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Kasakhstan er kendt over hele verden for jagten på de meget 

store og flotte maralhjorte, samt den store og tætte bestand af 

Ibex. Dette gør at mange jægere vælger at jage de to i 

kombination med hinanden. Jagten på de to arter foregår i den 

sydøstlige del af Kasakhstan, i områderne Tochty og Sharkent, 

som ses på kortet længere omme. Landet er også kendt for sit 

fascinerende bjerglandskab, og de store uberørte områder 

Inkluderet i prisen: 

• Ca. 14 rejsedage 

• Ca. 10 jagtdage 

• Fuld forplejning  

• Jagtføring 1:1 
• Tolk i lejren til hele gruppen 

• 1 stk. Maralhjort optil 12 kg 

• Hjælp ved ind - og udrejse transfer fra lufthavn til 

jagtområdet i bil t/r samt transport i reviret, felt 

præparation af trofæet samt saltning og pakning til 

hjemtransport. 
 

Pris pr. jæger 79.950,-kr. 
(Der vil være mulighed for at tilkøbe ibex) 

 

Maralhjorten, som jages I den Dschungarischen Altau, opnår 

meget let en gennemsnitlig trofævægt på ca. 13-16 kg, i 

modsætning til Rusland og Mongoliet hvor vægten ligger på ca. 

8-10 kg. Kapitale Maralhjorte på 16 kg eller mere nedlægges 

også i dette område. Det karakteristiske for Maralhjorten er, at 

den ikke har krone, og oftest har imellem 12-14 ender og ikke 

mere. Maralhjorten lever mest i bjergområderne, og den passerer 

de stejle bjergskråninger så let som ingenting, til trods for sin 

kropsvægt, som ligger imellem 230-300 kg. 
 

Det mest optimale tidspunkt, at jage Maralhjorten på, er i 

perioden fra 15.09 – 15.10, hvor dyrene er i brunst 
 

Jagten er en klassisk bjergjagt, der foregår som en kombination 

af at ride på hest samt pürsch til fods. Jagten foregår i en højde på 

1.500-2.500 m, hvorved anvendelsen af heste gør det meget 

nemmere at komme frem i områderne. Man bør dog ikke undervurdere denne form for jagt, og en rigtig god idé 

vil være at starte med ride undervisning i god tid før en rejse afvikles. Ligeledes vil en rimelig kondition være 

tilrådelig.  

Til forberedelserne hører også skudtræning imellem 80-250 m, da disse skudafstande typisk vil forekomme.  

Et par uvurderlig ting er en afstandsmåler samt en god håndkikkert. 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

Afskydning, administrationsgebyr/Visum 250 Euro, indrejsegebyr, registrering og jagttegn 350 Euro, evt. 

hotelophold ca. 110 Euro, fly Danmark/Almaty t/r ca. 7.500,- kr. samt evt. indenrigsflyvning, alkohol, 

drikkepenge, Veterinærpapirer ca. 100 Euro pr. trofæ, evt. hjemtransport af trofæer/forsendelse, rejse og 

afbestillingsforsikring 
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Ibexen, som også bliver kaldt den centralasiatiske stenbuk, er 

med sin størrelse, kropsvægt og trofæstørrelse den stærkeste 

stenbuk underart. Ibexens kan jages i forbindelsen med jagt 

på Maralhjort, der tilrådes i givet fald ca. 10 dages jagt ved 

denne kombination. De Ibex som jages i området hvor 

Maralhjorten er, har en hornlængde på ca. 115 cm. Større 

trofæer optil 130 cm kan også forekomme. Kropsvægten er 

fra ca. 80-130 kg. Der kan være mulighed for på jagten at 

skyde Sirbirsk Råbuk, Keiler og måske Ulv. 
 

Rejseforløb: 

Der flyves normalt til Almarty, hvor jægerne modtages af en 

tolk, som hjælper med indrejseformaliteterne. Efterfølgende 

foregår transferen med bil eller minibus til jagtområdet. 

Ude i jagtområdet er der en basis camp, som består af 

træhytter eller stortelte, som har køkken, toilet og bad. Der er 

i hovedcampen radioudstyr samt generator, som leverer 

strøm. Her opholder hjælpepersonale, chaufføren samt tolken 

sig under hele opholdet. Den første nat foregår som regel i 

hovedcampen. 
 

Fra hovedcapmen foregår transporten ind i reviret på hest. 

Under selve jagten, når hovedcampen forlades, bruges meget 

enkelte telte. Dette gør at komforten er meget lille, og der 

kræves et kraftigt soveunderlag samt en rigtig god sovepose. 
 

Transferen fra jagtområdet til Almarty foregår senest en dag 

før hjemrejse, her skal der forventes,  

en nat på hotel. I Almarty pakkes alle trofæerne, og  

veterinærpapirerne forberedes til hjemrejsen. Under dette 

forløb vil tolke være til stede, til at hjælpe med 

udrejseformaliteterne. 
 

Afviklingsplan: 

Dag 1: Afrejse til Almarty og afklaring af alle indrejsetilladelser. 

Dag 2: Transfer med bil eller minibus til jagtområdet  

Dag 2: Indkvartering i basiscampen 

Dag 3-10: Ca.8 jagtdage, overnatning i telt i jagtområdet. 

Dag 11: Transfer til Almarty, pakning af trofæer, overnatning på hotel. 

Dag 12: Afrejse til Danmark 
 

Dette er en omtrentlig afviklingsplan af rejsen. 

 

Iøvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 
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Følgende afskydnings priser: 

 

MARALHJORT IBEX SIRBIRSK RÅBUK 

+ tillæg over 12 kg Op til 110 cm                     EUR    2.800,-                    Pris                   EUR  1.750,- 

12,01 – 13 kg     EUR        700,- pr. 10 cm over 110 cm       EUR    + 700,-  

13,01 – 14 kg     EUR     1.300,-   

14,01 – 15 kg     EUR     2.600,-   

15,01 – 16 kg     EUR     3.400,-   

16,01 – 17 kg     EUR     5.900,-  

Over 17 kg         EUR     7.900,-  

 

Ekstra afskydninger: 

Maralhjort nr. 2 optil 12 kg 4500 Euro + tillæg over 12 kg 

Keiler: 1300 Euro 

Ulv:     1400 Euro + ca. 200 Euro + Cites papirer 
 

Klimaet i juli/august ligger på en temperatur mellem 16 til 24 grader. I oktober må der regnes med nattefrost, og 

ca. 20 grader om dagen. I december til februar er der et gennemsnit på – 20 til – 5 grader. Der er en tidsforskel 

på 5 timer til områderne hvor der jages. 
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Jagtområder for Maralhjort og Ibex: 
 

1. Region Dschungarische Pforte:  

Området ligger 700 Km nordøst for Almarty, i 

området ind til Kina. Der jages her i højder af 

1.000-3.200 m, hvilket gør det rimeligt nemt at 

komme frem i området med hest. Der kan her 

forventes Maralhjorte på ca. 10-16 kg. Transfer 

tid ca. 12-15 timer. 

 

2. Region Narynkol:  

Jagtområdet ligger ca. 400 km nord øst for 

Almarty og ca. 200 km. sydøst for Tadykorghan. 

Trofæstørrelserne her er fra gode til meget gode. 

Der skal her forventes Maralhjorte på ca. 10-14 

kg. Transfer tid ca. 7-10 timer 
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