
Eriksberg Hotel & Nature Reserve
En helhetsupplevelse med vilda djur!

Why Go To Africa?



• Fastighetsareal 1348 hektar

• 924ha hägnat, 25 km staket Byggt 1942, utökat 1976 
1979 och 2015

• 450 ha ”produktiv skog”,

30% barr och 70 % löv

• 337 ha impediment

• 144 ha öppen mark

• 409 ha sötvatten och hav

• 90 ha inhägnad del av Östersjön

• Den fastighet i Blekinge som har längst kuststräcka 
ca 25 km

• 98% av mark och vatten är naturreservat

• Natura 2000 delar av fastigheten

• Hela fastigheten ingår i Unescos Biosfärområde 
Blekinge Arkipelag

• Ur biologisk mångfald det område som är mest 
undersökt i Sverige? Skapat mha vilda djur

• 2 utrotningshotade vilda djurarter

• X antal utrotningshotade arter av olika 
organismgrupper återfinns i området, ”genbank”.

• I ständig utveckling/evolution  



• Hotell/konferens samt restauranger

• Naturturism, 20 000 till 57 000 2017

• Skogs- och naturvård/biologisk mångfald, riksintresse

• Viltproduktion ca 5-600 djur/år. Sveriges största ”viltbruk”?

• 100- talet upplevelser i en premiummeny…….

Fakta och framtid 

• Antalet helårsarbeten från 4-33 - 50?

• Omsättning från 3-36-70 miljoner?

• Satsning på internationella och nationella kunder, nya marknader finns på alla plan. 

• Öka digital media samt bokningsbarhet på nätet 

• ”Öppet 365” dagar/år. ”Öppet för alla”.

• Långsiktigt och hållbart  öka tillgängligheten att uppleva ”reservatens  värden”



Man bör ha platser som Eriksberg i alla svenska landskap 

för att lära den urbaniserade befolkningen hur djur och natur fungerar

”citat 1940-talet”.



Sommarstam ca 1600-1700  av 6 viltarter
(man ser ca 5% av ytan via bil i området, dispens ifrån daglig tillsyn finns….det naturliga urvalet och 

evolutionen pågår inom området, de vilda djuren skapar den biologiska mångfalden)

Vildsvin 300+, inhemsk!



Kronvilt 300
(inhemsk ej planterad som rumänska granplantan…)



Dovvilt 6-700 
Bästa naturvårdsbetaren i Skandinavien i brist på nötboskap?



Mufflon 300 invasiv art, påverkar denna mer än contortatallen?



Visenter 60-tal
(inhemsk men ej godkänd….)

Världens största samlade flock, semi 

free ranging, internationellt 

uppmärksammad uppfödning



Davidshjort 30

Skandinaviens största bestånd, ej ätbar?……













Upplevelser i lokalproducerad mat

- Från jord till bord

- Från vatten till bord



”Gäddfeber”
Karp

Blekinges DNA är fisket.



Målgrupper:

Från den breda svenska allmänheten till

den exklusiva internationella gästen med 

största ställda kraven på service och 

säkerhet. 



• Eriksberg har visenter 
sedan 1978

• Eriksberg har jagat 
visenter sedan början på 
80-talet

• Eriksberg har producerat 
livsmedel av visenterna 
sedan starten tills någon 
ansåg att det var tama 
djur 

• Eriksberg fick helt plötsligt 
inte skjuta med distansskott

• 3 års process med x antal 
myndigheter gav  
möjligheten tillbaka

• Kostnad? 5-700 000 kr, en 
kasserad visent, anmälan 
till Länsstyrelsen, tappat 
delvis marknaden för jakt

• Till vilken nytta?

• Om djur inte har ett värde 
varför föda upp 
utrotningshotade djur?







• Vi ser problem istället för möjligheter, I landsproblem?

• För 100 år sedan svalt Sverige och staten betalde ut 

skottpengar för att skjuta rovfåglar och rovdjur

• Nu slänger vi 30% av den mat som produceras

• Vi producerar mindre än 50% av behovet i Sverige





info@eriksberg.se

Tack för mig! 


