
Exklusiv intervju: Entreprenören Dan Olofsson om älgjakten och lugnet i Kälapannsjön

Löven på fjällbjörkarna har precis börjat skifta i gult. När solen går upp över Offerdalsfjällen tar sig Dan Olofsson ut på myrarna väster
om Olden. Det är älgjaktens första dag.

Då vi möts på gårdsplanen nedanför golfbanan har det hunnit bli kväll och jag är nästan två timmar sen. Det är var lite svårt att hitta till IT-
entreprenörens gård. Jaktlaget har samlats i vardagsrummet för en god middag efter dagen i skogen. Den professionella kocken serverar förrätten
medan Dan Olofsson och jag tar en promenad längs stranden.

På gården finns det flera hus, de flesta är byggda i trä och målade i dova färger. Alla byggnader har stora fönster mot Kälapannsjön och ett par av
dem har gräs på taket. Vi slår oss ner vid ett matsalsbord i Fiskehuset samtidigt som Dan Olofsson lovar att min sena ankomst inte spelar någon roll
– de tillresta jaktgästerna får umgås utan sin värd under ÖP:s intervju.

Ena sidan av rummet har ett fönster från golv till tak och medan solen går ner över sjön berättar Dan Olofsson om sitt jaktintresse.

– Det är inte så viktigt för mig att skjuta. Nej, jag har skjutit så mycket älg och andra djur. Det viktiga är att vara ute i naturen, motionen,
kamraterna och att vi har trevligt på kvällen.

Dan Olofsson tog sin jägarexamen genom en intensivkurs vid för omkring 20 år sedan.
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Det är inte så viktigt för mig att skjuta”

”Fiskehuset” används framförallt av Dan Olofsson son.
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Dan Olofsson är uppvuxen i Malmö, men han har fina minnen från sommarloven som han tillbringade med släktingar i Kaxås. Hans förfäder har
jagat älg i de här trakterna i många generationer.

– De har bott här i bygden och levt på jordbruk, jakt, fiske och timmerarbete.

Den här måndagen valde Dan Olofsson att gå med hundföraren. Solen sken och det var 12 grader varmt, ingen av dem fick se en skymt av något
djur.

– Det var en magnifik dag. Jag bara gick och njöt av naturen, säger han.

Jaktlaget består av två jaktledare som bor i trakten, båda är kusiner till Dan Olofsson. De övriga jägarna är kamrater från olika delar av Sverige.

– Ibland kan jag bjuda med någon från firman och så.

Jaktvapnet som Dan Olofsson använder är en Carl Gustaf 6,5. Vid jakten förra året fällde han ingen älg, men om det dyker upp ett bra läge nu så är
han redo.

– I år har jag skaffat ljuddämpare, det skulle jag ha skaffat för 25 år sedan, säger han och skrattar.

Tilldelningen för jaktlaget brukar vara på omkring 30 - 35 älgar. Förra året sköt de totalt 12 djur.

– Vi fyller frysarna med kött. Vi äter det när vi är här och så fyller vi släktens frysboxar.

Det är dock inte Dan Olofsson som står vid spisen och det blir inte heller någon smörgåsverkstad på morgnarna innan jaken drar igång.

– Jag har inte med mig något fika. Vi jagar på förmiddagen och sedan kommer vi tillbaka hit och äter lunch och sedan jagar vi på eftermiddagen
igen.

Vilken meny som jaktlaget får den här kvällen är han lite osäker på, men söndagens röding från Landön var delikat, berättar han.

– Förr gillade jag rejäla stekar och så, men nu gillar jag fisk mer och mer. Magen har svårt att bryta ner kött när du äter på kvällen.

”Det här att alla ska till städerna, jag tror att det kommer en mottrend mot det med alla miljöproblem. Folk
uppskattar den här fina naturen” säger Dan Olofsson. I bakgrunden syns ett hus som mestadels används av hans
barn.
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Jaktlaget har möjlighet att jaga annat än älg, berättar han.

– Vi får lov att skjuta björn om man springer på en, fast sannolikheten är rätt så låg. Men man ser lite björnspillning ibland, så det är nog mer björn
nu än vad det var för tio år sedan.

Fågeljakten ligger Dan Olofsson varmt om hjärtat. Tanken är att det ska bli någon sådan vända denna vecka, berättar han.

– Ripjakten är fin för då går du på fjället och kan prata hur mycket som helst.

