
                              Elgjagt i Finland  
 

Fantastisk jagt med løshund i den smukke finske vildmark 
 

Elgjagt ved Kajaani ca. 560 km nord for Helsinki. Der kan flyves til 
Kajaani, Rovaniemi eller Joensuu. Afstanden til revirerne vil stort set 
være den samme. 
 
Revirene består af 19 jagtklubbers områder og er på ca. 400.000 ha, 
som  består af  blandet af skov, kulturlandskab og agerjord.  
Der jages med grupper på 2 – 4 jægere med guide og løshunde, eller 
hvis nødvendigt som drivjagt. 
 
Sidste år blev der skudt næsten 200 elge, heraf skød udenlandske 
gæster alene 42 tyre. Hele området er kendt for sine store elgtyre og 
smukke trofæer. Der tales finsk, engelsk, svensk og tysk af 
jagtlederne/guiderne. 
 
Der er to jagtperioder, hvor der kan modtages 20 jægere 
 
Periode 1:  
3. - 10. oktober - Ankomst dagen før jagtstart. 
Periode 2: 
10. - 17. oktober - Ankomst dagen før jagtstart. 
 
7 dages ophold og fuld forplejning 
4-5 dages jagt med guide og hunde. 
Licenser til elg og finsk jagttegn. 
Transfer til og fra lufthavn og al intern transport. 
1 Elgtyr til og med 4 takker. 1 Elgkalv  
Gevir og skind tilfalder skytten. 
Feltpræparering af trofæ 
Hjemtransport af trofæ til Danmark. 
 
Pris pr. jæger  30.800,-kr 
 
Program for jagten: 
Fredag : Ankomst og indkvartering. 
Lørdag : Jagt for gruppe på 2 - 4 jægere med løshund. Evt.drivjagt. 
Søndag : Jagt for gruppe på 2 - 4 jægere med løshund. Evt. drivjagt. 
Mandag : Fridag, evt. fiskeri eller udflugt til Rovaniemi.(polarcirk.) 
Tirsdag : Jagt for gruppe på 2 - 4 jægere med løshund. Evt.drivjagt. 
Onsdag : Jagt for gruppe på 2 - 4 jægere med løshund. Evt.drivjagt. 
Torsdag : Jagt for de jægere der indtil nu ikke har skudt elg. 
Fredag : Afrejse. 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser 
Tlf. +45 20638717 
 
www.hunterriis.dk 
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Ikke inkluderet i prisen: 
 
Transport Danmark - Finland t/r. 
Evt. udgifter til fisketur. 
Evt. udgifter til udflugt  
Præparering af trofæ til hovedmontage - 60 euro 
Præparering af skind til fuld montage - 90 euro 
Finsk jagttegn/administration 900.-kr. 
Større end 4 takker, betales 620,-kr. pr. tak. 
Momsafgift 450,-kr. 
 
Hvis der ikke opstår skudchance og nedlægges elg, tilbagebetales 
der kr. 5.200.- 
 
Ekstra trofæafgifter:  
Tjur 2.900,-kr. - Urfugl 1.950,-kr. - Jerpe 1.750,-kr. - Hare 200,-kr. 

 
 
 


