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FARMSAFARI - NAMIBIA 2019 
KATANENO HUNTING JAGT OG TURISME.. 

Vi kan tilbyde mange forskellige ”pakker”, som inkluderer afskydning af et antal trofæer, et antal 
jagtdage, ophold med fuld service, helpension og al transport i Namibia fra man lander i luft-

havnen i Windhoek og til man er tilbage i lufthavnen igen, - men vi kan selvfølgelig også tilbyde 
et jagtarrangement, hvor man betaler en pris for selve opholdet / jagten og derefter betaler for 
det vildt man måtte nedlægge.  Denne jagt kan finde sted på et eller flere at Kataneno´s jagt-
områder, afhængig af hvilke arter af vildt man måtte ønske at jage, men hvis ikke der er specielle 
ønsker, finder jagten normalt sted på Hunting Farm Kataneno.  
  

Jagtdistrikt: Hunting Farm Kataneno 

Dette er vor partner – Heiko Bin-
dings – egen jagtform, som har væ-
ret i familiens eje gennem flere ge-
nerationer.  Kataneno 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 forbindelse med han 
eget område. Farmen er beliggende 
i det centrale Namibia, ca. 120 km. 
nord/øst for Windhoek. Området er 
typisk Bushland og forholdsvis fladt. 
 

Ghaup Hunting Area, Namibia.  
Et af Kataneno´s sidste nye konces-
sions områder. Et meget spæn-
dende og meget kuperet område, 
bestående at en blanding af Bush-
land og åbne græsområder. Hele 
jagtområdet er på mere end 10.000 

ha og er beliggende cirka 3 timers 
kørsel direkte nord for Kataneno og 
i øvrigt kun cirka 1½ times kørsel fra 
den østlige indgang til den verdens-
berømte Etosha National Park. Dette 
område udmærker sig også ved at have en ind-
kvartering i en absolut super kvalitet. Her jages 
primært Kudu og Eland, men også mange andre af 
de almindelige arter. 
 

Rooisand Hunting Area, Namibia.  
Et andet af Kataneno´s  koncessions områder, som    
bestemt også er meget spændende. Dette område 
er beliggende i den vestlige del af Namibia, nær-

mere     betegnet i grænseområdet mellem det 
bjergrige område Khomas Hochland og det store 
ørkenområde, som dækker det meste af Namibia 
fra kysten og cirka 200 km ind i landet.  
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Bjergområderne i Khomas Hochland er specielt kendt for det naturlige hjemsted 
for Hartmann Bjergzebra, men der er også masser af andre arter, specielt Oryx 
og Springbuck . Jagtområdet Rooisand er på mere en 12.000 ha og ligger 2½ 
timers kørsel fra Windhoek og 5 timer fra Kataneno. I øvrigt er der kun 3 timers 
kørsel til kysten og de berømte kystbyer Walwis Bay og Swakopmund.   

   

Alle trofæer vil være "Full trophy". Dette er betegnelsen for trofæer der opfylder 
"Namibia minimum trophy control standard", hvilket vil sige guld, sølv, bronze 
eller conservation medal class. Man skal være opmærksom på, at mange såvel 
han- som hundyr er trofæbærende og at hundyrene fra visse arter ofte kvalificerer 
sig til medaljer. 
Det er til enhver tid den professionelles afgørelse, hvorvidt et stykke vildt er in-
kluderet i pakken. Såfremt man ønsker at nedlægget et stykke vildt uden for pak-
ken betales trofæafgiften jvf. gældende prisliste (se nedenfor). 
 

Vi kan varmt anbefale stedet, idet mange af vore kunder gennem årene har hjem-
bragt trofæer i rekord klasse fra distriktet.  
 

Jagten drives på traditionel vis og transporten rundt i reviret foregår med speci-
elle 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. 
Bemærk, der vil her være tale om jagt på både Katanenos egne jagtområder, 
samt på koncessionsområdet. 
 

Ophold:  Privat indkvartering med fuld og god 
forplejning. Der forefindes alle mo-
derne faciliteter inklusiv swimming-
pool. Der vil ligeledes være indkvar-

tering i koncessionsområdet i forbin-
delse med jagten der. Vaskeservice 
er ligeledes inkluderet i 

arrangementet. 
 

Transport:  Al transport i forbindelse med jagten 
er inkluderet. 

   

Pris:     DKK  1.700,- pr. jæger pr. dag  
  med jagtføring 4:2  

DKK 1.925,- pr. jæger pr. dag  
med jagtføring 3:2 
DKK 1.950,- pr. jæger pr. dag med jagtføring 2:1 
DKK 3.100,- pr. jæger pr. dag med jagtføring 1:1 

DKK 1.100,- pr. ledsager pr. dag  
DKK  600,- pr. ledsager/barn under 12 år pr. dag  
DKK 1.100,- for henholdsvis ankomst- og afrejserdag, 
  inkl. transport Windhoek t/r lufthavn 

Prisen  
inkludere:  Ophold med helpension samt vaskeservice, jagt med proff. hunter, samt al 

transport i forbindelse med jagten. 
 

