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RÉNSZARVAS VADÁSZAT – NORVÉGIA 2020
Az európai vad rénszarvas (Rangifer t. tarandus) egy nagytestű karibu, kb. 250 kg élősúllyal. A háziasított
rénszarvassal kevés közös vonása van, megjelenésével sokkal inkább az erős észak-amerikai hegyi karibut idézi. A
lényegesen jobb életkörülményeknek köszönhetően nagyobb az Izlandon élő karibunál és a Grönlandon előforduló
karibunál is. (Rangifer t. groenlandicus)
Norvégiában él az európai vad rénszarvas legnagyobb állománya. A Jotunheimer Nemzeti Parkban és a Breiheimen
Nemzeti Parkban minden évben kiadnak kilövési engedélyt néhány érett rénszarvas bikára. Mindkét NP álomszép
hegyvidéki környezetben található.
Maga a vadászat ezen a gyönyörű vidéken is szép, de sportos, napi 10 – 15 km gyalogos cserkelést, s ezért
kifogástalan erőnlétet igénylő kihívás. Augusztusban az erős bikák még a magasabb, 1.500 – 1.700 m magas
régiókban tartózkodnak, többnyire kisebb, 5-10 fős csoportokban. A vadászati idény aug. 20-án kezdődik. Kb.
augusztus 25-től az öregebb bikák teljesen elkészülnek az agancstisztítással. A partnerünk napokkal az idénykezdet
előtt figyeli és lokalizálja az erősebb bikák tartózkodási helyét. Javasoljuk ezért a vadászatot mindjárt az
idénykezdetre időzíteni, amikor a még zavartalan élőhelyen a rénszarvasok az alacsonyabb völgyekben találhatók.
Az vadászati idény előrehaladtával (a helyi vadászok is vadásznak) a rénszarvasok a magasabb hegyi régiókba
húzódnak vissza, ami megnehezíti a vadászatot.
A vadászat alatt a szállás egyszerű sátrakban van kialakítva. Ezek közepes méretű, kályhával ellátott, de csupán
minimális komfortot biztosító sátrak, amelyek az előzetesen megfigyelt rénszarvasok mozgáskörzetét figyelembe
véve lettek felállítva. Ennek ellenére számolni kell azzal, hogy a tábortól naponta akár 15 km távolságot is meg kell
tenni gyalog az eredményes vadászat érdekében.
Tekintettel arra, hogy a fegyverbeviteli engedély Norvégiába eléggé körülményes és időigényes formalitásokkal
terhelt, partnerünk a kölcsönfegyver igénybe vételét javasolja. Ezek általában Blaser ismétlő puskák, vagy
billenőcsövűek, kiváló céltávcsövekkel felszerelve. A kölcsönfegyver igénybevétele ingyenes.
JOTUNHEIMEN NEMZETI PARK
Ez a nemzeti Park 1980 azzal a céllal lett megalapítva, hogy Jotunheimen egyedülálló szépségű, vad és érintetlen
hegyvidékének növény- és állatvilágát a jövő nemzedékek számára is megőrizhessék. A vadászati idény 20 napra
korlátozott és a ugusztus 20-án kezdődik. A tapasztalatok szerint a szezonkezdet a legeredményesebb.

______________________________________________________________________________________

BREHEIMEN NEMZETI PARK
A Breheimen NP a Jotunheimen NP-tól ÉK-re található és szintén rabul ejt természeti szépségével. Az interneten
további képek találhatók ezekről a valóban látványos és megkapó szépségű nemzeti parkokról. A Berheimen NP-ban
a vadászat 26 napra engedélyezett, aug. 20-tól szept. 14-ig.
A megadott vadászati idények mindkét NP esetében a jelenleg érvényes szabályozáson alapulnak, kismértékű
eltérések előfordulhatnak.

A VADÁSZTERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE
1. Skjolden találkozóhely – Oslótól kb. 5 óra autóval
2. Skjakvegen Találkozóhely – Oslótól kb. 4 óra autóval

2
1

Fent: jellegzetes tábor a vadászterületen. Jobbra: Erős rénszarvas a Jotunheimen NP-ból. A képen a partnerünk egyik
kölcsönfegyvere is látható.
UTITERV JAVASLAT
2020 AUGUSZTUS 19 - 25
8.19.: Repülés Oslóba, éjszakázás Oslóban
8.20.: Utazás kölcsönautóval Skjavegenbe vagy Skjoldenbe.
Találkozás a partnerünkkel vagy a kísérővadászával
legkésőbb 14 órakor és transzfer a vadászatra kiválasztott területre.
8.20.: vadászat
8.21.: vadászat
8.22.: vadászat
8.23.: vadászat
8.24.: vadászat
8.25.: Transzfer Skjakvegenbe vagy Skjoldenbe és utazás
Oslóba. Repülés Budapestre

