
JAGT PÅ WHITETAIL IJAGT PÅ WHITETAIL I
FINLAND FINLAND 

Anstandsjagt efter whitetail hjort morgen og aften. Oplev en spændende jagt på whitetail hjorten hos en

kompetent og kvalitetsbevidst partner! Finland er desuden det eneste sted i Europa, hvor det er muligt at

jage whitetail på den frie vildtbane.

Udfordrende jagt Der påkræves ikke god
fysisk form

Indkvartering på hotel Indkvartering i hus Anstandsjagt Kombinationsjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på Whitetail i Finland Jagt på Whitetail i Finland 

HØJDEPUNKTER

Unik jagt på whitetail på fri vildtbane
Erfarent personale og velorganiseret jagt
Anstandsjagt på whitetail med mulighed for råvildt
og mårhund
Ophold på hotel nær jagtområdet

Overblik

Finland er det eneste land i Europa, hvor det er muligt at
jage whitetail på fri bane. Det glæder os derfor meget, at
kunne tilbyde vore jægere denne mulighed på et godt revir
i det sydlige Finland, ca. 120 km nordvest for Helsinki.
Jagtområdet er på ca. 5.500 ha og ligger i et utroligt smukt
og vandrigt terræn med masser af skov. Der er en god
bestand af whitetail, men også en god forekomst af elg- og
råvildt. Vore jægere bliver indkvarteret ca. 15 min. kørsel
fra reviret.   

Jagten på whitetail foregår som en andstandsjagt,
bestående af morgen og aften jagt fra hochsitze, hvilke er
placeret på strategiske gode steder i reviret.

Man flyver til Helsinki, hvorfra reviret kan sørge for
afhentning i lufthavnen, eller man kan leje en bil.

Hvis man ikke ønsker at medbringe sine egne våben på
flyrejsen, vil det være muligt at leje riffel på stedet.
Lejevåbene er af rigtig god standard - rifler er fra den
finske producent Sako.

Man kan tilmelde sig jagten som enkeltperson, eller i
grupper fra 2-6 jægere.

Jagtperiode:

Jagtperioden strækker sig fra 15/09 til 31/1.
Vi anbefaler at man fastlægger sig i perioden oktober-
december.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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 Arrangement som følgende:

Dag 1:
Planlagt ankomst hen på eftermiddagen, indlogering på
hotel og  evt. indskydning af riffel.

Dag 2-3-4 
Jagt fra hochsitz (morgen). Frokost på hotellet og jagt fra
hochsitz eftermiddagen/aften.

Dag 5:
Afrejse fra hotel efter morgenmad og afregning med
outfitter og evt. transport til lufthavnen.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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OPHOLDOPHOLD

KartanonKartanon

Vore jægere vil under deres ophold blive indkvarteret på et
hyggeligt hotel, beliggende ca. 15 min fra jagtområdet, eller
alternativt i luksus villaer mod en merpris, som er velegnet til
større grupper. Vi prioriterer at indkvartere vore jægere i
dobbeltværelser medmindre der er aftalt andet på forhånd.

Opholdet på hotel er inkl. morgenbuffet, WiFi og gratis adgang til
hotellets swimming pool og træningscenter. Afhængig af
gruppens størrelse vil der ved ophold i luksusvillaerne, enten
være en kok tilstede i huset, som tilbereder alle måltider, eller
måltiderne vil blive leveret andetsteds fra. Ved mindre grupper vil
partneren inviterer vore jægere på restaurant eller lignende - men
under alle omstændigheder vil der blive taget godt hånd om vore
gæster.

 

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
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PARTNERPARTNER

KartanonKartanon

Vi er meget glade for at have indgået et samarbejde med denne
erfarne og kvalitetsbevidste partner i Finland.

Kartanon blev grundlagt i 1999 af Niko Hytönen og Antti Eklund,
der begge havde en stor passion for jagt og vildtpleje. I
begyndelsen arrangerede firmaet hovedsagligt drivjagter på elg
og hjortevildt, men udvidede hurtigt deres sortiment med
fuglejagter på ænder og fasaner og senere de populærere
agerhønsejagter.

