Argentina - Storvildt
Spændende jagtland - Lækker indkvartering og fornuftige priser.

Argentina er et meget interessant jagtland. Her er der gode chancer
for succes, hvad enten jagten gælder Kronhjorte, Blackbuck,
Axishjort eller andre arter som puma og fuglejagt. Der jages i et flot
område, som er meget afvekslende. Ca. 2/3 af området er delvis
dækket af skovområder medens den resterende 1/3 er græsbevokset.
Inkluderet i prisen:
• Jagtføring 1:1
• Transfer t/r til Santa Rosa lufthavn
• Al kørsel i jagtområdet
• Ophold og forplejning, inkl. drikkevarer ved bordet.
• Afkogning, klargøring af capes og pakning af trofæer til transport.

Pris pr. jæger pr. jagtdag 330 Euro.
Ledsagerpris pr. dag. 175 Euro
Der kan forventes en god, for ikke at sige en meget god kvalitet, på
trofæerne, idet jagtforvaltningen i området bl.a. har som mål, at
trofækvaliteten skal opretholdes på et højt niveau. Jagtområdet ligger
omkring en times kørsel fra Santa Rosa. Den familie, som ejer stedet
er af tysk afstamning og taler perfekt tysk og engelsk, hvilket skulle
sikre, at der ikke opstår sproglige problemer under opholdet.
Jagtarealet udgør ca. 20.000 hektar på den frie vildtbane
Som nævnt kan der med de bedste udsigter til succes jages kronvildt,
Axishjort, Dåhjort, Puma, Blackbuck, Vandbøffel, Four-horned
sheep, Texas Dall får, vildgeder, vildsvin og duer.
Fremragende jagtlodge - Smukke værelser med badeværelser,
smukke opholdsstuer og spisestuer. Her vil også ledsagere
kunne nyde komforten - Ledsagere kan også deltage på jagten.
Vi har sammen med vores samarbejdspartner haft mange meget
tilfredse kunder på stedet og mange af dem vender gerne tilbage
flere gange. Årsagerne hertil er mange - Et frit og åbent jagtområde
med en fremragende bestand af meget stærke og kapitale trofæer.
Tysk- og engelsktalende værter, og enkelte jagtguider der taler tysk,
samt god mad og super service
Det er muligt at leje våben - hvilket vil spare dig for en del
papirarbejde i forbindelse med transporten af våben og ammunition
– en behagelighed, især hvis du planlægger at supplere rejsen med
et efterfølgende turistprogram, der evt. gennemføres, når jagten er
afsluttet.
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte rejser.
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Kronhjort:
Jagtperiode: 1 marts - 30. juni
Området har en bestand på ca. 1.500 stykker kronvildt.
Trofæstørrelsen er fra ca. 7 til 10 kg. Men der er også mulighed
for hjorte med en gevirvægt op til 13 kg. Brunstjagten på
kronhjort afvikles normalt fra den 10. marts frem til midten af
april. Det er selvfølgelig også muligt at jage kronhjortene efter
brunstperioden, eksempelvis i kombination med afvikling af
pumajagt.

Axishjorten:
Jagtperiode: 1. februar til den 30. august.
Oprindeligt kommer Axishjorten fra Sydøstasien. Karakteristisk
for Axis’en er dens rødbrune og hvidplettede pels. Axishjortens
gevir sætter oftest op med seks ender. Hjortene kaster ikke alle
sammen gevirerne på en gang. Derfor kan man også hele året se
hjorte, der er gevirbærende.

Puma:
Jagtperiode: 1. marts til den 30. september
Heldigvis kan pumaen nu igen jages i Argentina og trofæerne
kan lovligt indføres i EU-landende. På grund af områdets tætte
vildtbestand, findes der i lokalområdet også en del pumaer.
Pumaen jages hovedsageligt på anstand/ansitz. Succesraten på
ved denne jagtform anslås at ligge på ca. 95%. Da jagtsæsonen
begynder den 1. marts kan brunstjagt på kronvildt udmærket
kombineres med en jagt på puma. Pumajagten er baseret på et
nøje reguleret licenssystem, hvilket gør, at der i øjeblikket er
frigivet licenser til jagt, der gennemføres i 2016.

Blackbuck:
Jagtsæsonen: Hele Året.
Blackbuck antilopen vejer op til 50 kg., Handyrene er
imponerende, med deres spiralsnoede horn og den flotte sorthvide ansigtsmaske. Blackbucken ynder områderne med
spredte buske og græsområder. Succesraten på meget stærke
trofæer ligger i dette område meget højt – over 90 %.
VILDSVIN:
Der er også mulighed for at jage vildsvin - disse jages som
regel på ansitz. Keilerne kan opnå kropsvægte på ca. 200 kg.
og tænderne har en længde på op til ca. 24 cm..
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Four-horned sheep og Texasdall får
De fire-hornede får og Texasdall fåret blev importeret fra USA for mange år siden. Og de har udviklet sig
meget godt - begge arter har på den frie vildtbane fået genskabt en helt naturlig og opførsel.

Vandbøffel:
Som i Australien, blev vandbøflen oprindelig brugt som
en arbejdshest i Argentina. I dag er der en vildtlevende
stamme af vandbøffel. Disse jages oftest i de fugtige
områder, hvor bøflen ynder at holde til. Succesraten på
denne jagt er meget høj.

Ikke inkl.
Flybilletter til Santa Rosa (ca. 1.300 euro )
Våben indførselslicens - 110 euro
Statslig jagtlicens - 450 euro
Trofæafgifter
Leje af riffel 20 euro pr. dag + ammunition,
Administrationsgebyr pr. person 200 euro
Licens til fuglejagt 150 euro
1 dags fuglejagt 650 euro,
Leje af haglvåben 85 euro pr. dag + patroner. Trofæafgift til staten 65 euro pr. vildtart, Eksportdokumenter,
veterinær dokumenter, forsendelse og importafgifter. Cites + afgift til staten på Puma 900 euro, Blackbuck 150
euro, Alkohol og drikkepenge
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Trofæafgifter:
Kronhjort:

op til 8 kg.
8.01 – 9,00 kg.
9,01 - 10,00 kg.
10,01 - 10,49 kg.
10,50 - 11,00 kg.
11.01 - 11,49 kg.
11,50 - 12,00 kg.
12.01 - 13,00 kg.
fra 13,01 kg.

€ 3.200, € 4.000, € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 7.500, € 9.100 € 11.300, € 14.500, -

Puma:

uanset størrelse

€

Hjorte, bøfler og antiloper:
Axis hjort
€
Dåhjort
€
Vand buffalo
€
Blackbuck
€

2.700, 2.200, 3.200, 1.400, -

Får og geder:
Fire Horned Sheep
Wild Goat
Texas Dall
Scottish Blackface får
Juan Fernandez ged
Pampa får

1.250, 990, 1.100, 1.100, 2.200, 2.200, -

€
€
€
€
€
€

7.000, Vildsvin:
Vildsvin under 20 kg.
Überlaüfer
So
Keiler op til 16 cm.
Keiler over 16 - 19 cm.
Keiler 19,10 cm. og større

€
€
€
€
€
€

150, 250, 350, 400, 660, 890,-
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Jagtrejser til hele verden…!!
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