FIGYELEM!
A rénszarvas elejtésével a vadászat befejeződött és Önt
visszaviszik Skjavegenbe vagy Skjoldenbe (hacsak nem akar
segíteni a vadászkísérőjének a vadhús beszállításában – ami
azonban igen komoly fizikai munka)
Ha az elejtés korábban sikerül, a hazautazásig hátralévő időt
ki lehet használni kirándulásra.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK
-

norvégiai vadászati engedély
szállás és ellátás a vadásztáborban a vadászat ideje alatt
1/1-es vadászkísérés 5 vadásznapon
valamennyi szállítás a vadászat alatt
elsődleges gondoskodás a trófeákról
kölcsönfegyver, lőszer
és
1 rénszarvas bika elejtése, trófeadíja

összesen vadászonként……………………………………………………………..93.000,- NOK /kb. 9.319,- €
a nem vadászó kísérő részvételi díja…………………………………………….. 6.500,- NOK /kb.

651,- €

licence díj a 2. rénszarvasra (a vadászat lekötésekor, előre fizetendő…………..17.500,- NOK/kb. 1.707,- €
elejtési díj a 2. rénszarvasra elejtés, ill. sebzés esetén…………………………… 17.500,- NOK/kb. 1.707,- €
A norvég koronában (NOK) megadott árakat mindig NOK-ban kell kifizetni. Az euró (€) átszámítás a 2019. okt. 1-i
árfolyam alapján történt.(1 € = 9,98 NOK). Az árfolyam esetleges változása az €-ban megadott árakat is módosítja.
KÜLÖN FIZETENDŐ
- repülőjegy Oslóig és vissza
- autókölcsönzés 6 napra – középkategóriájú autó esetén, pl. Toyota Auris, vagy hasonló 450,- €-tól, inkl.
teljeskörű Casco biztosítás (eltérés lehetséges)
- szervezési díj vadászonként 200,- €, nem vadászó kísérőnek 100,- €
- a nyakbőr lenyúzása és utómunkálatai, a koponya lefőzése és fehérítése és csomagolás, mindez egy helyi
preparátor által elvégezve……agancsos koponya…………………..550,- € (eltérés lehetséges)
agancsos koponya + nyakbőr………950,- € (eltérés lehetséges)
- éjszakázás és étkezés Skjakvegenben, Skjoldenben vagy Oslóban – ha szükséges
- alkoholos italok, borravaló
- a trófeák hazaküldése, belföldiesítése
VISSZATÉRÍTÉS SIKERTELENSÉG ESETÉN
Amennyiben Önnek nem lesz esélye 1, a kísérővadász által elejthetőnek ítélt rénszarvas bika maximum 300 m-en
belül történő elejtésére, 10.000,- NOK / kb. 1.002,- € összeget visszatérítünk. Nem jár visszatérítés hibázás esetén,
vagy ha a vadászvendég az adódó lehetőséget nem használja ki, ill. fizikálisan vagy más okok miatt nem képes a
rendelkezésére álló vadászati időtartam kihasználására. A sebzés elejtésnek számít!

A partnerünk által augusztus elején lefotózott rénszarvas bikacsapat. Az első bika kapitális, a 3. bika pedig
már elkezdte az agancstisztítást.

