
 
           Jagt i Argentina på Fuglevildt 

 
Mekka for alle entusiastiske haglgevær jægere. 

 
Argentina er uden tvivl et af de mest interessante jagtlande på det sydamerikanske kontinent. Her tilbydes 
jagt på flyvende vildt og storvildt, som Kronhjort, Puma med mere. Desuden er der i Argentina mulighed 
for mange turistattraktioner, som du kan supplere jagten med. Det er det ottende største land i verden, og 
har mange naturskønne attraktioner. 
 
I nord er der de Iguazu Falls, i vest Andesbjergene og Patagonien i syd med gletschere og pingviner. 
Paradis i Sydamerika er selvfølgelig, Buenos Aires, med sine mange attraktioner. 
 
Jagtområder 
Særligt bemærkelsesværdigt er følgende typer af fuglevildt: Vilde gæs, vilde ænder, duer, og Doves. De 
vigtigste områder for disse jagter af fuglevildt er i provinserne Buenos Aires, Cordoba og Santa Fe. 
 
Cordoba-provinsen (duejagt) 
Regionen Cordoba er topområdet for duejagt og jagtområdet ligger ca. 100 km nord for byen Cordoba, som 
også er ankomst lufthavnen. Her vil du blive afhentet og der vil være ca. 60 minutters kørsel til jagtlodgen, 
hvor du skal bo. 
Doves kan jages hele året. Hvert år bliver omkring en millioner fugle skudt, dvs. 20.000 pr. uge, og på 
grund af den utrolig høje mængde af duer pr. dag, kan der forventes ca. 1.500 skud eller mere. Typisk 
skydes der ca. 500 - 1000 duer pr. dag pr. jæger. En typisk jagtdag starter efter morgenmaden på Doves. De 
fleste områder ligger ca. ½ times kørsel fra lodgen. Hver jæger får en birdboy, som sørger for patroner, 
drikkevarer og indsamling af duer/doves. Til frokost kan du enten vende tilbage til lodgen, eller der er 
mulighed for frokost i jagtområdet. 
Vedr. overnatning bor man på en fremragende jagtlodge i umiddelbar nærhed af jagtområdet. Lodgen har 7 
dobbeltværelser, der hver er udstyret med privat badeværelse. Lodgen har også en meget flot spisestue, bar 
og et opholdsrum. Dette er alt med til at gøre opholdet behageligt. Alle måltider er første klasse – med 
blandt andet, argentinsk bøf og fremragende vin! Her kan også ikke jagende ledsagere føle sig hjemme. 
 
 



 
 
Provinsen Buenos Aires (andejagt) 
Centrum for andejagt er i provinsen Buenos Aires. Her er der i løbet af vinteren fra april til september 11 
forskellige arter af ænder i et utroligt stort antal. 
 
Jagtlodgen er cirka 1,5 times kørsel fra lufthavnen i Buenos Aires. Du vil her også blive afhentet  i 
lufthavnen og kørt til jagtlodgen. 
 
Andejagt finder sted om morgenen og sidst på eftermiddagen. Jagten udøves fra platforme eller skjul. Til 
frokost vender man tilbage til lodgen. Der kan forventes imellem 25-60 ænder. pr. deltager pr. dag. 
Denne lodge har 4 fremragende dobbeltværelser med eget bad, en spisestue, bar og opholdsrum. Måltider er 
fremragende og her serveres blandt andet også de verdensberømte argentinske oksebøffer med en god 
rødvin. 
 
Storvildt 
En anden attraktion i Argentina er i marts / april at jage på kapitale kronhjorte. Man kan skyde trofæer 
imellem ca. 6-9 kg. Jagtområdet er i La Pampa. 
Andre jagtbare storvildtarter er Blackbuck, Vandbøfler, Vildsvin og vilde geder med mere. Der er også 
mulighed for at jage Puma med forbehold for licenser. 
 
