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Jägareförbundet Stockholms Län står värd på 
Hektar Live!  
 
Den 4-6 mars nästa år är det premiär för Hektar Live, ett helt nytt evenemang som riktar sig till alla 
som har, eller drömmer om att ha, lantställe, sommarhus, gård, mark eller kanske ett litet 
hobbyskogsbruk. Tillsammans med Jägareförbundet Stockholms Län bjuder nu Hektar Live in till 
Hunting Arena, en spännande del av Hektar Live för alla som är intresserade av jakt.  
 
På Hunting Arena fokuseras det på nyttan och möjligheterna för besökarna att kunna se och känna på 
den senaste jaktutrustningen. Förutom att besökarna får tillfälle att prata med proffs inom branschen 
har de även möjlighet att hands-on lära sig skjuta på Jägareförbundet Stockholms häftiga jaktsimulator. 
Besökarna kommer även få ta del av styckning av vilt och provsmakning från restaurangen på Öster 
Malma samt pristävling på chans till en jakt på någon av Jägareförbundet Stockholm Läns jaktgårdar. 
 
- Vi är mycket glada över att få stå som värd för Hunting Arena och ser det som en självklarhet att delta 
på Hektar Live. Vi hoppas där kunna möta, inte bara inbitna jaktmänniskor, utan framförallt de som är 
nyfikna på jakt men kanske i dagsläget inte riktigt vet hur eller var man börjar,  
säger Rolf Eriksson, Mässansvarig på Jägareförbundet Stockholms Län.  
 
Förutom jakt kommer fler aktivitetsområden att presenteras såsom whiskyprovning, fyrhjulsuppvisning 
och timmersport för att nämna några. Besökarna kommer även att botanisera bland allt från 
robotgräsklippare och motorsågar till den senaste grillutrustningen och den härligaste badtunnan. På 
Hektar Live är det fullt fokus på alla prylar och utrustning man behöver för att göra livet på landet 
enklare, roligare och lite lyxigare.  
 
- Vi vet att ett sådant här evenemang är starkt efterfrågat, säger Björn Lindforss projektledare på 
BraMässor. – Vi har under flera år sett den ökande trenden att fler och fler skaffar sig lite större 
lantställen och vill förverkliga ett liv på landet och för dessa passar Hektar Live som hand i handsken och 
vi är väldigt glada att ha med Svenska Jägareförbundet som värd för Hunting Arena.  
 
Hektar Live arrangeras den 4-6 mars 2016 på Stockholmsmässan av mässarrangören BraMässor i 
samarbete med branschföreningen Park och Trädgård Maskinleverantörerna.  
 
För mer information, kontakta Björn Lindforss på +46 (0)723 09 04 48 eller 
bjorn.lindforss@bramassor.se . www.hektar.nu eller Gilla oss på Facebook.  
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