyrning av båtar, lerduveskytte, vedförsäljning och 
webbshop.
Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent vid Hushållningssällskapet, har varit med och tagit 
fram naturturistplanen, investerat fisk och varit drivande i bildandet av fiskevårdsområdet.

Fakta: SMåLÄNDSKA JAKT- OCH FISKEUPPLEVELSER
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jakt, matlagning & fiske kan  
resultera i tre heltidsjobb inom fem år

Monica är mest intresserad av matlag-
ning, näst äldste sonen Simon av fiske och 
Peter av jakt. En bra kombination i det väx-
ande turistföretaget.

– Det är ännu i sin linda. Vi har visioner 
och provar det vi tror ska slå väl ut, men det 
får ta sin tid, säger Peter Lundin.

– Vi tror stenhårt på det vi gör, fyller Mo-
nica i.

peter lunDin saDe för sex år sedan upp 
sig från jobbet som systemtekniker på Sca-
nia. Monica jobbar fortfarande heltid som 
fritidspedagog och personlig assistent med-
an Peter och sonen Simon nu på heltid syss-
lar med förvaltning av skog, hyresfastigheter 
och de olika delarna i turistverksamheten. 
Peter Lundin har också varit drivande i att 
blåsa liv i ett tynande fiskevårdsområde.

– Vi har något som är unikt, en fantastisk 
natur. Det är en enorm tillgång. Här är det 
bara du och naturen, säger Peter Lundin.

Just nu står de småländska upplevelserna 
bara för fem procent av företagets omsätt-
ning, men om några år ska siffran ha ökat 
till 30 procent. Skog och fastigheter skapar 
grundtrygghet, jämnar ut inkomsterna och 
är grunden för andra investeringar. 

faMiljen har planterat in flodkräftor i 
en göl och hoppas att de ska ge ett exklusivt 
fiske från nästa år. Det finns också planer på 
konferensverksamhet – när fiber installeras 
nästa år – och olika former av matlagning i 
skogen i kombination med jakt och fiske.

– Vi ser möjligheter i det mesta. Jag 
drömmer om att erbjuda julbord med vild-
svinsrätter, säger Monica Lundin. ■

jakten och fisket i emån – den fridlysta malens 
viktigaste lokal i norra europa – lockar många 
utländska besökare. just här fick simon lundin sin 
hittills största gädda som vägde över åtta kilo. 
”det är inte ovanligt med gäddor på fem, sex 
kilo”, säger han.

Härligt att paddla 
 kanot, tycker de fyra 
barnen i de båda 
norska familjerna  
kornes och lier.   
 foto: korsnes/lier

det blev ett vildsvin. det var gott om gris i sko-
gen men för mörkt för att skjuta fler.  
 foto: korsnes/lier

bostadshuset på skräpplinge gård har byggts till flera gånger och ska i höst omvandlas till 
gästrum. då flyttar monica och Peter lundin tillsammans med svante, yngst av de fem barnen, till 
målilla. näst äldste sonen simon (näst längst till höger) jobbar i familjeföretaget.

det är populärt 
att paddla kanot. 
simon och Peter 

lundin hyr ofta ut 
kanoter.

börja i liten skala vid sidan om  
andra jobb och skynda långsamt.

fundera ut en bra affärsidé. 
man måste hitta det unika.

Gör prognoser, kalkyler och marknads-
 undersökningar. tråkigt men viktigt.

ta vara på det som finns utanför husknuten. 
det kan vara exklusivt för andra.

Ha roligt. skratta mycket och  
ha glimten i ögat.

FamilJens 5 Bästa 
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