A vadászati szezon kezdetére az erős bikák már letisztították az agancsukat, de lehet, hogy a tisztítás még nem
fejeződött be teljesen. Ez gyakran időjárásfüggő is. Az agancson még fellelhető háncs gond nélkül eltávolítható. Az
ilyen „nyers” agancs igényelhet némi utószínezést, ami egy jó preparátornak nem okozhat problémát. Amennyiben
Ön egy teljesen „kész” agancsú rénszarvast szeretne lőni, kérhetünk Önnek a partnerünknél egy későbbi vadászati
időpontot.
FONTOS TUDNIVALÓK A VADÁSZATRÓL, A VADÁSZKÍSÉRŐKRŐL(GUIDES)
A norvégiai rénszarvas vadászat izgalmas élmény ezen a nagy kiterjedésű, a civilizációtól szinte érintetlen
vadászterületén. Itt csak elvétve vannak utak és cserkészösvények, jó adag erőnlét és kitartás szükséges a napi 10 –
15 km-es gyalogláshoz. Nem feltétlenül látunk vadat mindjárt az első napokban. Az augusztusi időjárás lehet
kellemes „indián nyár”, de akár hideg, szeles és esős, esetleg havas is. Az időjárási okok miatt kiesett vadászati
alkalmakért nem jár visszatérítés. Jól kell reagálni a váratlan helyzetekre, a várható lőtávolság 150 - 300 m közé
tehető. A karibu gyakran „golyónyelőnek” bizonyul; a biztosan halálos lövést sem jelzi. Csak azt tudjuk tanácsolni,
lőjön, amíg a vad össze nem esik, mert csak így lehet biztos benne, hogy azt terítékre tudja hozni. Az utánkeresés a
helyi terepviszonyok között legtöbbször nehéz és bizonytalan, sok felesleges munkát és bosszúságot takaríthat meg
ezzel magának és a kísérővadászának is, aki egyébként jól ismeri a területet és az itt élő vadat egyaránt. Célszerű a
tanácsait, javaslatait megfogadni, hiszen ugyanúgy érdekelt a vadászat eredményességében, mint Ön. Segítségére
lesz a trófeaerősség megítélésében is.
Jóllehet norvégiai partnerünk az elmúlt években 100%-os eredményességgel vadásztatott rénszarvasra, garanciát
azonban sem a vadászat sikerére, sem a trófea méretére nem tudunk vállalni. Mindig a teljes vadászati költséget kell
kifizetni, függetlenül attól, hogy egy kapitális vagy egy átlagos rénszarvast sikerül elejteni. Abban egyébként biztos
lehet, hogy partnerünk mindent megtesz, hogy Ön egy erős rénszarvasbikát lőhessen.
A hibázásért nem számolnak fel külön költséget, a sebzés viszont elejtésnek minősül és aszerint is lesz elszámolva.
A szerződött rénszarvas elejtése után (hacsak nem rendelt második licencet is) a vadászat befejeződött, több
kimenetelre nincs lehetőség, még abban az esetben sem, ha a rénszarvast mindjárt az első napon sikerült meglőnie.
Az rénszarvas elejtése után Önt haladéktalanul visszaviszik Skjakvegenbe, vagy Skjoldenbe, ahol még körülnézhet,
kirándulhat, vagy korábban hazautazhat. A megértését kérjük ezért, de a kísérővadásznak az elejtett rénszarvas fejét

és nyakbőrét haladéktalanul be kell szállítania egy hűtőházba és természetesen a vadhús beszállításáról is neki kell
gondoskodnia.
Valamennyi, a korábbi hazautazással kapcsolatos pluszköltség (repülőjegy átbukkolás, plusz hoteléjszakázás, stb.) a
vadászvendéget terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha Ön más okból dönt a korábbi hazautazás mellett.
Ha Ön egy második rénszarvasra is kiváltotta a licencet, az engedély díját a vadászat lekötésénél előre, az elejtési
díjat az elejtés vagy sebzés esetén kell kifizetnie. A licence költségek nem téríthetők vissza még abban az esetben
sem, ha Ön a rossz időjárás miatt, vagy más okokból nem tudja a második rénszarvast meglőni.
TRÓFEÁK
Ha Ön csak a lefőzött fejre (agancsos koponya) tart igényt, a trófeát mindjárt haza is viheti magával. Ehhez azonban
megfelelő csomagterű kölcsönautóra lesz szüksége, valamint számolnia kell azzal, hogy a Norvégiából való
trófeakivitel és az EU-tagországba, Magyarországba való behozatal meglehetősen körülményes adminisztrációját is
magának kell intéznie.
Ezért inkább azt javasoljuk, hogy a trófeákat mindenképpen hagyja a kinti partnerünknél, aki azokat egy helyi
preparátorhoz viszi a szükséges utómunkálatok elvégzésére, majd a csomagolás és dokumentáció összeállítása után
feladja a trófeát Magyarországra. Mi intézzük az importformaságokat, vámkezelést.
A trófeakezeléssel, csomagolással, hazaküldéssel, belföldiesítéssel kapcsolatos költségeket a vadászvendégnek kell
fizetnie.
A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
Az út lekötésekor a vadászati költségek 60%-a, az esetleg megrendelt 2. rénszarvas licence és a szervezési díj
fizetendő be előlegként, a fennmaradó 40% befizetése legkésőbb a vadászat előtt 12 héttel esedékes. A repülőjegy
árát a kiállításkor a légitársaság által közölt feltételek szerint kell kifizetni. A felmerülő hotelköltségek, a túlsúly a
repülőkön és a programban nem szereplő egyéb költségek helyben fizetendők.
Lemondás esetén a befizetett előlegek visszafizetésére nincs lehetőség.
Ajánlatos ezért sztornóbiztosítás megkötése, ami osztrák partnerirodánk közreműködésével, irodánkon keresztül is
lehetséges.
A vadászatszervezésre vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az „Általános Szerződési Feltételek” cím alatt leírtak
az irányadók.
A tájékoztatóban szereplő valamennyi adat a 2019. november 8-i állapotnak megfelelően lett összeállítva, a
tévedések és az árváltoztatások jogát fenntartjuk, a már leelőlegezett utak árait garantáljuk.

