
VILDRENSJAKT VID NUUK VILDRENSJAKT VID NUUK 

Grönland är äventyrligt för naturälskaren och jägaren i oss alla… Naturupplevelsen är översvallande. Något

man kommer ihåg resten av sitt liv. Jaktområdena på Grönland är helt orörda. Luften är frisk, det är inga

elledningar i horisonten det ända ljus man har är naturens egna. Om natten lyser den klaraste

stjärnhimmeln du någonsin har sett, om inte utsikten blockeras av det oändligt vackra nordljus som dessa

breddgrader ger i all sin prakt, om du har lyckan med dig.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i stuga Kombinationsjakt Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Vildrensjakt vid Nuuk Vildrensjakt vid Nuuk 

Höjdpunkter

Helt fantastisk naturupplevelse
Spännande jakt i orörda områden
Goda möjligheter för stora troféer
Kombinera med småviltsjakt och fiske

Överblick

6 dagar jakt från SEK 38.595,- 

Vi kan erbjuda ett spännande jaktäventyr i närheten av
Grönlands huvudstad, Nuuk. Jakten på en gammal stor
rentjur i en otroligt vacker natur är för många jägare en
dröm. Tillsammans med vår partner, Nuuk Outdoor, har vi
tillgång till ett område där det tidigare inte bedrivits
kommersiell jakt, så här finns möjligheten att möta den
store rentjuren.

Jakten sker i områden som ligger ca 2,5 timmes segling
från Nuuk. Det har genom flera år varit avsatt en kvot för
troféjakt, men har inte utnyttjats, och då de lokala jägarna
undviker att skjuta de stora djuren är det bra möjligheter
för troféjägarna att komma i kontakt med de stora
trofétjurarna. Det är en kuperad terräng med 300 – 600 m
höjdskillnader och kravet på jägarens form är medelgod
fysik.

Det moderna Grönland upplevs på denna resa sida vid
sida med det gamla traditionsrika Grönland och med
årstidernas växlingar mellan de långa sommardagarna, då
solen aldrig går ner, och med den långa mörka vintern.

Välkommen till Kalaallit Nunaat – grönländarnas land.

Tidpunkt och klimat

Sommarjakten på vildren sker under perioden 1 augusti till
31 oktober. I början av jaktsäsongen har rentjurarna
fortfarande basthud men från ca mitten av september är
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troféerna fejade och även fått fin färg. I oktober börjar
tjurarna samlas i smågrupper och börjar så smått komma in
i brunsten, då är det också möjlig att komma närmare inpå
dem.

Trots det arktiska klimatet är vädret i stort sätt mycket
stabilt på grund av de stora fjordarna. På sommaren är det i
regel mycket torrt med soligt väder och i augusti ligger
temperaturen mellan +4 och +20* C. Under
september/oktober ligger temperturen på dagen på ca +10
*C och ner till -10*C på natten. Liksom på andra ställen kan
höstvädret skifta med regn och blåst, kanske även snö,
men det är ofta också klart solsken.

 

Nuuk ligger lite söder om polcirkeln, d.v.s. att det om
sommaren inte blir mörkt, medan midvintern kan vara helt
mörk utan sol, bortsett från några timmar med svagt
dagsljus, månsken och det fantastiska norrskenet. Trots en
yta på knappt 2 miljoner km2 bor det endast 56 000
människor i Grönland där merparten är inuiter. Fiske och
jakt/fångst av säl, fågel, renar och myskoxar är fortfarande
huvudsysselsättningen.

Resplan

Dag1; Flygresan till Grönland sker med flyg från
Köpenhamn till Kangerlussuaq. Flygtiden är 4 timmar och
50 minuter, och med 4 timmars tidsskillnad landar man ca 1
timme efter det man lämnat Köpenhamn! Från
Kangerlussuaq flyger man med inrikesflyg till Nuuk.
Jaktguiden möter jägarna på flygplatsen, och härifrån åker
man till hotellet där frukost serveras och där det informeras
i detalj om de kommande jaktdagarna. Efter frukost åker
man ut för provskjutning av gevären, (Det är möjligt att dels
ha eget vapen med sig, dels hyra vapen). Därefter till
hamnen varifrån man färdas med båt ut till jaktområdet med
godkänd Targa båt så man är klar för jakt nästa morgon.

