
ELGJAGT I DET NORDLIGEELGJAGT I DET NORDLIGE
LAPLAND LAPLAND 

Traditionel elgjagt, hvor du vil jage som man har gjort i mange generationer. Oplev den fantastiske svenske

vildmark i den nordligste del af Sverige.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Kombinationsjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Elgjagt i det nordlige Lapland Elgjagt i det nordlige Lapland 

HØJDEPUNKTER

Mulighed for at jage med hund og guide 
Rigtig gode chancer for at nedlægge elg
Jagt for op til 8 jægere af gangen 
Fantastiske naturoplevelser i den nordligste del af
Sverige
Mulighed for at opleve nordlys

Overblik

Det glæder os at kunne introducere en meget spændende
jagt på elg i Lapland. Elgjagten er nok den form for jagt,
som Sverige er mest kendt for. Mange udenlandske
jægere strømmer hvert efterår til Sverige for at komme på
elgjagt og opleve spændingen og fortryllelsen i de store
skove. Langt de fleste deltager på en drivjagt med ganske
mange lokale jægere, hvor sandsynligheden for at
nedlægge elg i grunden ikke er særlig stor.

Mange drømmer om at få en god chance til den store
elgtyr – og under alle omstændigheder er det en meget
stor jægeroplevelse at få en elg i sigtekikkerten, uanset om
det er en tyr, en elgko eller måske ”bare” en kalv.

Dette er noget for dig, som vil med på en "rigtig jagt". Du
vil jage på traditionel vis, som man har gjort i mange
generationer. Det er en unik oplevelse i et naturskønt
område, som man sent glemmer. Jagtområdet tilbyder et
4500 hektar stort sammenhængende område. Reviret
ligger i det nordlige Lapland vest for byen Gällivare.
Samtidig grænser jagtreviret op til flere naturreservater og
ligger delvist inden for Laponia, som er et svensk
verdensarvområde.

Sommetider når man har nedlagt en elg er det nødvendigt
med lidt ekstra kræfter til at få den flyttet. De ekstra kræfter
kommer i form af en sekshjulet ATV, som er effektiv i alle
slags terræn. Foruden elgjagt er der også rig mulighed for
småvildtjagt og fiskeri i jagtugen. I jagtteamet indgår både
hundeførere og erfarne jagthunde, som altid gør et godt
stykke arbejde. I reviret findes der ryper, tjur, hjerpe og
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urfugle, så man er garanteret en spændende jagtrejse. Er
du interesseret i at fiske findes der stalling, ørred, aborre og
geder i søer og vandløb, som er i gåafstand fra campen, er
det bestemt også en mulighed, og der er også båd til
disposition.

Reviret er privatejet, så der forekommer ingen andre jagter
på elg eller småvildt udover familiens egne private jagter.
Lokkejagt foregår fortrinsvis i perioden d. 20. september til
d. 15. oktober, da denne periode er højsæson for denne
jagtform. Anstandsjagt er en anden jagtform. Hvis man har
drømme om at skulle gå med hundeføreren, så kræver det
en meget god kondition da man skal gå mange kilometer
og i kuperet terræn. Elgjagten begynder d. 1. september og
slutter d. 11. november, men vi anbefaler at man ikke
kommer efter d. 15. oktober. Jagtområdet ligger trods alt
100 km nord for Polarcirklen, og man kan risikere
temperaturer på 15-20 minusgrader. 

Program
Dag 1: Ankomst Kiruna og transfer til jagtcampen. Hvis
tiden tillader det besøges den lokale skydebane for
indskydning af våben. Eftermiddagen og aftenen byder på
middag, hyggeligt samvær samt information om de
kommende dages jagt, sikkerhedsregler m.m.

Dag 2 – 6: Jagt som beskrevet. Frokost tilberedes i skoven
over bål. Middag og sauna i hytten om aftenen. Ved
revirskifte må man også være indstillet på at skifte
indkvartering.

