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Kanton Wallis hvor jagten udøves er en skov/dal som består af en 

cirka130 km lang dal og det er oftest her jagten forgår. 
 

Fantastisk jagt på et unikt trofæ 
 

I de højere dele af bjergene og ofte over trægrænsen, lever 

Alpestenbukken. Højden hvor i de lever er ca. 2.500m over  

havets overflade. Jagten er oftest muligt at gøre på 1-2  dage, dog  

er dette naturligvis også meget afhængigt af vejret. 
 

Indkluderet i prisen: 

• 3 dages ophold 

• 2 jagtdage 
• Fuld forplejning 

• Ophold i dobbeltværelse 
• Jagtføring 1:1 

• Al transport i reviret 
 

Pris pr. jæger 1.290 Euro 
 

Jagten  er  meget  kontrolleret  og  der  gives  kun  meget  få  licenser  

til afskydning  af  Alpestenbuk  hvert  år  og  ikke  mange  danske  

jægere  har været heldig at få en licens. For at komme i betragtning 

skal vi indsende en ansøgning på en licens i kundens navn og 

derefter er det kun at vente med tålmodighed til der udløses en 

licens. Ofte skal man når dette sker være klar til at kunne rejse med 

kort varsel. De der har mulighed for det har den største chance for 

at komme til før de som ikke kan rejse med kort varsel. 

 

Der  jages/skydes  kun  dyr  der  har  en  alder  af  10  år  gamle  

eller  mere, normalstørrelse er ca. 80-90 cm. Mulighed for at skyde  

Alpestenbuk fra 90-100 cm vil også være mulig, men over 100 cm   

er sjældent. 

 

Mål efter CIC metoden: 

Bronzemedalje 150-156,99 CIC  

Fra ca. 60 cm Sølvmedalje 157-164,99 CIC  

Fra ca. 70 cm Guldmedalje over 165 CIC 
 

Ikke inkl.:  

Flyrejse Zurich t/r, transfer fra lufthavn til reviret t/r 380 
Euro, jagttegn Schweiz 100 Euro, alle alkoholiske drikkevarer, 
trofæ præparation og hjemtransport af trofæ og skin, jagttegn 
Schweiz 100 Euro, ekstra forsikring Schweiz 100 euro, 
særordning 100 Euro, enkeltværelse 30 euro pr. dag, 
drikkepenge 300 Euro , rejse og afbestillingsforsikring 
 
Der må ikke jages om søndagen 
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Afregning af Alpesteinbock: 
Til og med 65 cm hornlængde                      EURO   10 485.00 

Fra 66 cm til 75 cm hornlængde                   EURO   12 985.00 
 

Fra    75,1 bis   80 cm     EURO                            12 985.00           + EURO / cm     430.00 

Fra    80,1 bis   90 cm     EURO                            16 150.00           + EURO / cm     250.00 

Fra    90,1 bis   95 cm     EURO                            18 650.00           + EURO / cm     490.00 
Fra    95,1 bis 105 cm     EURO                            21 100.00           + EURO / cm     650.00 

Fra  105,1 bis 110 cm     EURO                            27 600.00           + EURO / cm  1 480.00 
Over 110,1 cm aftales på stedet da dette er nærmest usandsynligt og sjældent 

 

Det er altid det længste horn som der afregnes efter, ikke efter gennemsnit 
 

Ekstra jagtdage 700 Euro 
Ikke jægere 300 Euro pr. dag - Der betales 50.000,-kr. ved booking - Resten afregnes efter jagten 
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