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På savannerna i nord är det Giant Eland som är stjärnan men också jakten på western roan och buffel är

bra.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i tält Safarijakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt på savannen i KamerunJakt på savannen i Kamerun

Höjdpunkter

Världens största antilop, Giant Eland samt en rad
andra attraktiva viltarter
Komfortabel inkvartering
Trofékvalitet och framgångsfaktor är i topp år
efter år
Partnern har hela fem olika jaktkoncessioner på
savannen i den norra delen

Överblick

På savannerna i nord är det giant eland som är stjärnan
men också jakten på western roan och buffel är utmärkt.

Överallt kan man förvänta komfortabel inkvartering i
traditionell afrikansk stil och uppehälle av hög standard.
Trofékvaliten på dessa område är år efter år helt i topp och
det samma gäller succesraterna! Cameroun är för
äventyrslystna storviltjägare, som Kung Salomons skatter
är för skattjägaren …. Är du klar till ditt livs äventyr?

Savannen

Mayo Oldiri Safaris råder över hela fem olika
jaktkoncessioner på savannen i den nordliga delen av
Cameroun mellan de två nationalparkerna, Bouba Ndjida
och La Benoue, ca. 4 timmars körning från Garoua, där det
en gång i  veckan är direkt flygförbindelse från Paris. Man
kan också välja att flyga till Douala och vidare med ett
inrikesflyg till Garoua.

Jaktperioden på savannen är från jultid till slutet av maj, Vi
rekommenderar att man jagar i perioden från mitten av
januari till mitten av april när det höga gräset är bränt av
och det nya kommer fram. Som alla andra ställen i världen
ger denna årstid de bästa möjligheterna för att se viltet
naturligt och i stor rörelse.

Denna tid av året är dagstemperaturen omkring 35 grader
och 22 grader om natten. Då klimatet är torrt är inte
värmen obehaglig.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66
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Telefon: 070 606 46 00
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De fem jaktkoncessioner, Mayo Oldiri, Mayo Nduell, Mayo
Vaimba, Rey Bouba och Djibao är sammanlagt på 420.000
hektar. I förhållande till arealernas storlek och viltbestånden
generellt är jakttrycket lågt så därför är trofékvaliteten
generellt riktigt god. Terrängen växlar från område till
område, men är lätt kuperad skog samt mer öppna område.
Valet av jaktområde beror på vilken viltart man först och
främst prioriterar. Ofta får man på en 2 veckors safari jaga i
två olika område.

Även om det är anlagt en del små vägar i jaktområdena får
man räkna med att det vissa dagar kan vara tal om att gå
till fots. Det är därför en fördel att vara i ganska god form.
Succesraten för giant eland har de sista åren varit 100%,
och detsamma  gäller för buffel och roan.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Jaktcamp på savannenJaktcamp på savannen

Alla camps är byggda som en traditionell västafrikansk safari
camp med stråträckta hyddor runda eller fyrkantiga beroende på
den lokala byggstilen alla med privat bad och toalett samt
gemensam uppehålls- och matstuga. Man har överallt sett till att
campen är placerad i natursköna omgivningar antingen vid en flod
eller en bra utsiktspunkt så att man också kan studera det rika
och varierande djur- och fågelliv i och omkring campen.
Uppehället är av hög standard och hela stämningen i campen är
mycket trevlig. Av och till kan man övernatta några dagar i en
såkallad fly-camp, om jakten på en bestämd viltart förekommer
långt från huvudcampen.
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PARTNERPARTNER

Mayo OldiriMayo Oldiri

Vår samarbetspartner är en av de äldsta och mest
välrenommerade outfitter i det viktiga centralafrikanska landet
Cameron. Firman förfogar över mer än 1. 000 000 hektar vildmark
fördelat på 9 koncessioner. Här kan vi erbjuda både de helt olika
typer av jakt som detta spännande jaktland är berömt för bland
jägare. Jakt i tropisk regnskog och på subtropisk savann. I
regnskogen är det den vackra orange och vitstrimmige
bongoantilopen som är målet att få för de flesta jägares
ansträngningar. Men också de små skogselefanterna,
sitatuangar, skogsbuffel, giant forest hogs och en mångfald av
exotiska duiker, som endast kan jagas här, tilldrar sig
uppmärksamhet från internationella storviltsjägare

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 5



JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Savannah i KamerunSavannah i Kamerun

Mayo Oldiri Safaris råder över hela fem olika jaktkoncessioner på
savannen i den nordliga delen av Cameroun mellan de två
nationalparkerna, Bouba Ndjida och La Benoue, ca. 4 timmars
körning från Garoua, där det en gång i  veckan är direkt
flygförbindelse från Paris. Man kan också välja att flyga till Douala
och vidare med ett inrikesflyg till Garoua

Jaktperioden på savannen är från jultid till slutet av maj, Vi
rekommenderar att man jagar i perioden från mitten av januari till
mitten av april när det höga gräset är bränt av och det nya
kommer fram. Som alla andra ställen i världen ger denna årstid 
de bästa möjligheterna för att se viltet naturligt och i stor rörelse.

Denna tid av året är dagstemperaturen omkring 35 grader och 22
grader om natten. Då klimatet är torrt är inte värmen obehaglig.

De fem jaktkoncessioner, Mayo Oldiri, Mayo Nduell, Mayo
Vaimba, Rey Bouba och Djibao är sammanlagt på 420.000
hektar. I förhållande till arealernas storlek och viltbestånden
generellt är jakttrycket lågt så därför är trofékvaliteten generellt
riktigt god. Terrängen växlar från område till område, men är lätt

kuperad skog samt mer öppna område. Valet av jaktområde
beror på vilken viltart man först och främst prioriterar. Ofta får
man på en 2 veckors safari jaga i två olika område.

Även om det är anlagt en del små vägar i jaktområdena får
man räkna med att det vissa dagar kan vara tal om att gå till
fots. Det är därför en fördel att vara i ganska god form.
Succesraten för giant eland har de sista åren varit 100%, och
detsamma  gäller för buffel och roan.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 6



Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

15 dagars safari med 13 jaktdagar

1:1 Jakt med erfaren prof. hunter, tracker och skinner

Uppehälle med helpension och drycker

Daglig tvättservice

Preparering av troféer, dipping/packing o.s.v

All transport under jakten

Flygresa till och från Garoua/Douala ca. dkr. 10.000

Charterflyg/transfer

Visum och vapentillstånd

Jaktlicens

Troféavgifter avräknas kontant i jaktområdet efter

jakten

Hemtransport av troféer

Skatt på export av troféer och skinn (1,20 EUR pr. kilo)

Skatt på elfenben (13 EUR pr. kilo)

Försäkringar

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-
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Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att

avtalas närmare.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på savannen i KamerunJakt på savannen i Kamerun

Python Babian Hartebeest, Western
Duiker, Grey/Duiker,

Grimm's (Common)

Vortesvin/Warthog Roan/Hästantilop Civet Cat
Rörbock, Bohor/Reedbuck,

Bohor

Duiker, Red-

flanked/Dykare, Giant Eland Oribi Western, Kob

Fortsätt på nästa sida...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på savannen i KamerunJakt på savannen i Kamerun

W Bushbuck, Harnessed Buffel, Western Savannah Waterbuck/Vattenbock

Elefant (Afrika)
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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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