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JAKT I DANMARK
Enjoy Hunting AS tilbyr kjøttjakt i Danmark.
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JAKT I DANMARK
ENJOY HUNTING

Velkommen til jaktsesongen 2013.
Vi i Enjoy Hunting AS tilbyt kjøttjakt i Danmark.
Dette er jakt i hegn, men eg god mulighet for en 
helgetur for kjøttjakt. 

Vi i Enjoy Hunting AS mener en jaktreise skal 
være en glede, ikke en mengde forvirrende papirer, 
manglende reisedokumenter og uforstålige im-
portskjemaer. Tvert i mot, en jakttur skal nytes!

Enjoy Hunting AS er et totalservicebyrå, som tar 
hånd om alt fra A til Å. Velger du å reise med Enjoy 
Hunting betyr det at du velger et selskap som 
ikke over- later noe til tilfeldighetene og gir deg 
en garanti på kvalitet.

Vi er medlem av Reisegarantifondet, Safari Club 
International, samt flere andre jakt og reise   re-
laterte organisasjoner.
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DANMARK
KORT INFORMASJON OM DANMARK OG DETS JAKTFORMER.

Jakt i Danmark.

På flere jaktområder og i hegn tilbyr vi nå jakt på kronhjort,         
muflon, villsvin, dåhjort og rådyr. Jaktformen er alt fra postering-
sjakt til drivjakt, og det er mye vilt i disse områdene. 

Det vi anbefaler er en langweekend med jakt, og siden danskefer-
jen går hver dag er det mulig å ta med viltkjøtt med hjem etter 
jakten.

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

Husk du har lov å ta med 80 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. Enten det er vårjakt på rådyr 
eller høst/vinterjakt bør du bestille minst 1 - 3 mnd på forhånd 
pga lisenser osv.

Utgifter vedrørende ferje, transport i Danmark og overnatting er 
ikke inkludert her i vår prisliste. Det er lett å finne en hyggelig kro 
rett ved jaktområdet, og en totalpakke med overnatting og mat er 
ofte meget gunstig. Regn med ca 500-600 per døgn inkludert mat 
og overnatting.

Du må ordne med dansk jagt tegn - noe vi hjelper deg med, og prisen 
er ca kr. 600.- Priser i Danske kr. på de mest vanlige artene (kjøtt 
inkludert i prisen).
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Priser:
Mufflon 125 kr. pr. cm. 
Villsvin (som kjøtt) 50kr. pr. kg. vommed vekt 
Dåhjort fuldskuffel 8500 kr + medalje hjort etter avtale 
Kronhjort 1300 kr. pr. tagg. 
Ungdyr/kjøttdyr - kron/då kr. 70.- pr. kg

Vi tar et depositum på kr. 1500.- før jakten - og resten betaler 
du etter jakten er i Danmark. Det er gode slaktemuligheter ved 
de fleste jaktområdene og du vil få hjelp med dette. Ønsker du å 
vetrinær godkjenne ditt slagt er det fullt mulig , og g jøres siste dag 
på jakten.

Det er også flere meget gode utstoppere i Danmark som leverer topp 
kvalitetsarbeid til en meget gunstig pris.
 
Europeisk våpenpass er praktisk og g jør at du slipper dokumentene 
til og fra Dan- mark. Vi hjelper deg med dette om du trenger mer 
info.
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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.

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:

Kontoret i Arendal:
Våjevein 112, 4810 Eydehavn
Dag Kristiansen
Tlf: 930 33 869
dag@enjoyhunting.no

Kontoret i Stavanger:
Aleksander Amdal
Vervikhagen 10, 4120 Tau
Tlf: 959 90 825
aleksander@enjoyhunting.no

worldwide hunting adventure
www.enjoyhunting.no

Enjoy Hunting