Dag 2 – 5; 4 dagar jakt med jaktguide 2:1. Transport under
jakten sker dels med båt och dels/eller för fot. Man ska vara
inställd på att tillryggalägga rätt långa sträckor till fot under
jakten. Skjutavstånd från 25 till 3-400 meter. Efter att en
vildrentjur är nedlagd finns möjlighet att jaga småvilt såsom
ripa, räv och hare, dessutom möjlighet att fiska. Max antal
jägare under samma period är 4. Dag 3, 4 och 5 är hela
jaktdagar.

Dag 6; Båtfärd tillbaka till Nuuk och sedan avresa med Air
Greenland samma dag eller övernattning på hotell i Nuuk
och avresa nästa dag. Det finns naturligtvis möjlighet att
förlänga vistelsen i Grönland.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Tältläger i Nuuk, GrönlandTältläger i Nuuk, Grönland

Campen/lägret ligger i ett floddelta, där 2 smältvattenfloder från
inlandisen möts. Lägret ligger i direkt anslutning till jaktmarken
antingen till fots eller med båt över floden till andra stranden, eller
med gummibåt över sjön ovanför lägret. Området är också ett
utmärkt ställe för fiske efter fjällröding på sommaren. Själva lägret
består av ett större köks- och samlingstält samt ett antal mindre
tält för övernattning. Alla tält är bomullstält med full ståhöjd och
med uppvärmning, och man ligger på fältsängar. Dessutom finns
det toalett- och dusch/badtält. Maten består om möjligt av lokala
råvaror eller av frystorkad proviant.
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PARTNERPARTNER

Partner i Nuuk, GrönlandPartner i Nuuk, Grönland

Vår partner i Nuuk är Nuuk Outdoor som ägs av dansken Kenneth
Thomsen. Nuuk Outdoor är en firma med Tur/Charter med
yrkestrafik i området och guidade turistturer med 3 st. godkända
båtar för persontrafik.

Kenneth har bott i Grönland i 13 år och har även varit i
Siriuspatrullen, men de senare åren har han arrangerat jakt-,
fiske- och naturupplevelser i Nuukområdet. Kenneth är jägare och
har jagat och fiskat under40 år och rest på ett otal jakt resor i
Europa och Arktisk. Därutöver är Kenneth utbildad outfitter och
erbjuder jakt på vildren, säl, polarräv och småviltjakt på hare och
fjällripa. Dessutom arrangerar han sjöfågeljakt under
vintermånaderna.

Jaktområdena är jättestora och för vildrensjakten förfogar Nuuk
Outdoor över tre olika jaktområden. Två områden norr om Nuuk
på ofantliga 500 km2 och 900 km2. Till dessa områden är
båtresan ca 2 timmar. Det tredje området som ligger 2 ½ timme
söder om Nuuk är också stort, 900 km2!

Terrängen är kuperad med 300-600 meters höjdskillnad och med

ett medelmåttigt krav på jägarens kondition och fysiska
förmåga.

Vi erbjuder också fiske efter fjällröding, hälleflundra och
djuphavsfiske på stor torsk och rödfisk.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 2:1 15. augusti 2023 - 10. oktober 2023 SEK 38.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

Möter upp vid ankomst i

Nuuk                                               

Transfer i

Nuuk                                                                       

Båtresa till jaktområdet

t/r                                                    

4 dagar jakt 2:1                                                               

5 dagar uppehälle i tältläger med helpension

All transport under jakten

1 Rentjur oavsett storlek

Fältpreparering och packning av trofé

Flygresa till Grönland

Dryck

Ev. extra rentjur

Dricks

Ev. extra uppehåll i Grönland

Rese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89

Pris för extra rentjur SEK 17.850,- 

Diana Jaktresor har ingått ett samarbete med Europeiske ERV, och är glada för att både kunna erbjuda dig en perfekt reseförsäkring

till Grönland om du måste avboka resan på grund av sjukdom.

Avbeställningsförsäkring genom Diana Jagtrejser, kan du kontakta din jaktresekonsulent eller vår support på telefon 62 20 25 40 eller

sända ett mail till info@diana.dk
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VILDTARTERVILDTARTER

Vildrensjakt vid Nuuk Vildrensjakt vid Nuuk 

Ren/Caribou (Nordamerika)
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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