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FARMSAFARI - NAMIBIA 2019 
”KATANENO SELEKTIONSJAGT” PAKKE  

MED 4 STYKKER VILDT INKLUDERET 
 
Vi kan tilbyde mange forskellige ”pakker”, som indkludere afskydning af et antal trofæer, et antal jagtdage, ophold med 

fuld service, helpension og al transport i Namibia fra man lander i lufthavnen i Windhoek og til man er tilbage i lufthav-

nen igen.  

 

Ud over disse arrangementer, har vi de sidste par år også haft mulighed for, også at kunne tilbyde en meget spændende, 

interessant og ikke mindst prismæssigt meget atraktiv SELEKTIONSJAGT. Vi har gennemført flere af disse jagter for 

grupper på 6-8 jægere og resultaterne har været særdeles gode. Resultaterne har været på mellem 40 – 50 stykker vildt, 
og det har været en blanding af almindelige trofæer og selektionsvildt. På denne type jagt har du chancen for at få en 

meget spændende oplevelse, hvor man kan være med til at pleje vildtbestanden og samtidig opleve jagten i Namibia til 

meget små penge. Som udgangspunkt vil det normalt kun være tilladt at skyde selektionsvildt, men til gengæld er jagten 

og trofæpriserne meget fordelagtige. Det skal pointeres at selektionsvildt ikke kun er hundyr og dyr med brækkede 

horn/tænder, det er også handyr, som er vurderet til ikke at bliver top trofæer.   

 

Denne Selektionjagt vil foregå på et eller to af Kataneno´s jagtområder og kan først finde sted fra starten af juni, da den 

nye generation af Vortesvin, Hartebeest og Blue Wildebeest, stadig er så unge at de endnu ikke kan klarer sig selv.  

 

Der er inkluderet mulighed for afskydning af følgende 4 stykker Selektionsvildt: 

1 Blue Wildebeest - 1 Hartebeest – 1 Vortesvin – 1 Sjakal 
 

Ud over disse 4 stykker vildt vil der være mulighed for at skyde andet Selektionsvildt til meget fordelagtige priser. Det 

vil efter forudgående aftale også være begrænsede muligheder for at skyde "almindelige" trofæer.  Her følger en kort 

bekrivelse af jagtområderne: 

 

Jagtdistrikt: Hunting Farm Kataneno  

Dette er vor partner – Heiko Bindings – egen jagtfarm, som 

har været i familiens eje gennem flere generationer.  Kata-

neno har været Buhls samarbejdspartner gennem mere end 

20 år.  Farmen er på ca. 18.000 ha., men Heiko råder totalt 

over et jagtareal på 58.000 ha. som ligger direkte i forbindels 

med han eget område. Farmen er beliggende i det centrale 
Namibia, ca. 120 km. nord/øst for Windhoek. Området er ty-

pisk Bushland og forholdsvis fladt. Her kan jages de fleste af 

Namibia´s almindelige vildtarter, bortset fra nogle enkelte ar-

ter som Waterbuck, Kudu og Eland. 

 

 

 

Jagten:  Det er  en jagt hvor der primært jages selektionsvildt og det er til enhver tid den professionelle jægers afgø-

relse, hvorvidt et stykke vildt er klasificeret som SELEKTIONSVILDT. Trofæer kan hjemtages fra alt nedlagt Selekti-

onsvildt mod betaling af en ”trofæafgift” på € 250,- pr. stk. – BEMÆRK, at hvis man vælger at hjemtage trofæet fra det 

første vortesvin, kan man skyde et selektions vortesvin mere gratis og begge trofæer kan hjemtages.     
 

Det vil normalt være muligt – efter forudgående aftale – at nedlægge enkelte ”almindelige” trofæer med betaling af nor-

mal trofæafgift jvf. gældende prisliste (se nedenfor). Det skal dog bemærkes, at dette er under forudsætning af at det ske 

under selektionsjagten. 

 

 Jagten drives på traditionel vis og transporten rundt i reviret foregår med specielle 4x4 jagtkøretøjer. Jagten 

kan også foregå som anstandsjagt ved et af de mange vandhuller. Under jagten er man altid ledsaget af en professionel 

erfaren hunter. Skinning, saltning & "field preparation" af trofæer er inkluderet i prisen. 

Kataneno 
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Bemærk, der vil her være tale om jagt på både Katanenos egne jagtområder, samt på koncessionsområdet. 

 
Ophold:  6 dages indkvartering med fuld og god forplejning. Der forefindes alle moderne 

faciliteter inklusiv swimmingpool på alle områderne og daglig vaskeservice er 

ligeledes inkluderet i arrangementet. 
 

Transport:  Afhentning og tilbagetransport til lufthavn i Windhoek, samt al transport mellem 
jagtområderne, samt i forbindelse med jagten - er inkluderet. 

