ENJOY HUNTING AS
JAKT I DANMARK
Enjoy Hunting AS tilbyr kjøttjakt og trofe dyr i Danmark.
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www.enjoyhunting.no
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STORFLOTT NATUR

HØY VILTTETTHET

JAKTKULTUR

NYE VENNSKAP

I det store utland finns
mange varierte
jaktformer i ulike
terreng.

I de fleste land det
arrangeres jaktreiser til
er det vanligvis en helt
annen vilttetthet en her
i Norge.

Reiser man på kjente
utprøvde
destinasjoner, er
naturen og landet en
opplevelse i seg selv.

Som regel får man det
man jakter etter, og
kanskje litt til!

Ofte byr en jakttur på
nye land, verdensdeler
og flere nye kulturer og
opplevelser som er
annerledes enn her i
Norge. Nye jaktkulturer
er noe som mange
gjerne ønsker å
oppleve og ta del av.

En jaktreise skal
være sosialt,
enten man
reiser alene eller
på en gruppetur
med stort følge.

Man kan oppleve alt fra
ørken og store åpne
sletter i Afrika, store
mektige fjell med Ibex i
Asia, eller store dype
skoger og høye fjell i
Canada og Europa
Valgene er mange og
opplevelsen stor.

Når man reiser til en
kjent jaktdestinasjon
kan man være rimelig
sikker på suksess!
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Etter en lang dag
på jakt, er det
flott å sette seg
rundt bålet og
snakke om
dagens
opplevelser, eldre
historier eller
planlegge neste
dag /tur
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Vi er et helnorsk reiseselskap som tilbyr jaktreiser i nesten hele verden. Vi er stolte av å kunne si
at vi har reist, jaktet og hatt det godt. Det er nettopp dette som er grunnlaget for å si at vi har
håndplukket våre samarbeidspartnere. Vi har tilsammen over 40 års erfaring innen jaktreiser, noe
som kanskje er bransjens lengste her til lands?
Vi har opparbeidet oss solid samarbeid med mange outfittere i Europa, Nord-Amerika, Afrika og
Asia.
Ingenting er opp til tilfeldighetene, våre jaktdestinasjoner er steder hvor vi selv har jaktet og som
har gode referansen.
Det jobbes kontinuerlig med eksisterende outfittere samtidig som vi arbeider med muligheter for
flere jaktdestinasjoner og jaktformer for å kunne tilby dere våre kunder en komplett jakt med høy
kvalitet.
Kunders erfaringer, tilbakemeldinger, ideer, tips og ønsker fra dere jegere settes stor pris på hos
oss.

Dag Kristiansen

Aslak Askland

Bosatt på Eydehavn – Arendal
Fikk virkelig smaken på jaktreiser for ca 30 år
siden og har drevet med jaktreiser siden 1996.
Har også hjortejakt og salg av slakteutstyr mm
som medeier i KBK Jakt og Fritid AS.
Har jaktet og reist til utallige land i verden men
klar favoritt er Namibia.
Tlf.: +47 930 33 869
E‐post: dekrist@online.no

Bosatt på Sørlandet
Jobber som daglig leder for et entrepenørfirma
ved siden av gårdsdrift.
Har jaktet siden han kunne gå.
Allsidig jeger i Norge og over store deler av
verden fra 1998 Aktiv innen jaktskyting og har
flere NM titler.
Stor lidenskap for bukkejakt og storviltjakt på
det Afrikanske kontinentet.
Tlf.: +47 917 17 157
E‐post: aslakaskland@gmail.com
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Kort generell informasjon om Danmark

Jakt i Danmark.
På flere jaktområder og i hegn tilbyr vi nå
jakt på kronhjort, muflon, dåhjort og
rådyr. Jaktformen er alt fra posteringsjakt
i tårn eller smygjakt, det er mye vilt i disse
områdene.
Dere blir vanligvis plassert i jakttårn og
eieren trykker i ca 2.5t.
Deretter innsamling av skutt vilt, lunch og
nye runde etter lunch i en annen hegn ca
15 min kjøring unna og ny runde med
muligheter.

Husk du har lov å ta med 85 kg viltkjøtt
fra egen jakt per jeger
- selv om du må betale moms (matmoms
13%) for dette - er det meget gunstig.
Det kreves litt håndtering av diverse
jaktkort osv, så vi anbefaler at du bestiller
i god tid på forhånd. Vi jakter fra 1.
oktober til ut februar. Det er slakteri og
kjøle på gården slik at kjøtt blir godt
ivaretatt.

Det vi anbefaler er en langweekend eller
ukedager etter ønske og helst 5-6 jegere
i gruppen for å få det mest effektivt, og
siden danskeferjen går hver dag er det
mulig å ta med viltkjøtt med hjem etter
jakten.

Utgifter vedrørende ferje, er ikke med i
noe tilbud. På gården er det nye
leiligheter med 4 soverom med 2 senger
på hvert rom. Kjøkken, bad og stue.

Prisen for kjøttet er ofte inkludert i
trofeprisen, om ikke så er det ofte meget
gunstig.

Du må ordne med dansk jagt tegn noe
som tar ca.4 uker
Prisene er i Danske kr. (kjøtt inkludert i
prisen).

( vi sender gjerne bilder )
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Priser:
Jakt pr. mann Kr 500 pr. dag
Overnatting kr. 500 pr mann
Mufflon fra 60 cm kr 100 kr. pr. cm.
Mufflon opp til 60cm kr. 4500
Dåhjort fullskovel 7000 kr, medalje hjort etter
avtale. Halvskovl Kr. 4500,
Stanghjort Kr.3500, Spisshjort Kr. 2000,
Hundyr kr. 2000, Kalv kr 1000.
Kronhjort over 8 tagger kr.1000 pr. tagg.
Kronhjort 6-8 tagger kr. 5000.
Spisshjort kr. 4000
Hunndyr kr. 60 pr.kg

Europeisk våpenpass er praktisk og gjør at du
slipper dokumentene til og fra Danmark. Vi
hjelper deg med dette om du trenger mer info.
Du må også ha med og fylle ut skjema for
kjøttet.
Vi tar et depositum på kr. 1500.- før jakten - og
resten betaler du etter jakten til eieren i
Danmark. Det er gode slaktemuligheter ved de
fleste jaktområdene og du vil få hjelp med dette.
Det er også flere meget gode utstoppere i
Danmark som leverer topp kvalitetsarbeid til en
meget gunstig pris.
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Enjoy Hunting er medlem av
Reisegarantifondet, Safari Club Inter- national,
Nordisk Safari Klubb, Norges Buejeger Forbund
samt flere andre jakt og reise relaterte
organisasjoner.
Alle jegere bør spesifisere de arter som er det
primære for jakten, slik at jakten på det
spesielle dyret/dyrene bedre kan legges til rette.

2020

Når det kommer til bestilling, forespørsmål osv,
så skal det ikke være noen overraskelser.
Du vil få en nøyaktig oversikt over hva det
koster - fra A til Å. Alt som er inkludert og hva
som ikke er inkludert i din reise vil bli informert enten det er per tlf, email eller skriftlig.

Kontakt oss:
Dag Kristiansen: +47 930 33 869 E-post: dekrist@online.no
Aslak Askland: +47 917 17 157 E-post: aslakaskland@gmail.com

Enjoy Hunting er medlem av Reisegarantifondet
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