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Dömle Herrgård erbjuder intensivutbildning för jägarexamen 

Dömle Herrgård i värmländska Deje har nu förstärkt sitt utbud inom område jakt och 

erbjuder i samarbete med Carlander Outdoor och Vildmarken en intensivutbildning för 

jägarexamen som omfattar 3,5 dagar.   

 

Carlander Outdoor och Vildmarken anordnar regelbundet intensivkurser i jägarexamen.  Dömle 

Herrgård har nu tillsammans med dessa bägge erfarna aktörer på området tagit fram ett exklusivt 

paket som inkluderar jägarexamen och helpension. För att varje deltagare ska få ut så mycket som 

möjligt av kursen är det endast upp till 12 deltagare per kurs. Teorin sker på herrgården och skyttet 

äger rum på en av landets finaste och mest välutrustade skjutbanor i Karlstad. Herrgården vänder sig 

i denna satsning till jägare som vill förena nytta med nöje. 

– Vi pratar om helpension med mycket hög klass på både utbildning och totalupplevelse. Riktigt bra 

mat och boende är självklarheter för våra gäster och det är viktigt med små grupper för att alla ska 

uppleva utbildningen maximalt. Jag är stolt över den här utbildningen och att den sker i Dömle i 

Värmland, säger Georg Möller, VD tillika en av ägarna, Dömle Herrgård.  

Älgjakten är nu i full gång i Värmland och i allt fler av jaktlagen finner man jägare som valt att gå 

intensivutbildningen på Dömle Herrgård. 

– Ja, så är det faktiskt. Vi har haft ett stort intresse kring våra unika jakt och jägarpaket på herrgården 

en längre tid och nu har vi också börjat med intensivutbildningar för jägarexamen. Vi pratar om drygt 

tre dagars utbildning i samarbete med Carlander Outdoor och Vildmarken under väldigt trevliga 

former. Vi skall arrangera några unika jaktresor snart också, så nog fylls skogarna av ”våra” jägare allt 

mer, berättar Georg Möller vidare. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Malin von Essen, försäljningsansvarig Dömle Herrgård 

malin@domle.se  

0552-417 50, 070-563 29 92 

Läs mer om Carlander Outdoor och Vildmarken på: 

www.carlanderoutdoor.se och www.vildmarken.se 
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