 

Pris: DKK    9.900,- pr. jæger ved 8 jægere  
 DKK  10.100,- pr. jæger ved 7 jægere 
 DKK  10.200,- pr. jæger ved 6 jægere 

DKK  10.400,- pr. jæger ved 5 jægere 
DKK  10.800,- pr. jæger ved 4 jægere 

 DKK  11.800,- pr. jæger ved 3 jægere 
 DKK  12.800,- pr. jæger ved 2 jægere 

  
DKK  7.200,- pr. ledsager DKK 3.600,- pr. ledsager/barn under 12 år  

 
Prisen  

inkludere:  6 dages ophold med helpension samt vaskeservice 
5 dages jagt med professionel jægere 
Transfer Windhoek lufthavn t/r, samt al transport i forbindelse med jagten. 

  Sightseeing i Windhoek 
 
Ikke inkluderet  
i prisen: Flybillet København / Windhoek t/r fra ca. DKK 7.000,- 

Trofæafgifter udover de inkluderede - se trofæprislisten hvor  
alt selektionvildt er mærket med gult 
Leje af våben € 15,- pr. dag + € 0,80 pr. stk ammunition 
Forsikringer og drikkepenge  

 
Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillings forsikring, som koster 6 % af rejsens pris. 
 

Arrangementet kan evt. kombineres med besøg i nationalparker eller andre seværdigheder. Der 
er mange spændende steder der kan opleves i Namibia, - Etosha National Park som er beliggende 
i den nord/østlige del af landet og hvor der kan opleves næsten alle de dyrearter, der findes i 
det sydlige Afrika – Kystbyen Swakopmund og det spændende område ved Atlanterhavet – Ørk-
nen med det typiske røde namibianske sand – Windhoek hovedstaden i Namibia, - blot for at 
nævne nogle at de mange interessante områder.   Vi er gerne behjælpelig med oplysninger om 

de forskellige muligheder. 
 

TROFÆAFGIFTER 2019 
 
 
Kataneno trofæafgifter:  
Kudu   €  1.400,- 

Oryx €  450,- 

Oryx - selektion €  250,- 

Hartebeest  €  450,- 

Hartebeest - selektion €  250,- 

Vortesvin guldmedalje €  450, -  

Vortesvin øvrige €  295,- 

Vortesvin  - selektion €  250,- 

Steenbok  €  300,- 

Springbok €  440,- 

Baboon €  190,- 

Hartmann Bjergzebra  € 1.100,- 

Duiker € 300,- 

Black Wildebeest  €  1.100,- 

Black Wildebeest - selektion  €  250,- 

Blue Wildebeest  €  950,- 

Vortesvin 
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Blue Wildebeest - selektion €  250,- 

Blesbuck  €  490,- 

Sjakal €  25,- 

Caracal €  500,- 

Struds  €  450,- 

Cheetah  €  1.950,- 

Brun Hyæne   €  980,- 

Eland, ko - selektion €  250,-  
 
 
Kataneno trofæafgifter koncessionsområder: 
Burchell´s Zebra  €  1.200,- 

Impala   €  720,- 

Black Faced Impala   €  1.750,- 

Giraf   €  1.400,- 

Eland   €  1.500,- 

Eland, ko €  650,- 

Klipspringer   €  1.200,- 

Damara Dik Dik € 1.850,- 

Waterbuck   €  1.980,- 

Leopard €  6.000,- 

Selektionsvildt € 250,- 

 
 
 
 
Et par referencer:  
Niels Vester Rasmussen, Hobro 22 68 66 22 
Martin Vester Rasmussen, København 41 81 55 03 
Jacob Conrad Kamman, Køge 26 81 90 08   
Jørgen S. Christensen, Ballerup 20 90 77 80 

Thomas Bak, Ikast 20 30 08 43 

Jesper Nielsen, Højbjerg 40 45 85 70 

Henrik Lykke Sørensen, Skødstrup 41 31 99 44 

Finn Vestergaard, Hårby 40 21 45 45 

Torben Eriksen, Juelsminde 20 82 43 72 

Peter Skade Nielsen, Tarm 20 23 52 48 

Ola Bengtsson, Halmstad, Sverige +46 709 948 100 
Axel D Grönesjö, Fristad, Sverige +46 705 835 575 
Carsten Iversen, Odense 66 18 71 26 
Günter W. Stillenmunkes, Kolding 75 53 14 23 

 
 
FAST 

 
 
 
Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig venligst give besked snarest muligt. 
 
Hvis du har spørgsmål eller andre ønsker, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte 
mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 

 

Henning Olsen 
 
 

Hartebeest 

Vortesvin 

Blue Wildebeest 


