
KOMBINATIONSJAGT IKOMBINATIONSJAGT I
GRØNLANDGRØNLAND

Grønland er eventyrligt for naturelskeren og jægeren i os alle… Naturoplevelsen er overvældende. Noget

man vil huske resten af sit liv. Jagtområderne i Grønland er helt uberørte. Luften er frisk, der er ingen

elmaster i horisonten og de eneste lyde man hører er naturens egne. Om natten lyser den klareste

stjernehimmel du nogensinde har set, hvis ikke udsigten blokeres af det uendeligt smukke nordlys som på

disse breddegrader udfolder sig i al sin pragt, hvis du har heldet med dig.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Kombinationsjagt Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kombinationsjagt i GrønlandKombinationsjagt i Grønland

HØJDEPUNKTER

Naturoplevelsen er overvældende
Jagtområderne i Grønland er helt uberørte
Terrænet er forholdsvist let af gå i og med
højdeforskelle på 2-300 m.
Trofæmæssigt hører moskusokserne i dette
område til blandt de stærkeste i verden –
Området leverer også mange fine rentrofæer

Overblik

Tidligere har man ikke kunnet kombinere moskus- og
renjagt på samme arrangement, men det er nu muligt. Vor
partner arrangerer en fremragende veltilrettelagt
kombinationsjagt i et fantastisk jagtområde.

I efteråret havde vi en gruppe på kombinationsjagten og de
fik deres livs oplevelse med helt unik jagt og ophold som
de aldrig glemmer.

Bemærk venligst at renerne i den første del af jagtperioden
ofte endnu vil være i bast.

Jægerne vil blive afhentet i Sdr. Strøm hvor transporten ud
til lejren foregår med helikopter – en smuk og spændende
tur!

Der jages til fods, og der kan til dels benyttes båd eller evt.
gummibåd. Men derudover vil der ikke blive benyttet andre
transportmidler, så man skal være forberedt på at gå langt
efter vildtet. Terrænet er forholdsvist let at gå i og med
højdeforskelle på 2-300 m.

Moskusoksen

Trofæmæssigt hører moskusokserne i dette område til
blandt de stærkeste i verden, og er stærkere end f.eks. de
canadiske moskus. Området leverer også mange fine
rentrofæer. Livsbetingelserne er optimale for begge arter,
idet varme somre og relativt tørre vintre med ringe
snemængder gør det muligt for dem at fouragere godt året
rundt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

LINDA BERTELSEN

Email: linda@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 04
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Moskusokserne omkring Kangerlussuaq er efterkommere
af 27 moskusokser, som blev indført til området fra
Østgrønland i 1963.

Bestanden er vokset til adskillige tusinde dyr, og der
frigives nu hvert år et antal dyr til erhvervsjagt samt et
begrænset antal til trofæjagt.

Renerne hører til den naturlige, vilde bestand af ren i
Vestgrønland.
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OPHOLDOPHOLD

Inuit Outfitting, Grønland Inuit Outfitting, Grønland 

Jagtreviret er et fantastisk naturskønt sted i Grønland, og
jagtlejren ligger ved 2 store søer. Man kan frit jage småvildt (iht.
lokale jagttider* / haglvåben kan i et vist omfang lånes i lejren)
samt fiske fjeldørred. Lejren er en hyttecamp, og med plads til 4
jægere, evt. 5, hvis man kender hinanden og rejser sammen. Der
vil være 2 jagtguides og 1 tolk i lejren. De sanitære forhold er
meget primitive. Jagtreviret er smukt beliggende ved en stor sø
tæt på indlandsisen cirka 35 km fra Kangerlussuaq i
Vestgrønland. Her bliver moskusokserne cirke 15% større end i
Østgrønland.
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SPØRGSMÅL?
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PARTNERPARTNER

Partner - GrønlandPartner - Grønland

Vi har et fantastisk godt samarbejde med Inuit Outfitting ved
Mathias og Malene Ingemann. De var først til at arrangere
trofæjagter for turister, da det grønlandske hjemmestyre åbnede
for denne mulighed tilbage i 1996 og har siden oparbejdet en
solid rutine på dette specielle felt.

HAR DU
SPØRGSMÅL?
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REVIRREVIR

Revir - Sommerjagt i GrønlandRevir - Sommerjagt i Grønland

Jagtreviret er smukt beliggende ved en stor sø tæt på
indlandsisen cirka 35 km fra Kangerlussuaq i Vestgrønland. Her
bliver moskusokserne cirka 15% større end i Østgrønland.

Søndre Strømfjord eller på grønlandsk - Kangerlussuaq -
gennemskæres af polarcirklen, dvs. at det om sommeren ikke
bliver rigtigt mørkt, mens midt-vinteren kan være næsten uden
lys, bortset fra månelys og det fantastiske nordlys. I august-
september, hvor jagterne foregår, er det lyst det meste af døgnet. 

Normalt tager man ud i reviret i nogle små grupper for at
lokalisere moskusokserne. Det er på forhånd aftalt med den
enkelte jæger om jagten til sidst skal foregå 1:1, eller om en eller
flere andre må følge jagten på afstand. Desuden justeres
ønskerne om den endelige pürsch også lige til sidst.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 18. august 2023 - 24. august 2023  64.900,00,- Kr.
(Ledsager 37.900,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Modtagelse i Sdr. Strømfjord lufthavn med information

om jagtarrangementet.

Transport til/fra jagtområdet

4 overnatninger i campen med helpension. Det

forventes, at man i rimeligt omfang tager del i lejrens

funktioner.

3-4 dages jagt

Jagten foregår altid med personlig fører

Grønlandsk jagttegn

Trofæafgift for enten 1 moskusokse eller 1 renbuk

Trofæklargøring til hovedmontage eller som skind og

kranium.

Fly til Kangerlussuaq t/r.

Ekstra afskydning af vildt

Ydelser ud over her nævnte, specielt før/efter

jagtophold, dvs. specielt mad og drikkevarer

Alkoholiske drikke

Pakning og indfrysning af trofæer samt fortoldning i

København.

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

Eu-ansvarsforsikring dkk 59,- (obligatorisk)

Alt som ikke er anført under prisen inkluderer
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VILDTARTERVILDTARTER

Kombinationsjagt i GrønlandKombinationsjagt i Grønland

Moskusokse (Nordamerika) Ren/Caribou (Nordamerika)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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