Dag 7: Efter morgenmad køres tilbage til Kiruna for afrejse.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold LaplandOphold Lapland

Opholdet under jagten finder sted i en privat vildmarkscamp, som
er placeret tæt på jagtområdet. Samtidig støder vildmarkscampen
op til søerne  Nietsakjaure og Torislompolo. Der er helpension
inkluderet i opholdet med mange gode lokale specialiteter.
Campen består af mindre bjælkehytter på 15, 18 og 45 kvm.
Campen er en vildmarksoplevelse med forholdsvis primitive
hytter. Der er ikke noget elektricitet eller rindende vand i hytterne.
Trods campens fantastiske beliggenhed er stedet kun 15
minutters kørsel fra Gällivare centrum, hvor man kan finde
butikker og restauranter. 

Bjælkehytten på 45 kvm har fire senge, brændeovn og med
faciliteter til selvforplejning. I denne bjælkehytte er der køkken og
stue, hvor der er plads til at hele jagtholdet kan hygge sig
sammen. De mindre hytter er primært sovehytter.

Vore jægere flyver til byen Kiruna via Stockholm, hvorfra vor
partner sørger for afhentning og transport til indkvarteringen og
jagtområdet.

Alternativt hvis man ikke er til den mere primitive

vildmarksoplevelse, og gerne vil bo lidt bedre har man mulighed
for mod tillæg at bo på et nærliggende hotel i Gällivare.  
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REVIRREVIR

LaplandLapland

Nu kan du opleve den helt traditionelle elgjagt med løshund på
nogle fantastiske revirer nord for Polarcirklen. Terrænet er typisk
nordskandinavisk med birke- og fyrreskov, åbne lyngområder.

Ved 2-4 jægere foregår jagten på den måde at 1-2 af jægerne går
sammen med hver sin hundefører og resten af jægerne sidder på
“pas”. Der er tale om forskellige hunderacer, både Karelsk
bjørnehund, Norsk gråhund og Vestsibirsk Laika, men uanset
race utrolig dygtige drivende hunde, og det er en hel speciel
jagtform, som kun kan opleves ganske få steder. En tredje
jagtform, specielt i brunsten er ”lokkejagt”, og det er fascinerende
at opleve, hvor tæt på man kan kalde elgene. Jægerne skiftes
således under jagten til henholdsvis at “gå på elgjagt med
løshund” og til at ”sidde på elgpas”.

Det betyder, at selv om man ikke er i absolut fysisk topform kan
man også få fuldt udbytte af jagten. Der er ingen tvivl om, at ved
at kombinere løshundejagten med at sidde på pas på de rigtige
steder, opnår man kontakt med flest mulige elge i reviret.

 

Og husk også, at der ikke er tale om deltagelse i et stort svensk
jagtlag, men at jagten udelukkende er forbeholdt vore
jagtgæster – altså max. 4 jægere.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

6 dages ophold

5 dages jagt

Modtagelse i lufthavnen og transfer til jagtområdet

Ophold i vildmarkshytte med helpension og sauna

Besøg på skydebane for indskydning

Al transport under jagten

Statslig og lokal jagtlicens

Jagtguider med hunde

Feltpræparation af trofæ

Flyrejse til Kiruna ca. DKK 2.200,-

Våbenimportlicens

Drikkevarer

Drikkepenge

Evt. hjemsendelse af trofæ

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Trofæafgifter (se nedenfor)
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Trofæprisliste

Trofæafgifter DKK

Elgtyr 0-4 tagger kr. 6.000,-

Elgtyr 5-8 tagger kr. 8.000,-

Elgtyr 9-18 tagger kr. 10.000,-

Elgtyr 19 + tagger kr. 24.000,-

Elgko kr 4.000,-

Kalv kr. 1.500,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Elgjagt i det nordlige Lapland Elgjagt i det nordlige Lapland 

Elg/Moose (Europa) 
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

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

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 9

http://www.tcpdf.org

