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Hvem er vi?
Firmaet Lammefjordens Jagtselskab blev grundlagt i 
2001 i et lille lokale på Lammefjorden ved Fårevejle. 
Med den ide og vision, at jagt- og hundesporten skal 
være sjovt og spændende, men ikke nødvendigvis 
dyrt og at vi skal kunne tilbyde produkter indenfor jagt, 
hundeudstyr, foder og biobrændsel billigere og bedre 
end andre butikker i Danmark, samt tilbyder jagthun-
dekurser, som sikre den mest optimale jagt-, sport-
shund.

Siden er der sket mangt og meget. Lammefjordens 
Jagtselskab har udviklet sig til at være en af de føren-
de specialforretninger og importør inden for hunde- og 
jagtsporten. Vi har et bredt sortiment og et stort 
udvalg og rummer så godt som alt til et aktivt jagt og 
hundeliv. I Marts 2016 åbnede vi vores første butik, 
Butik Noahs Ark, som ligger ved Korsør.

Vi importere selv produkterne, så uanset hvilken jagt-, 
hundesports- eller friluftsinteresse du dyrker, har vi 
det  du efterspørger ellers kan vi skaffe det og vi 
bestræber os altid på at skaffe det i en bedre kvalitet , 
samt en billigere pris, end du ser i andre speciel butik-
ker i Danmark. Vi byder dig velkommen til vores jagt 
og dyre univers og med alle de spændende produkter 
og tilbud vi tilbyder, samt at vi altid vil sætte en stor 
ære i, at yde en god service overfor ALLE vores 
kunder og kursister.

Så kontakt os, når du har behov for et specielt produkt 
eller du har behov for vejledning i at træne en 
jagthund, det betaler sig

Hos os har vi et stort udvalg af produkter indenfor 
jagtudstyr, foder og dyre produkter, træ og bioenergi, 
samt beklædning. Vi er erfarne jægere og hundefolk,så 
hos os kan du altid få en fagkyndig vejledning.

STORT UDVALG AF PRODUKTER, I SAMME BRANDGODE 
KVALITET OG PRIS HVER GANG DU HANDLER!

MILJØVENLIGE OG ENERGIRIGTIGE PRODUKTER, 
HVOR DU FÅR MERE KVALITET FOR DINE PENGE!

VI IMPORTERER SELV VORES PRODUKTER FRA DE 
BEDSTE PRODUCENTER I EUROPA!

ALLE LEVERANDØRE KVALITETSIKRES EFTER 
STRENGE KVALITETSKRAV!

MULIGHED FOR STORKUNDE AFTALER OG 
PRISSIKRING I AFTALTE PERIODER!

Vi har næsten alt!
Kvalitet og det rigtige jagtudstyr

Kvalitetshochsitz
Bygget i lærketræ og en højde på max 5 meter. 
Inden du køber og opsætter et skydetårn/stige, 
eller en hochsitz er det vigtig du kender reglerne 
for opstilling af skydetårne/stiger/hochsitz i naturen.
Når du har bestemt dig for et 
skydetårn/hochsitz eller stige, så 
kontakt Lammefjordens Jagtsel-
skab og se vores modeller der 
professionelt er udført af fagfolk 
og i de bedste materialer. Har du 
selv en ide til designet af netop 
din hochsot/tårn/stige så udfører 
vi også det inden for de skrevne 
regler.

Opsatsplader
Opsatsplader i massiv træ i forskelli-
ge størrelser og farver. Sælges 
enkeltvis eller i en kasse med 5 eller 
10 stk. Du kan også få opsatsbeslag 
som ekstra tilbehør.

