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Mozambique er opdelt i 10 provinser. Niassa provinsen, som er en  

af dem, grænser i nord ind til Tanzania og dette jagtområde er på   

ca.  500.000  ha,  og  ligger  sydøst  for  Niassa  Game  reserve, 

mellem floderne Messalo og Niorenge. 
 

Mozambique en spændende og anderledes jagtdestination 
 

Inkluderet i prisen - Leopard: 
• 14 rejsedage 

• 12 jagtdage 

• Jagtføring 1:1 

• Ophold og fuld forplejning dog uden alkoholiske drikke 

• Transport under jagten 

• Inkl. licensgebyr leopard 

Pris pr. jæger 11.990 USD 
+ trofæafgift når leoparden er skudt 

 

Inkluderet i prisen - Elefant: 
• 16 rejsedage 

• 14 jagtdage 

• Jagtføring 1:1 

• Ophold og fuld forplejning dog uden alkoholiske drikke 

• Transport under jagten 

• Inkl. licensgebyr elefant 

Pris pr. jæger 33.500 USD 
+ trofæafgift når elefanten er skudt 

 

En del af reviret er beliggende på et plateau, som ligger i 1000-

1500  m  højde.  Området  er  fantastisk,  og  består  af  en  meget 

uberørt  natur.  Området  har  en  god  bestand  af  vildt,  da  der  

her ikke  er  overjaget,  som  i  så  mange  andre  områder.  Der  er  

i området en førsteklasses mulighed for at jage Elefant, Leopard, 

Løve, Sabel samt af og til antiloper. 

 

Skønne uberørte landskaber og en god vildtbestand 
 

Området er også kendt for gode trofæer på Waterbuck, Eland og 

Bushbuck. I den nordlige del af området er der også en bestand 

af bøffel, som der kan jages. 

 

Udgangspunkt  for  jagten  er  en  basiscamp,  som  er  bestående  

af træhytter  med  græstag  og  safaritelte,  hvor  der  er  mulighed  

for bad og der er toilet. 
 

Leopard: 
Bestanden  af  leopard  er  stor  i  dette  område,  og  dette  giver 

mulighed for en meget høj succesrate. Der jages på bait, men 

det sker ofte at en leopard skydes ved dagslys på pürsch, eller på  

baiten i løbet af dagen. Leopardlicensen frigives når der bookes minimum 12 dages jagt. Der er i dagtimerne også 

mulighed for at jage de øvrige arter i området. 
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Elefant: 
Området er også meget kendt for den store bestand af elefanter, da  
området  også  grænser  op  til  Tanzania,  som  er  kendt  for  de 
gode  elefantjagter.  I  området  er  der  tidligere  skudt  meget  store 
elefanter. Man kan forvente ca. 60-70 punds elefanter her. Med 
held   er   der   mulighed   for   at   skyde   endnu   større   elefanter. 
Tidligere   er   der   skudt   elefanter   på   100   pund   i   området.   
I øjeblikket gives der kun 2 licenser fri i området om året, hvilket 
gør at der bør bookes i god tid, hvis man vil have muligheden for 
en af disse licenser. 

 

Sabel: 
Dette er et godt sted at skyde sin sabel, på grund af de virkelige 
flotte  trofæer  sammenlignet  med  prisen  for  trofæet.  Normalt 
skydes  der  Sabel  imellem  38-42  tommer.,  men  der  er  også 
mulighed for at skyde kapitale trofæer over 42 tommer. 

 

Der flyves normalt til Johannesburg – Maputo – Lichinga, og 

fra Lichinga er der ca. 5-6 timers køretid til jagtområdet 

 

Ikke inkluderet i prisen:  
Kontor- og administrationsomkostninger 500 USD, flyrejse t/r, 

drikkepenge, transfer Lichinga jagtområde t/r pr. bil 1300 USD, dip 

and pack inkl. papirarbejde og klargøring til eksport, transport af 

trofæer til Beira til konservartor imellem 350-700 USD, evt. 

hotelomkostninger, medrejsende ikke-jægere 300 USD pr. dag, 

alkoholiske drikke, hjemsendelse af trofæer, individuel rejse- og 

afbestillingsforsikring 
 

Trofædepositum: Ved booking betales 50 % + flybilletter, mens  

restdepositum betales senest 60 dage før afrejse. 

Afmeldingsgebyr: 50 % indtil 60 dage før afrejse, derefter 100 % -  
For nødvendige vaccinationer - spørg egen læge. 
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           Vildtart                           Trofæafgift i USD                   Vildtart                           Trofæafgift i USD 

Leopard 11.500 Hartebeest Licht     3.150 

Løve 16.500 Kudu 2.400 

Elefant 18.000 Bavian 550 

Licens gebyr 13.500 USD    

Kaffernbøffel 5.750 Wildebeest 3.250 

Buschbuck (chobe)                            1.800 Zebra 2.750 

Buschschwein    900 Reedbock 1.400 

Duiker antilope - Blue 850 Sabel antilope                                           4.950 

Duiker antilope - Red 1.120 Suni antilope                                             1.700 

Eland 4.100 Wasserbock 2.300 

Grysbock   1.150 Vortesvin 900 

Krokodille 5.400 Anskudt tæller som nedlagt.  
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