
RENSDYRJAGT VED NUUKRENSDYRJAGT VED NUUK

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

Rensdyrjagt ved Nuuk Rensdyrjagt ved Nuuk 

HØJDEPUNKTER

Helt fantastisk naturoplevelse
Spændende jagt i uberørte områder
Gode muligheder for stærke trofæer
Kombiner med småvildtjagt og fiskeri

Overblik

6 dage fra 26.995, - Kr. 

Vi kan nu tilbyde et spændende jagteventyr i nærheden af
Grønlands hovedstad, Nuuk. Jagten på en gammel stærk
renbuk i en utrolig flot natur er for mange jægere en drøm.
Sammen med vores partner, Nuuk Outdoor, har vi adgang
til et område, hvor der ikke tidligere har været drevet
kommerciel jagt, så her vil mulighederne for at møde den
store renbuk bestemt være til stede.

Jagten foregår i områder ca. 2½ times sejlads fra Nuuk.
Der har gennem flere år været afsat en kvote til trofæjagt,
men kvoten har ikke været udnyttet til trofæjagt, og da de
lokale jægere helst undgår at skyde de store dyr, er der
her bedre mulighed for trofæjægerne til at finde de gode
trofæer. Det er et kuperet terræn med 300 – 600
højdemeter og kravet til jægernes fysiske formåen er
middel.

Det moderne Grønland opleves på denne rejse side om
side med det gamle traditionsrige Grønland imens
årstiderne skifter mellem de lange sommerdage, hvor
solen aldrig går ned og den lange mørke vinter.

Velkommen til Kalaallit Nunaat – grønlændernes land.

Tidspunkt og klima

Sommerjagten på rensdyr foregår i perioden fra 1. august
til 31. oktober. I begyndelsen af jagtsæsonen er bukkene
stadig i bast, men fra ca. medio september er trofæerne
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helt fejede, og har også fået fin farve. I oktober begynder
bukke også at samles i smågrupper og gør så småt klar til
brunsten, hvor det er muligt at kalde dem tættere på.

På trods af det arktiske klima er vejret i bunden af de store
fjorde meget stabilt. Om sommeren er det oftest meget tørt,
med solrigt vejr og i august ligger temperaturen på mellem
4 og 20 grader. I september/oktober ligger temperaturen
om dagen på omkring 10°C om dagen og ned til ca. -10°C
om natten. Som andre steder kan efterårsvejret være
omskifteligt med regn, måske endog sne, men der er også
ofte klart solskin.

 

Nuuk ligger lidt syd for polarcirklen, dvs. at det om
sommeren ikke bliver mørkt, mens midt-vinteren kan være
næsten uden lys, bortset fra få timers dagslys uden sol,
månelys og det fantastiske nordlys. På trods af et areal på
knap 2 millioner km2 bor der kun 56.000 mennesker i
Grønland, hvor størstedelen er inuit. Fiskeri og fangst af
sæler, fugle, rener og moskusokser er i dag stadig
hovederhvervet.

Rejseplan

Dag 1: Flyrejsen til Grønland er med fly fra København til
Kangerlussuaq. Flyvetiden er 4 timer og 50 minutter, og
med 4 timers tidsforskel lander man ca. en time senere,
end man forlod Danmark. Fra Kangerlussuaq flyver man
med indenrigsfly til Nuuk. Jagtguiden møder jægerne i
lufthavnen, og herfra kører I til hotellet/lejligheder, hvor
frokosten afhængig af ankomsttidspunkt venter og hvor der
vil blive informeret i detaljer om de kommende dages
forløb. Om eftermiddagen køres der ud til prøveskydning af
riflerne. (Det er muligt både at medbringe egen riffel eller at
leje). Overnatning inkl. aftensmad i gode lejligheder. 

Dag 2: Efter morgenmad er der afgang til havnen, hvorfra
der sejles ud til jagtområdet med godkendt Targa båd.

Indkvartering i campen og om eftermiddagen/aftenen jagt. 

Dag 3 – 5: 3 hele dages jagt med jagtføring 2:1. Transport
under jagten er dels med båd, og ellers til fods. Man skal
være indstillet på at tilbagelægge forholdsvis lange
distancer til fods under jagten. Skudafstandene varierer fra
25 m og helt op til 300-400 m. Efter at renbuk er nedlagt er
der mulighed for småvildtjagt på ryper, ræve og hare, og
der er også mulighed for at fiske. Max. antal jægere i den
samme periode er 4. 

