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Vores samarbejdspartner har mange års erfaring for 

afvikling af jagtarrangementer og har mange forskellige 

jægere fra hele verden på jagt. Jagten gennemføres i 

områderne Shadrinsk 2, Shardrinsk, Kataisk, Dalmatovo, 

Kargopolie og Tscherbakul, som alle ligger i Kurgan 

området. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 6 dages ophold 

• 5 jagtdage 

• Modtagelse i Yekaterinburg  

• Inkl. hjælp med dokumenter. 

• Engelsk/tysktalende tolk  

• Transfers fra lufthavn til revir t/r   

• Al transport i reviret 

• Ophold og fuld pension i jagtreviret 

• Jagtføring 1:1,  

• Felt præparation af trofæer  

• Pakning til transport 

Pris 13.950,- kr. pr. jæger. 
 

Jagten under brunsten, på de ca. 50-60 kg Sibirske 

råbukke er yderst spændende og med bare lidt jagtheld 

kan der nedlægges kapitale trofæer. 
 

Den store afveksling der er i biotoperne gør det utroligt 

spændende at jage, da der er alt fra kæmpe markområder 

til store skovområder/engområder samt områder med 

mange små remiser. Skovene består hovedsageligt af 

birkeskove. 
 

På grund af de kæmpestore jagtarealer er der en 

forskel til de hjemlige jagtmetoder på råvildtet. 
 

Dette gør at det Sibirske råvildt stortrives her. Dog kan 

bestanden på ingen måde samme lignes med Polen 

Ungarn eller Serbien. Måske lidt i stil med England hvor 

bestanden ikke er tæt.  

Gennemsnitsvægten på trofæerne ligger på 700-1000g. 

Stærke/kapitale trofæer på 1000-1200g nedlægges også 

hvert år ja og end også helt kapitale trofæer over 1200 g.  
 

Den kendte ansits bringer sjældent jagtheld, derfor må 

der forventes en kombination på bil pürsch som afsluttes 

med pürsch til fods når en god buk observeres. 
 

Det bedste tidspunkt for jagten på den Sibirske Råbuk er 

i brunstperioden, som er fra ca. den 20.08-10.09. til 

jagten skal der afses 5-6 jagtdage. Der kan så forventes 

at der er mulighed for at nedlægge 2-5 bukke eller mere 

hvis jagtheldet er med en.  
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Et skal man hjemme fra gøre sig klart og det er at er der 

en god buk i kikkerten så skal der straks skydes da 

bukkene er meget sky og de lader sig oftest kun vise i et 

kort øjeblik. 
 

Opholdet under jagten foregår i Kurgan området i alle 

typer for jagthuse. Billedet her er blot et eksempel på et 

af de nyeste jagthuse. 
 

Der er i de forskellige revirer plads til at 2-8 jægere kan 

jage i samme revir, d  a områderne er kæmpe store.  
 

Man rejser typisk København/Frankfurt /Yekaterinburg, 

herfra er der ca. 2-4 timers transfer til jagtområdet. 

Ved ankomst vil vores partner sammen med en tolk 

være klar til at hjælpe med indførselspapirerne. 
 

Ikke inkluderet i prisen: 

Visum, flyrejse (dagspris), Administrationsgebyr 950,-

kr. Alkohol og drikkepenge, Veterinærcertifikat pr. 

trofæ, hjemforsendelse og told pr. trofæ, rejse og 

afbestillingsforsikring, evt. hotelophold. 
 

Trofæafgifter Sibirsk Råbuk: 

Indtil     650g.                     930 Euro  

651   -   800g               1.060 Euro  

801   -   900g               1.275 Euro  

901   - 1000g                1.490 Euro  

1001 - 1100g                    1.760 Euro  

1101 - 1200g                    1.910 Euro  

1201 - 1300g                    2.280 Euro 

1.301g og opefter             2.440 Euro 

Anskydning                         930 Euro 

Alt anskudt vildt afregnes som nedlagt  
 

Der skal søges om licenser og visum derfor er tilmelding 

i god tid nødvendig 
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Iøvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 

Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser og udsolgte 

rejser. Øvrigt vildt og anskydninger efter prislisten 
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