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Skotland
Helt tilbage til 1975 har vi de før-
ste erfaringer fra jagt i det Skotske 
højland på Glen Affric Estate. Et af 
de absolut smukkeste skotske høj-
landrevirer. Vi er stolte af at kunne 
formidle hjortejagt til netop dette 
revir. Holmelund Global formidler 
endvidere bukke-jagt på flere revirer 
i Aberdeenshire.

Polen
Holmelund Global har et tæt samar-
bejde med flere polske udbydere og 
kan tilbyde hjorte, bukke og vilds-
vinejagt i både det sydvestlige som 
nordvestlige Polen.

Spanien
Vi har ligeledes afviklet jagter i 
Spanien på især beceite Ibex. En 
jagtform, der udøves i vinter og 
forårsmånederne helt frem til juni. 
Jagten er ren fornøjelse og egnet for 
ledsagere.

Tyrkiet
Drivjagter på asiatisk vildsvin og 
individuelle jagter på asiatisk vilds-
vin og bezoar ibex er de foretrukne 
jagter for gæstende jægere. Hol-
melund Global råder over luksuslej-
lighed for foden af Taurusbjergene 
og helt ud til Middelhavet hvorfor 
en oplagt mulighed er at kombinere 
jagten med en familieferie.

Europa



Grønland
Holmelund Global har erfaringer fra 
jagt på rensdyr helt tilbage til 1980 
og fra 1992 jagt på moskusokse. 
Igennem årene har Holmelund Glo-
bal formidlet jagt til nordmænd, 
svenskere, tyskere, danskere og 
slovenere og alle har med tilfreds-
hed hjembragt både flotte moskus 
og rensdyrtrofæer. Jagterne afvikles 
i det vestlige Grønland nær Sisimiut  
og Narssaq

Alaska
Et af verdens mest udfordrende og 
gavmilde destinationer for jagt på 
storvildt. Holmelund Global har i en 
årrække med succes arrangeret jagt 
på Denali Range for moose, dalls-
heep og ulv. Endvidere har vi erfa-
ring og succes med brunbjørnejagt 
på Kodiak Island.

Canada  
I Canada samarbejder Holmelund 
Global med 2 outfittere. 

Dels et revir beliggende centralt i 
British Columbia nær Fort St. James 
på 2 millioner acres for moose, sort-
bjørn og sneged. Reviret gennem-
strømmes at 2 floder henholdsvis 
Nation River og  Omineca River og 
succesrate for sortbjørn, sneged og 
moose har i flere år været tæt på 
100 %. 

Dels et revir højt beliggende i British 
Columbia tæt på Rocky Mountains 
og  nær grænsen til Yukon. Reviret 
er på 2.000 kvardrat miles. Begge 
revirer anvender fly-in camps, men 
også jagt til hest, båd eller ATV er 
anvendt.

Sidste-nævnte outfitter som opere-
rer nær grænsen til Yukon, leverer 
gang på gang moose med gevirer af 
Alaska-kvalitet. Endvidere er jagten 
på stone-sheep, dallsheep, sneged, 
grizzly-bjørn og caribou højt værdsat.

Nordamerika 



Argentina
Med succes har Holmelund Global 
arrangeret jagter på water-buffalo, 
black buck, kronhjort, vildsvin og 
både duer og ænder på en charme-
rende free-range Estate beliggende 
centralt på den argentinske La Pam-
pas – Estancia San Eduardo er med 
sine 26.000 hektar et kæmpe revir 
som rummer tætte bestande af alle 
ovennævnte vildarter. Endvidere er 
reviret dækket af søer med lyserøde 
flamingoer, ænder og gæs. I bushen 
løber strudsene og i træerne skriger 
farvestrålene papagøjer når de bliver 
forstyrret. Et festfyrværkeri af hund-
redvis af fugleearter skønt klima, 
delikat cousine samt smukt vildt.

Syd-Amerika



Kazakhstan
Holmelund Global har afviklet suc-
cesfulde jagter på maral-hjort, mid 
asian ibex og sibirisk råbuk i de 
velkendte nationalparker. Som jagt-
land er Kazakhstan velorganiseret 
og vildtbestandene er talrige. Den 
kazakhstanske maral med geviret 
helt op til 18 – 20 kilo er uefterlig-
neligt den smukkeste hjort i verden.

Tajikistan
Her finder du i Pamirbjergene ver-
dens største marco-polo-væddere 
som efter mange jægeres smag er 
et af smukkeste trofæer overhove-
det at hjembringe. Jagten er som i 
Kirgisistan strabadserende og højden 
4.000 meter over havet gør sit ind-
tryk på danskere indtil de akklima-
tiseres.

Iran
Holmelund Global har erfaring med 
jagt på får i national-parkerne i Iran. 
Vildtbestandene er store og tætte og 
jagt-organisationen, forplejningen 
og indkvarteringen er upåklagelig. 
Jagt i Iran kan anbefales, desværre 
er den en smule dyr.

Rusland
I 8 år har Holmelund Global leveret 
jagteventyr i Rusland. Vores successer 
her har  primært været afgrænset til 
brunbjørnejagterne på Kamchatka, 
de sibiriske råbukke-jagter på Kur-
gan, hvor en af vore jægere, på et 
tidspunkt stod noteret for den 16. 
største nedlagt i verden med sine 
1240 gram, men også vinterjagt på 
los har vi formidlet med succes i Rus-
land.

Kirgisistan
På 8. år formidler vi jagt på thian 
shan-argali, marco polo-argali , mid-
asian ibex og sibirisk råbuk.

Mange stolte trofæer er hjembragt 
fra de snedækkede tinder nær græn-
sen til Kina. På disse revirer kan du 
ikke undgå at gøre dig fortjent til 
dit trofæ, når du jager i 3500 meter 
højde. 

Asien



New Zealand
Vi ved en hel masse om jagt på New 
Zealand. I særdeleshed jagt på Syd-
øene som vi finder mest spændende 
og attraktiv. Vores jagterfaringer 
centrerer sig om thar og gemsejag-
ten som de mest udfordrende og 
netop disse trofæer hjembringer du 
ikke uden en gevaldig fysisk indsats. 
Men også jagt på kronvildt, vildsvin, 
små og fuglevildt er værd at stifte 
bekendtskab med i disse særdeles 
smukke omgivelser.

Australien
Holmelund Globals samarbejdspart-
ner opererer i et revir på 100.000 
kvardratmiles benævnt Arnhemland 
i Northern Territory. Reviret er jom-
fruelig ødemark som ejes af Abori-
ginals. Kæmpe flokke af Vandbøfler 
er ikke usædvanlige på den åbne 
savanne, men også scrub-bulls og 
vildsvin kan jages under denne jagt.

Oceanien 
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www.holmelund-jagtrejser.dk 
Holmelund Global har jagterfaring og 
samarbej der med anerkendte out-
fittere i alle verdensdele. Holmelund 
Global er derfor i stand til at vejlede 
og rådgive på faglig vis uanset hvilket 
gængs trofæ, du ønsker at jage og 
lade din væg pryde med.

Holmelund Global arbejder ud fra et 
etisk regelsæt om at jagterne udøves i 
den uspolerede ødemark på naturens 
betingelser og hvor vildtet naturligt 
færdes uden begrænsende hegn eller 
andre indu strielle initiativer.
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