Dag 6: Jagt om morgenen/formiddagen. Ved frokosttid
sejles tilbage til Nuuk og der er overnatning i lejligheder
inkl. aftensmad. Der vil være mulighed for at lave lidt sight-
seeing i Nuuk

Dag 7: Morgenmad og afrejse med Air Greenland. Det er
naturligvis også muligt at forlænge opholdet i Grønland.
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OPHOLDOPHOLD

Teltcamp i Nuuk, GrønlandTeltcamp i Nuuk, Grønland

Campen ligger i et floddelta, hvor 2 smeltevandsfloder fra
indlandisen mødes. Fra campen er der adgang til jagtområdet
enten direkte til fods, med båd over til den anden side af floden
eller ved hjælp af en gummibåd på søen over campen. Området
er også et yndet sted at fiske efter fjeldørred om sommeren. Selve
campen består af et større køkken- og opholdstelt samt et antal
mindre telte til overnatning. Alle telte er bomuldstelte med fuld
ståhøjde og med mulighed for opvarmning, og man overnatter på
feltsenge. Desuden er der et toilettelt og et badetelt.
Forplejningen består så vidt muligt af lokale råvarer eller af
frysetørret proviant.
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PARTNERPARTNER

Partner i Nuuk, GrønlandPartner i Nuuk, Grønland

Vores partner i Nuuk er Nuuk Outdoor som ejes af danske
Kenneth Thomsen. Nuuk Outdoor er et firma med Tur/Charter
sejladser med erhvervskunder og turister og 3 person
godkendte fartøjer til rådighed.

Kenneth har boet på Grønland i 13 år, og har bl.a. også været i
Sirius patruljen, men de seneste år har han arrangeret jagt-, fiske-
og naturoplevelser i Nuuk området. Kenneth er jæger, har fisket
igennem 40 år, og har rejst på utal af jagtrejser i Europa og
Arktisk. Derudover er Kenneth uddannet Outfitter og tilbyder Ren
bukke trofæjagt, og småvildtjagt på Sæl, Polar Ræv, Hare og
Fjeldryper. Desuden Hav Fuglejagt i vintermånederne bl.a. på
Konge edderfugle.

Jagtområderne er kæmpestore og til rensdyrjagten råder Nuuk
Outdoor over 3 forskellige jagtområder. To områder nord for Nuuk
på henholdsvis 500 km2 og 900 km. Til disse områder er sejltiden
fra Nuuk cirka 2 timer. Det tredje område som ligger 2 1/2 time
syd fra Nuuk er ligeledes på cirka 900 km2.

Der er tale om en kuperet terræn med 300 – 600 højdemeter, og

med et middel krav til jægernes fysiske formåen.

Vi udbyder ligeledes fjeldørred fiskeri, Helleflynder og
dybhavsfiskeri på store Torsk og Rødfisk.

Efter mange års erfaringer med jagtrejser er vi meget bevidst
om standarder og kvalitet i vores jagt og fisketure, hvor
gæsterne er i centrum fra ankomst til afrejse.  
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 2:1 15. august 2023 - 10. oktober 2023  26.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Modtagelse i lufthavnen i Nuuk

Transfers i Nuuk

Sejlads til jagtområdet t/r

4 dages jagt 2:1

4 dages ophold i teltcamp med helpension

2 nætter ophold i lejlighedshotel i Nuuk med forplejning

Al transport under jagten

Trofæafgift for en renbuk uanset trofæstørrelse

Jagtlicens til renbuk og småvildt

Feltpræparering og pakning af trofæ

Pris for ekstra renbuk      kr. 12.500,-

Flyrejse til Grønland

Drikkevarer

Evt. ekstra renbuk

Drikkepenge

Evt. ekstra ophold på Grønland

Hjemsendelse af trofæer

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring dkk 59,-

Diana Jagtrejser har indgået et samarbejde med Europæriske ERV, og er glade for både at kunne tilbyde dig en ideel rejseforsikring

til dækning på din jagtrejse samt en afbestillingsforsikring i tilfælde af, at du må aflyse rejsen på grund af sygdom.

Ønsker du at tegne en rejse- eller afbestillingsforsikring gennem Diana Jagtrejser, kan du kontakte din rejsekonsulent eller vores

support på telefon 62 20 25 40 eller sende en mail til info@diana.dk
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VILDTARTERVILDTARTER

Rensdyrjagt ved Nuuk Rensdyrjagt ved Nuuk 

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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