Dan Olofsson har en lång karriär som framgångsrik företagare bakom sig. Han var med och grundande IT-företaget Sigma i mitten av 1980-talet.
Bolaget har mer än 4000 anställda i dag. Nu äger familjen Olofssons holdingbolaget Danir som i sin tur äger en mängd företag, bland annat Sigma
som de löste ut från börsen för sex år sedan. Dan Olofsson är 68 år och försöker att hitta en bra balans mellan jobb och fritid. I dag har han varken
kontor eller fasta arbetstider men han är fortfarande mycket engagerad i Danir. Under jaktdagarna i Kälapannsjön försöker han låta bli att arbeta.

– Man behöver hämta andan, koppla av, motionera och vandra.

Den här veckan är Dan Olofsson på gården i tre dagar. I oktober väntar det flera jaktdagar här uppe. Vid det här tillfället reste han hit utan familjen,
andra gånger kan både hustrun Christin Olofsson, deras tre barn och tio barnbarnen vara med. Paret byggde sitt första hus i Kälapannsjön för 20 år
sedan och i takt med att familjen har växt har lokala entreprenörer fått bygga fler hus. Det är ljust och luftigt inomhus, inredningen går i trä och

Varje sommar håller familjen Olofsson ett släktmästerskap på golfbanan i Kälapannsjön: ”De finns de som är
bättre än mig” säger Dan Olofsson som har 27 i handicap.
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Dan Olofsson vill inte att ÖP ska fota huvudbyggnaden som är byggd med Offerdalsskiffer. Istället lämnar han
ett annat förslag ”fönstret och sjön här är väl en bra bild?” säger han till fotografen.
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sten med eldstäder lite här och där. På bordet framför oss ligger trädekorationer från snickeriet i Persåsen.

– Vi firar alltid jul här och så är vi här på vårvintern. Dessutom brukar vi vara här till midsommar och under jakten på hösten.

Genom åren har Dan Olofsson deltagit vid jakt i flera världsdelar. Även om det exempelvis var spännande med björnjakt i ryska Kamchatka så är det
inget som slår Kälapannsjön.

– Jakten här är fantastisk för det är så fin natur. Det här är den bästa jakten.

Han tror att de vackra platserna i Norrlands inland kommer att upptäckas av fler i framtiden.

– Den orörda naturen är för nutidsmänniskan en så fin kontrast mot stadslivet som de lever normalt, så den kommer att öka i betydelse.

Dan Olofsson berättar att han köpte marken på kalfjället för 1500 kronor per hektar för tjugo år sedan.

– Då prissatte man marken bara efter värdet av skogen. I dag vet jag att det har ökat tio eller tjugo gånger, för det finns också ett naturvärde i detta.

Han är övertygad om att många kommer vilja bo på naturnära platser i framtiden.

– Det här kommer folk att sätta värde på mer och mer, både ur fritidssynpunkt och ur boendesynpunkt.

Dan Olofsson har bjudit in jaktlaget till en god middag. Här diskuterar de dagen i skogen medan de ser ut över
Kälapannsjön. På måndagen fälldes en tjur och de hoppas på god jaktlycka framöver.
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I stallet bor det sju hästar som Dan Olofssons barnbarn är mycket förtjusta i. När familjen Olofsson är bortrest
bor djuren hos släktingar i Jämtland.
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Det är en av anledningarna till att Dan Olofsson engagerar sig i Projekt Kaxås. ÖP har tidigare berättat om initiativet som drogs igång med syftet att
vända den negativa befolkningstrenden. Just nu planeras det för två ekobyar till unga familjer som vill satsa på ett liv nära naturen. I förra veckan
signerades det första kontraktet, berättar han.

– Pelarna i samhället är de unga och ansvarsfulla som har vanliga jobb och sköter sig. De är ofta inte speciellt prioriterade.

En annan nyhet är att Projektet Kaxås har investerat i mer mark. Tanken är att använda den som ett fritidsområde.

– Det är för att skapa ett attraktivt koncept för de här familjerna och vi vet att om barnen har det bra så trivs föräldrarna.

Efter intervjun på nästan två timmar går vi ut på gården för att ta ett par foton. Vi tar stigen längs strandkanten som leder till huvudbyggnaden där
jaktlaget äter middag. Det är god stämning i matsalen och huvudrätten är på väg in. På matsalsbordet ligger kartor över närområdet. Nu laddar
kamraterna upp inför morgondagens jakt.
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