I dag råder partneren over 2 forskellige jagtområder: I Kytäjä
jages der hovedsagligt agerhøns, fasaner, ænder, whitetail, rådyr
og elg, imens der på det andet jagtområde på øen Strömsö
arrangeres drivjagter på dåvildt.

Kartanon har siden 1999 arrangeret professionelle
jagtarrangementer til mange af de mest krævende finske og
internationale kunder, private såvel som virksomheder og derfor
kan vores partner i dag tilbyde nogle af de mest velorganiserede
og kvalitetsbevidste jagtarrangementer i hele Finland.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17
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REVIRREVIR

Kytäjä Kytäjä 

Jagtområdet er beliggende i et utroligt smukt område i det sydlige
Finland, ca. 120 km nordvest for Helsinki. Reviret er bestående af
mange vådområder, store skovparaceller og landbrugsarealer
som er fordelt på ca. 5.500 ha. Området huser en rigtig god
bestand af whitetail, men der forekommer også gode bestande af
elg og råvildt. Derudover bliver der hvert år udsat et passende
antal agerhøns, fasaner og ænder. 

Specielt whitetail bestanden er rigtig god i området, idet man i 3 år
helt undlod at jage whitetail hjorten, hvilket har resulteret i at
bestanden er blevet flerdoblet og trofækvaliteten blandt hjortene
er blevet forbedret markant.

Finland er desuden det eneste land i Europa, hvor der er
mulighed for at jage Whitetail på fri vildtbane.

Vore jægere flyver til Helsinki, hvor vores partner vil møde
jægerne i lufthavnen og efterfølgende transporterer dem til
indkvarteringen. Alternativt kan man leje en bil i lufthavnen og
køre til indkvarteringen på egen hånd. Køreafstanden fra Helsinki
lufthavn til indkvarteringen er på ca. 45 min.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 1. oktober 2024 - 12. januar 2025  13.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse inkl.

morgenmad

3 dages anstandsjagt (6 outings)

Al transport under jagten

Finsk jagttegn og forsikring

Alle gebyrer og licenser

Transport til Helsinki. Fly ca. kr. 1.500-2.000,- t/r

Transfer Helsinki – revir t/r (€ 400,- fordelt på gruppen)

Evt. lejebil fra Helsinki

Måltider udover morgenmad

Trofæafgifter (se nedenfor)

Evt. leje af våben € 100,-

Ekstra jagtdag inkl. hotelovernatning, kr. 4.995,- pr.

jæger

Evt. enkeltværelsestillæg

Konservatorarbejde og hjemsendelse af trofæer

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

Obligatorisk EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- pr. person

Alt som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
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Trofæafgifter i EURO:

Nedlagt vildt under riffeljagten skal afregnes direkte hos partneren i Finland, medmindre andet er aftalt på forhånd.

Nedlagt vildt afregnes iht. følgende prislister angivet i EURO:

Whitetail EURO

Op til 4 ender 700,-

5-7 ender 800,-

8 ender 1.500,-

9-11 ender 3.000,-

12 ender + 6.000,-

Hundyr 400,-

Kalv 300,-

Anskydning 1.500,-

 

Råvildt EURO

Buk (med eller uden opsats) 700,-

Rå 400,-

Lam 250,-

Anskydning 500,-

 

Gratis afskydning af:

Mårhund

Ræv

Grævling

 I samarbejde med vores partner, kan vi tilbyde følgende rabatter under jagten:

- Første nedlagte stykke vildt, betales efter gældende prisliste

- Ved nedlagt vildt nr. 2, gives der 15% rabat på prislisten

- Ved nedlagt vildt nr. 3, gives der 35% rabat på prislisten

- Ved nedlagt vildt nr. 4, gives der 50% rabat på prislisten

Bemærk: Første nedlagte vildt, som afregnes efter gældende prisliste, er altid det største trofæ som nedlægges på jagten.

Eksempel:

Hvis en jæger nedlægger en whitetail kalv den første dag, en 8 ender whitetail hjort på anden dagen og en råbuk den sidste dag, vil

han blive opkrævet som følgende: Whitetail hjort efter gældende prisliste, whitetail kalv med 15% rabat og råbuk med 35% rabat. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

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

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 8



VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på Whitetail i Finland Jagt på Whitetail i Finland 

Whitetail deer/ Hvidhalet

hjort

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN
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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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