
 
 
 

 

 

Jagtrejsekonsulent - Jørn Riis. 
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Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

Serbien - Bukkejagt 
 

I den nordlige del af Serbien ligger Vojvodina provinsen. Denne, er sammen med Banat provinsen, igennem 

de sidste mange år blevet kendt for den meget frugtbare jord, hvor der avles kæmpe udbytter. Den frugtbare 

jord gør, at der i området hvert år produceres mange stærke råbukke, som ofte opnår en netto vægt imellem 

200-650g, ja eller endnu mere hvis man er heldig. 
 

Bestanden af råvildt er fantastisk, og kan sammenlignes med de gode områder i Ungarn, som også grænser 

ind til den nordlige del af Serbien`s grænser. Biotopen sammenlignes med Ungarn, dvs. med mange 

kæmpestore marker med mange remiser på. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 4 jagtdage 

• 4 opholdsdage. 

• 4 dages helpension og ophold i Kat. 1 

• Ophold i dobbeltværelse. 

• Jagtfører 1:1 

• Trofæbehandling, serbisk jagttegn, veterinær- og eksportdokumenter. 
 

Pris pr. jæger 5.850,-kr. 
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Den bedste tid at jage råbuk på, ligger imellem den 16. april og den 5. maj, før at vegetationen bliver for høj. 

Ligeledes er det et godt tidspunkt at jage imellem den 28, juli til den ca. 10. august, hvor brunsten normalt er 

på sit højeste. På dette tidspunkt er en del af afgrøderne normalt høstet. Jagten forgår som en blanding 

imellem kørsel i området samt pürschjagt, grundet de store afstande og de store marker. 
 

Indkvarteringen kan være forskellig fra revir til revir. Der bruges jagthuse samt hoteller, men der vil på alle 

indkvarteringssteder blive serveret rigelige mængder af god mad fra det gode serbiske køkken. 
 

Afskydning efter gældende prisliste 
 

Ikke inkluderet i prisen: Drikkevarer, drikkepenge, kørsel i 

reviret under jagten 55 Euro pr. dag, evt. transfer Beograd - reviret 

t/r 400 euro pr. gruppe, evt. flybillet efter dagspris, hjemtransport 

af trofæer 70,- kr. pr. stk., trofæopmålingsgebyr 225,- kr. pr. stk., 

særordning 450,-kr, enkeltværelse 175,-kr pr. dag, rejse- og 

afbestillingsforsikring. 
 

Vedr. booking af råbukke, er det altid en god ide, at bestille et 

ca. antal hjemmefra, af hensyn til vores planlægning grundet de 

forskellige afskydningskvoter på revirerne. 
 

Der kan bookes både små som store bukke. 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

Priser for råbuk efter prisliste: 
 

Råbukke                                     Kr.                            Tillæg 
 

optil 249 g                                     1.400,- 
250 - 299 g                                    1.800,-                    +     8,- pr. g o/250 g 
300 - 349 g                                    2.190,-                    +   50,- pr. g o/300 g 
350 - 399 g                                    4.650,-                    +   65,- pr. g o/350 g 
400 - 449 g                                    8.800,-                    + 104,- pr. g o/400 g 
450 - 499 g                                  13.990,-                    + 120,- pr. g o/450 g 
500 – 549 g                                 17.950,-                    + 120,- pr. g o/500 g 

          550 og større               23.950,-                      + 310,- pr. g o/550 g 
   Anskudt 50 % af trofæ pris 
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