MOSTORP. "Prärien" Mostorp kan nu på allvar börjat göra skäl för sitt namn.
Sedan några dagar finns
en liten flock äkta amerikansk präriebison på plats
i på ett rejält tilltaget inhägnat område.
"Buffalo Bill" själv, godsägaren
Peter von Braun, har sett de för
vilda västernepoken så karaktäristiska djuren i levande livet

Djuren är visserligen födda
i fångenskap, men måste behandlas med största respekt av
sina skötare. Kor med kalvar eller
tjurar som vill skydda flocken anses kunna vara mycket farliga.
- De kan attackera utan minsta varning och då går det mycket snabbt, de rör sig betydligt
snabbare än en människa kan
springa.
En vuxen tjur kan på hösten
när den har gott hull väga uppåt
1000 kilo och motsvarar där-
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i Kanada. 1 tankarna har nog
sedan länge funnits att prova
djuren på Mostorps ägor.
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amerikanska
bufflar. De är dyra att köpa. Men
när ett tillfälle öppnade sig genom försäljning i ett dödsbo

med i storlek tjurar av våra vanliga nötkreatur. Bisondjur är
byggda för ett hårt liv ibland
i extrem kyla. Framkroppen är
bred och muskulös med en rejäl
puckel bakom huvudet medan
bakkroppen är smalare. Djuren
har spetsiga horn.
- Bisonoxar är mycket tåliga
och kraftfulla djur. I vilt tillstånd
klarar de temperaturer neråt
minus 50 grader. De kan stå mot
vinden i isande kyla på en höjd
för att hålla utkik efter varg-

i Sörmland så behövde vi, den
andre delägaren och jag, inte
fundera särskilt länge. Särskilt
inte med tanke på att Mostorp
lite på skoj kallas Prärien här
i trakten, berättar Peter när han
visar flocken.
Den utgörs av 17 vuxna djur,
varav två imponerande tjurar och
15 kor, samt ett tiotal kalvar där
dock inte alla är på plats ännu.
Allt som allt 30 bisonoxar. 1 köpet
ingick också en prärievagn.
-Vår tanke är att visa upp

flockar eller andra fiender. Skötseln är krävande på ett helt annat sätt än för vanliga kor. När
djuren ska avlivas måste vi exempelvis skjuta dem på plats
och en veterinär måste vara närvarande. Man får alltid hålla
i minnet att fastän de är uppfödda är det ändå- i grund och
botten vilda djur.
På vår fråga medger Peter von
Braun att han har vuxit upp med
en hel del västernhistorier och
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djuren för turister och besökare
som får göra en rundtur. Vi räknar med att slakta ut tio, tolv
ungdjur årligen och köttet kommer att försäljas i gårdsbutiken.
Det här är inte någon viktig ekonomisk del i vår verksamhet
med köttdjur, utan är tänkt som
ett exotiskt inslag på gården.
Leveransen av djuren skedde
nyligen, sedan länsstyrelsen
i Halland hade beviljat tillstånd
på en rad villkor att hålla bison

-lekar, liksom så många andra
barn i denna generation.
För prärieindianerna i Nordamerika var buffeln ytterst viktig och allt togs tillvara när man
fällt dem. När de vita nybyggarna trängde västerut utsattes bisonoxarna för masslakt och var
nära att utrotas.
- Bison finns på andra ställen
i landet, men det här är det första hägnet som har fått tillstånd
i Halland, säger AnnaKarin Sandholm på Länsstyrelsen Halland.

på gården. Villkoren behandlar
bland annat typ av inhägnad
och skydd för ekträd som växer
i dungarna på området där djuren betar.
- V i har ett hägn på cirka 20
hektar där vi tidigare haft hjortar och det lämpar sig mycket
väl för bufflarna. Det är omgivet
av ett högt elstängsel och ytan
är beräknad för ett visst antal
betande djur. Därför kommer
inte flocken att utökas mer än
vad området medger.

Priset för en bisonko med kalv
kan normalt ligga kring 4000050000 kronor i Sverige.
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