Jagt og hundekurser
Et godt samarbejde mellem hund og fører
Træning til jægerens eller hans 
jagthund. Vores vision er at få 
ejer og hund til at forstå 
hinanden, og dermed skabe et 
grundlag for samarbejde, uanset 
race og hvad du vælger at bruge 
din hund til. Vi tilbyder også 
foredrag til større forsamlinger



Foder til næsten alt!
Når kvalitet og dyrevelfærd er vigtig
Naturen dyr og vores egne kæledyr som hunde, 
katte, heste mm. er ligeså individuelle som os 
mennesker. Og ligesom os tobenede skal vores dyr 
have kvalitetsfoder, der er omhyggeligt tilpasset 
dyrernes behov og hvor i deres liv de er. De er 
unikke dyr med unikke ernæringsmæssige behov - 
behov der er markant anderledes end vores egen. 
Vi har identificeret disse behov og sammensat 
vores produktsortiment udfra den mad, der er 
tilpasset den enkelte dyr, dens race, dens person-
lighed, dens alder. Vi ved, at kun ved at fodre vores 
dyr med den optimale ernæring, kan vi virkelig 
hjælpe dem med at forblive så sunde og raske som 
muligt.

Vores krav til vores foderleverandøre er:
 1. Særdeles velsmagende og let fordøjeligt
 2. Helst ingen tilsætning af hvede eller soya
 3. Uden tilsætning af kunstige farve, smags eller       
     konserveringsmidler
 4. Mulighed for økologiske produkter

Spåner og brændsel!
Mere varme for dine penge

Træpiller i 6/8 mm af høj kvalitet 
og velegnet til fyring hvor der 
stilles høje krav til pillernes 
kvalitet. Træpillerne er fra 
Sverige og er fremstillet af 
biprodukter fra savværker og 
består af sammenpresset 
savsmuld & spåner uden nogen 
form for tilsætningsstoffer. 

Nogle af de bedste træbriketter på 
det skandinaviske markedet. De er 
lavet af kvalitetstræ/spån og presset 
ekstra hårde for optimal afbrænding 
og minimal smuld. De er vakuumpa-
kket i super holdbare poser som 
sikre de ikke trækker fugt ved 
opbevaring.

Kvalitets spåner som er fremstil-
let af bløde nåletræsspåner af 
god kvalitet og som er varmebe-
handlet. Den grove struktur gør 
spånerne særdeles velegnet til 
heste, da spånerne ikke inde-
holder stikkere, plus, spånernes 
høje sugeevne, mindsker 
risikoen for sur stråle. Spånerne 
er støvrensede og pakket i 
neutrale plastballer.

Vores brænde er ovntørret, dvs. du 
kan tage hul på efterårshyggen med 
det samme og brændet leveres i tårn, 
sække eller løs vægt, alt sammen klar 
til brug. Brændet leveres i kløvede 
stykker på  max 25 cm, der har en 
ideel størrelse til de fleste brændeo-
vne og pejse. 

Voliere- Hønsegård
Sikker ophold til dine kæledyr

Kvalitets voliere eller 
hønsegårde sælges, speciel 
bygget eller i moduler i dansk 
lærketræ, vælg mellem 
mange varianter.

Foder- , opbevaringstønder i 
forskellige størrelser, som er 
vandtætte og fint kan bruges 
til dyrefoder, tøj og anden 
opbevaring. 

Jagt og udstyr til dyr
Nemt, sikkert og i høj kvalitet

Stort sortiment indenfor jagt og 
jagt beklædning, samt dyreark-
tikler og specielle jagt former 
som eks. til vildsvinejagt mm. 

Remise, læhegn eller skov
Kvalitetes planter og professionel rådgivning

For at tilgodese vildtets behov 
bedst muligt, er der en række 
faktorer der bør overvejes inden
”spaden sættes i jorden”. 

Hvad er formålet - er det en 
helårsremise terrænet mangler 
eller er det blot en mindre 
remise, og hvilke vildtarter søges 
primært tilgodeset.

Besøg vores butik!
250m2, spræng fyldt, med alt til dine kæledyr

Butik Noahs Ark - Algade 35 - 4220 Korsør
www.butiknoahsark. - T: 4219 0777