Ideelle jagtterminer 
Dove/duer: Sæsonen for duer er åben hele året rundt. Højsæsonen er fra januar til midten af september. 
Ænder: 20. April til den 15. August 
Hjorte: Det bedste tidspunkt at jage hjorte er i brunsten fra midten af marts til begyndelsen af april. 
 
Ankomst 
Ved ankomsten til Buenos Aires lufthavn bliver man mødt af en tolk, der vil hjælpe dig med import af 
våben og transfer til en indenrigslufthavn, hvis du skal videre.  
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ARGENTINA - PRISLISTE 
Priseksempel på dove/duejagt 
 
Gruppe på minimum 4 jægere: 
6 rejsedage 
4 dages jagt 
 
Inkluderet: 
Modtagelse og afrejse fra lufthavnen, transfer lufthavn - jagtområde t/r, daglig  
jagtorganisation, overnatning i dobbeltværelse med helpension, al transport i området.  
 
Pris pr. jæger 3950 USD (Ved minimum 4 jægere)  
 
 

     Med venlig hilsen 
     Jørn Riis 
     Aurora Jagtrejser 
     Tlf. +45 20638717     
 
     www.hunterriis.dk 

 
 
Ikke inkluderet: 
Indførsel af jagtvåben $ 100,00 (kontant i lufthavnen), drikkepenge $40 pr. dag til bird boys 
Ekspeditionsgebyr US $ 280,00, Fly København - Frankfurt - Buenos Aires - Cordoba t/r ca. EUR 1.200, 
købes til dagspris, evt indenrigsfly dagspris, vaskeservice, alkoholiske drikkevarer, eventuelt hotel 
overnatning før eller efter jagten, haglpatroner ca. USD 12,50 pr. pakke cal. 12 eller 20, rejse- og 
afbestillingsforsikring.  
 
Rejseplan: 
Dag 1      Aftenflyvning til Buenos Aires 
Dag 2      Morgen ankomst i Buenos Aires, afhentning fra International lufthavn og   
      transfer til indenrigslufthavn. Rutefly til Cordoba. Transport med bil til bolig. 
Dag 3-6   4 dages fuld jagt 
Dag 7      Overførsel i bil til Cordoba lufthavn, fly til Buenos Aires. Nat i Buenos Aires. 
Dag 8      Eftermiddagen afgang fra Buenos Aires 
Dag 9      Morgenen ankomst i København 
 
Bestilling / Betaling: 
50% ved booking + flybillet sidste 50% betales 60 dage før afrejsedato  
 
Betingelser for afbestilling: 
I tilfælde af aflysning af den bestilte jagttur kan der findes en anden rejsedeltager ellers er det indbetalte 
depositum tabt. Vi anbefaler at du tegner en rejseforsikring. 
 
Rejserformaliteter / info 
Punktet om rejse på op til 90 dage, er der ingen visumpligt. Du skal vise dit pas ved indrejse. Dette bør 
være gyldig mindst 6 måneders efter hjemkomsten. 
 
Våbenimport  
Når du ankommer til Argentinaskal politiet registrerer dit jagtvåben. En medarbejder fra vores partner er 
behjælpelig med dette. 
 
 
 



 
 
Sundhed  
Obligatoriske vaccinationer er ikke påkrævet for direkte adgang fra Centraleuropa. Under alle 
omstændigheder bør du tjekke dine vacciner imod difteri, stivkrampe og polio. Hepatitis A - forebyggelse 
kan være nyttigt. I øvrigt efter anvisning fra egen læge. 
 
Tøj  
Skal være let og komfortabel. Ankelhøje støvler anbefales. Afhængigt af sæsonen, kan varmt tøj være 
nødvendigt. 
 
Valutaen  
Valutaen i Argentina kaldes ”pesos” og kan importeres uden restriktioner  
 
Tidsforskellen  
Er i den europæiske sommertid på + 5 timer, og er i de resterende måneder på 4 timer. 
 
Strømforsyning  
220/230 V 
 
Klima  
Årstiderne er modsat til Europa "omvendt". (Klima Region tabel Cordoba) 
 
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 


