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English description 
Shoulder mount 
or head mount 

European mount Full skin Back skin Full skin on felt Foot ashtray 
Rug head with 
full skin 

Full mount 

 

Dansk beskrivelse af konservator arbejder 
Skulder- eller 
hoved monteret 
for vægmontage 

Præpareret 
skalopsats på plade 
til ophæng på væg 

Komplet skind 
(ikke muligt ved 
skulder- eller 
hovedmontage) 

Baggerste del af 
skin (rest fra 
skuldermontage) 

Komplet skind 
med filtunderlag 
(velegnet til 
gulvet) 

 
Askebæger 
monteret på fod 

Komplet skind 
med hoved (som 
kendt fra bjørne 
skind) 

 
Fuldmon- 
teret trofæ 

English name (Dansk navn) Prices in Euro (Alle priser i Euro) 
Vervet Monkey (Abe) 315 74 - - - - 363 585 
Baboon (Bavian) 345 - - Cranium on shield     (Kranie på plade) 195 541 930 
Jackal (Sjakal) 289 81 165 95 - - 413 570 
Impala (hun) * 407 0 80 46 - - - 1.096 
Impala (han) * 525 155 95 70 - - - 1.133 
Springbuck 525 155 95 70 - - - 1.133 
Warthog (Vortesvin) * 445 - 98 55 Cranium on shield     (Kranie på plade) 195 1.222 
Warthog (Vortesvin) * tusks (tænder) Tusks on shield  (Tænder på plade) 135 Tusks on shield with cupperleaf (Tænder på plade m. kobberløv) 145 
Warthog (Vortesvin) snout mount Snout mount on plate (næserod og underkæbe med tænder på plade) 155 - - - 
Bushpig 445 137 98 - - - - 1.222 
Genets/Genet Cat 244 96 67 37 - - - 630 
Caracal/Lynch 333 103 - - - - 481 711 
African Civet/Civet Cat 230 65 - - - - 289 437 
Hyena (Hyæne) 519 137 130 81 - - 689 1.259 
Ostrich (Struds) 765 115 POA (tilbud) POA (tilbud) N/A 125 N/A 1.459 
Grey Duiker 393 103 69 41 - - - 659 
Steenbuck 393 103 56 36 - - - 852 
Klipspringer 393 103 53 39 - - - 956 

Brown/White Blesbuck * 525 175 105 85 - 110 - 1.104 
Common Reedbuck 452 103 73 63 - - - 874 
Mountain Reedbuck 452 103 65 56 - - - 874 
Bushbuck* 495 155 81 59 - - - 1.107 
Blue/BlackWildebeest (Gnu) * 545 225 205 165 265 125 - 3.185 
Red Hartebeest * 570 172 156 122 - - - 2.593 
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English description Shoulder mount 
or head mount European mount Full skin Back skin Full skin on felt Foot ashtray 

Rug head with full 
skin Full mount 

 
Dansk beskrivelse af konservator arbejder 

Skulder- eller 
hoved monteret 
for vægmontage 

Præpareret 
skalopsats på plade 
til ophæng på væg 

Komplet skind 
(ikke muligt ved 
skulder- eller 
hovedmontage) 

Baggerste del af 
skin (rest fra 
skuldermontage) 

Komplet skind 
med filtunderlag 
(velegnet til 
gulvet) 

 
Askebæger 
monteret på fod 

Komplet skind 
med hoved (som 
kendt fra bjørne 
skind) 

 
Fuldmon- 
teret trofæ 

English name (Dansk navn) Prices in Euro (Alle priser i Euro) 
Zebra * 595 0 545 335 595 - - 3.185 
Gemsbok/Oryx * 645 225 225 175 - - - 3.185 
Kudu (hun)* 437 0 144 111 - - - 2.889 
Kudu (han)* 745 225 225 175 - - - 3.333 
2 polerede Kudu inder-horn 195 - - - - - - - 
Eland* 725 195 216 185 - 141 - 4.963 
Waterbuck* 650 162 189 141 - - - 3.630 
Nyala* 595 165 165 125 - - - 1.556 
Giraffe (Giraf) * 1548 244 1.852 956 - - - 8.519 
Tsessebe* 556 122 156 125 - - - 3.185 
Buffalo (Bøffel) * 1.225 345 445 335 - - - 5.407 
Sable Antilope * 765 175 225 165 - - - 3.185 
Tail wisk, animals * (haler fra dyr m.*) Tail wisk with leather handle (Hale pisk afsluttet med lædergreb) 145  

Pedestal bases (gulvpiedestaler) Wood w. 2 sides skininlay + 2 sides decor (2 sider m. skindindlæg fra dyret + 2 sider m. udskæring ): 495 
English: Wall pedestal +10% on price for shouldermount. Floor pedestal +20% on price for shouldermount + additional for pedestal (as above)   

Dansk: Vægpiedestal +10% af skuldermontering. Gulvpiedestal +20% af skuldermontering + evt. tillæg for piedestal (se ovenfor) 
Uanset antal trofæer afregner hver jæger 45 Euro for VET Certificat samt 55 Euro for Nature Conservation jagt- og eksporttilladelser 
Der foretages samlet trofæhjemsendelse med containerskib 4-6 gange om året: P.t. er leveringstiden ca. 12-14 måneder 
Afregning af transportomkostninger og andre omkostninger forbundet med transporten fra konservator til leveringsadressen faktureres af speditøren ca. 3-4 uger før ankomst til 
Danmark. Du kan også vælge transport med fly, men det er betydeligt dyrere. 
Forsikringsbetingelser for færdigmonterede trofæer (side 1 og 2): 
Dine trofæer er brandforsikret gennem Matswani Safaris i perioden fra de er nedlagt til de bliver afhentet hos konservator, hvorefter transportforsikringen overtager ansvaret til 
trofæerne er leveret på den aftalte adresse. I tilfælde af brand omfatter dækningen levering af et lignende trofæ samt det bestilte konservatorarbejde. Bemærk at dækningen ikke 
omfatter kontant erstatning, erstatningsjagt eller en ny rejse. Ønskes yderligere forsikring, herunder erstatningsjagt eller kontant erstatning, skal du tegne en tillægsforsikring ved dit 
eget forsikringsselskab. 

Dip and Pack leveringer 
Hvis du ønsker at andre firmaer skal udføre konservatorarbejdet leveres udelukkende Dip and Pack løsninger. Afhentning af rå trofæer tillades ikke. D&P skal være anført ved 
udfyldelse af Taxidermy Instruction ved afrejse fra Matswani og kan ikke ændres på et senere tidspunkt. Prisliste tilsendes efter ønske.  

 


