LAKSEFISKE I NAMSEN, SAMT GÅS- OG STOKKAND JAKT PÅ VIKNA.
I mange år har Stein Karlsen på sin gård, på Løvøya i Vikna utviklet
et unikt produkt med jakt på Gås og Stokkand. Her er det mange fugler fra naturen av, men i tillegg ruger vi ut Stokkandunger hver vår.
Alt etter hvor mange kunder som har booket jakt i løpet av vinteren.
Vi bør i løpet av en 2 dagers jakt ha hatt minst 50 skudd forsøk på
fugler pr. jeger.
Fiske etter laks i den kjente Namsen elva er alltid spennende og har
fristet mange fiskere fra hele verden i snart 200 år. Vår unike gode
og friske laksestamme er viden kjent både i størrelse og mengde.
Her venter det mange opplevelser og kamper med laksen. All fangst
settes ut igjen etter kampen. Fang og slipp fiske utøves.
I denne pakken inneholder det følgende til våre gjester under oppholdet:
All transport/leiebil, guiding, overnatting i enkeltrom med helpensjon, lån av våpen og ammunisjon, jakt og fiskerettigheter er inkludert. 1 opplevelse på Vikna og Grong. Rotasjon mellom jakt og fiske.
Antall: 4-8 personer, 6 dager fra 1.aug.-15.sept.
Dag 1. Vertskapet henter kundene på Tr. Heim Lufthavn Værnes.
Felles middag på Namsentunet ved ankomst Grong med info.
Innsjekking for laksefiskerne på Namsentunet. Jakterne
kjører med leiebil til Vikna. Innsjekking på Løvøyen Gård på Vikna.
Dag 2/3.
Gruppe 1 Laks, fisker i 2 økter a`4/5 timer i Namsen, fra båt og land med guide.
Gruppe 2 jakter på Gås og
Stokkand på Løvøya i 2 økter a`4/5 timer med guide. Opplevelse
dag 2.
Rotasjon
av gruppene Laks i Grong/jakt på Vikna på kvelden dag 3.
Dag 4/5.
Gruppe 2 fisker laks i 2 økter a`4/ timer i Namsen,
fra båt og land med guide.
Gruppe 1 jakter på Gås og Stokkand på Løvøya i 2 økter a`4/5 timer
med guide. Opplevelse dag 4.
Gruppe 1 kjører til Grong for felles middag på kvelden dag 5.
Dag 6. Frokost. Utsjekk.
Vertskapet takker for laget og kjører gjestene til Tr.heim
Lufthavn Værnes.