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

Trofæafgifter for nedlagte trofæer – se trofæprislisten 
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. 
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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,- 

Hartebeest  €  450,- 

Vortesvin guldmedalje €  450, -  

Vortesvin øvrige €  295,- 

Steenbok  €  300,- 

Springbok €  440,- 

Baboon €  190,- 

Hartmann Bjergzebra  € 1.100,- 

Duiker € 300,- 

Black Wildebeest  €  1.100,- 

Blue Wildebeest  €  950,- 

Blesbuck  €  490,- 

Sjakal €  25,- 

Caracal €  500,- 

Struds  €  450,- 

Cheetah  €  1.950,- 

Brun Hyæne   €  980,- 

Selektionsvildt € 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 
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Kataneno jagtområder i Nambia: 
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TURISME 
I forbindelse med jagtturen til Namibia, tilbyder vi mange forskellige sigthseeing ture, som vil 
være oplagt at kombinere med sin jagtrejse, når man nu ”alligevel” er i Namibia. Der er turist 
lodge i mange forskellige prislag - lad os blot nævne følgende muligheder – se prisen under 
hver enkelt lodge – ud over prisen for opholdet, kan vi tilbyde en minibus inklusiv ubegrænset 
kilometer, forsikring, guide, ophold og forplejning for guide, samt brændstof for cirka         

DKK 3.000,- pr. dag for hele gruppen (op til 8 personer).   
 
 
Valley of a 1000 Hills 
Denne fantastiske lodge er beliggen halvvejs mellem Sos-
susvlei, Windhoek og Walvis Bay - er cirka 180 km fra 
Windhoek Namib's Valley of a Thousand Hills ligger på et 

højland med panoramaudsigt over Guab Valley. Dalen er 
et område med tusinder af bakker, der skaber en flot foto-
grafisk himlen. Dette naturlandskab skaber en eventyrlig 
følelse til et sted, der ellers er kendt for dets tørke og 
tørre forhold. Indtil for nylig var Valley of a Thousand Hills 
ikke tilgængelig for offentligheden, men på grund af en 
betydelig indsats og planlægning er dette vidunder blevet 

tilgængelig. Denne juvel er en af Namibias yngste turistat-
traktioner, og det bør være et must, hvis man besøger Namibia.  
Se nærmere på dette link: ”Valley of a 1000 Hills”  
Pris pr. person i dobbeltværelser ca. DKK 1.300,- pr. overnatning DBB     

 
Hotel Pension Rapmund i Swakopmund 
Besøg kystområdet ved Swakopmund og bo på hotel Rap-

mund, som blev grundlagt i 1968 af Rapmund-familien. 
Der er 20 standard suite dobbeltværelser (heraf 4 med di-
rekte havudsigt), 2 familie lejligheder og 2 luksus suiter til 
meget rimelige priser. Her kan man nyde morgenmaden 
med havudsigt i en venlig og personlig atmosfære. Hotellet 
er meget centralt beliggende, og der er kun 2 minutters 
gang fra byens centrum, hvor man kan shoppe eller for-
kæle på af de mange restauranter. Stranden kan nås in-
den for få minutter til fods for et pust af frisk atlanhavs 
luft. Se nærmere på dette link: ”Hotel Pension Rapmund” 
Pris pr. person i dobbeltværelser ca. DKK 375,- pr. overnatning BB    
 
  
Omaruru Game Lodge   

Hvis man har lyst til at opleve flere af Namibia vilde dyr, at et ophold på Omaruru Game 
Lodge det rigtige valg. Her vil man kunne opleve Elefanter, Næsehorn, Flodheste Leoparder, 
samt masser af andre afrikanske dyr. Omaruru er blevet kendt for sit mangfoldige og unikke 
dyreliv og er synonym med komfort og god service. Omaruru ligger 15 km fra provinsbyen 
Omaruru og 242 km nordvest for Windhoek. Ved an-
komsten kan gæsterne forvente et unikt designet hotel-

miljø og stilfuldt indrettede bungalows, altomfattende 
afrikansk arkitektur. Alle bungalows er fuldt airconditio-
nerede og har varmt vand i eget badeværelse. Direkte 
fra bungaloverne fører naturstenstier dig gennem fro-
dige palme omgivelser til swimmingpoolen, grillpladsen 
og restauranten. Hotellet stræber efter at give en af-
slappende og indbydende atmosfære og deres restau-
ranter tilbyder både europæisk og afrikansk køkken.  
Se nærmere på dette link: ”Omaruru Game Lodge ” 
Pris pr. person i dobbeltværelser ca. DKK 955,- pr. overnatning BB    
 
  

http://www.namibsvalley.com/
http://www.hotelpensionrapmund.com/
http://www.omaruru-game-lodge.com/
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Mount Etjo Safari Lodge 
Mount Etjo Safari Lodge er beliggende i hjertet af Okonjati Game Reserve og et af de førstepri-
vate Gamereserver etableret i Namibia og grundlagt af den verdensberømte naturkonserevator 
Jan Oelofse. Mount Etjo er hjemsted for mere end 8000 dyr og et stort udvalg af mange forsk-
lellige fuglearter, er Okonjati Wildlife Sanctuary et oplagt 

bevaringsområde. Denne historiske lodge bærer fortjent 
navnet "Etjo", hvilket betyder, at der ”et tilflugtssted”. 
Mount Etjo Safari Lodge er også stedet, hvor den vigtig-
ste erklæring om Namibias uafhængighed blev underskre-
vet i 1989 (Mount Etjo-erklæringen). Oplev Wildlife aktivi-
teter og nyd naturen på Okonjati Game Reserve, mens 
man nyder et eksklusivt køkken og en luksuriøs indkvar-

tering, Mount Etjo Safari Lodge er og er fortsat et af de 
mest foretrukne destinationer for besøgende fra hele ver-
den. 
Se nærmere på dette link: “Mount Etjo” 
Pris pr. person i dobbeltværelser ca. DKK 1.350,- pr. overnatning BB    
 
                

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://t.sidekickopen05.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XYg3MxT4qW3MPnys2BgJ0YW8qlRZx56dGbkd89d4C02?t=http%3A%2F%2Fwww.mount-etjo.com%2F&si=6658463992905728&pi=05175cbf-4634-4438-8460-56ff650c54cb
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