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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt hos Uganda Wildlife SafarisJagt hos Uganda Wildlife Safaris

HØJDEPUNKTER

Bedste jagt i Afrika efter den
eftertragtede sitatunga
Et stort udvalg af særlige arter inkl. Nile Buffalo
og Uganda Kob
Behageligt klima og smukke landskaber
Top-klasse organisation

Overblik

Uganda er beriget med en ekstraordinær variation af
specielle vildtarter, og kan dermed tilbyde en
uforglemmelig og meget tilfredsstillende jagtoplevelse.

De specielle arter såsom Nile og Cape bøffel, Uganda kob,
østafrikansk sitatunga og Jackson hartebeest er uden tvivl
de arter som tiltrækker flest jægere til Uganda.

De jægere vi hidtil har haft i Uganda har været meget
begejstrede. For bøflernes vedkommende har
tilbagemeldingen været, at der var mange meget gamle
bøffeltyre, en fantastisk natur i en smuk og varieret biotop,
og en camp af meget højere kvalitet end forventet.
Generelt har bøflerne et meget flot udlæg, typisk
østafrikansk. De nedlagte bøfler var mellem 40 og 43”.

De jægere vi har haft i Kafu har været meget imponerede
over den gode organsisation, og den helt exceptionelle
bestand af situtunga med en endog meget høj
trofækvalitet.

Jagten på papyrusskovens sky spøgelse, sitatungaen,
foregår i papyrus bælterne langs Nilen. Disse områder kan
prale af den højeste koncentration af sitatunga noget sted i
Afrika. Det er ikke ualmindeligt at se 7-25 sitatunga om
dagen.

Sitatunga jagt kræver en enorm mængde af forberedelse
og præ-scouting. Før starten af hver safari skal man skære
papyrus ned mindst tre til fire uger i forvejen, og en
cerebeti (forhøjet platform) skal bygges i enten et træ eller
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på flydende papyrus.

Bestemmelsen af, hvor man skal beskære papyrussen og
hvor man skal bygge platformene opnås ved hele tiden af
holde dyrene under observation. De er mest aktive først og
sidst på dagen, men esser også  i dagtimerne, hvis de ikke
bliver forstyrret.

En typisk jagtdag på Sitatunga starter før solopgang, hvor
du sammen men den professionelle jæger vil sidde på
anstand from til ca. 09.30. Derpå kan man jage efter Nile
Bushbuck, Oribi, Duiker, Reedbuck, Waterbuck eller
Uganda Kob indtil frokost, og så jager man sitatunga igen
fra sidst på eftermiddagen og frem til solnedgang. Jagten
på sitatunga, omgivet af flodheste, krokodiller og et rigt
fugleliv i Uganda vil levere en unik oplevelse

Ved ankomsten til lufthavnen i Entebbe vil man blive
modtaget af en repræsentant fra vores partner, som er
behjælpelig med indrejse formaliteterne. Oftest ankommer
flyene om aftenen og det er derfor nødvendigt med en
overnatning på et godt hotel inden turen næste dag går
videre ud i reviret.

Ophold under jagten vil enten være i traditionelle
østafrikanske safaritelte eller i stråtækte bungalows.
Uanset indkvarteringsform er det naturligvis med privat bad
og toilet og tre gode måltider dagligt.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Jagt hos Uganda Wildlife SafarisOphold - Jagt hos Uganda Wildlife Safaris

Generelt bor man godt på en safari i Uganda. De forskellige
revirer kan have camps af forskellig beskaffenhed, og det samme
revir kan på grund af den enorme størrelse også have en
hovedcamp og en eller flere satellit camps. Indkvarteringen kan
derfor både være et safaritelt, et stråtækt telt eller en bungalow.
Der er privat bad og toilet til hvert telt, samt et fælles opholds
”telt”/hus, hvor måltiderne indtages og i hver camp er der
naturligvis også en hyggelig bålplads, hvor man kan sidde om
aftenen efter endt jagt og genopleve dagens begivenheder.

Klima: Temperaturen er behagelig og ligger hele året mellem 20
og 25 grader celsius, med noget køligere nætter, specielt i den
nordlige del.

Man flyver til Entebbe med f.eks. KLM, Brussels Airlines, Kenya
Airways eller British Airways.

Rejsepas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter ankomst, og
der skal være blanke sider i passet. Visa kan enten søges inden
afrejse eller kan udstedes ved ankomst. Pris US$100,-
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PARTNERPARTNER

Uganda Wildlife SafarisUganda Wildlife Safaris

Uganda Wildlife Safaris slogan er Vildtbevaring gennem
bæredygtig udnyttelse.

Der bliver lagt stor vægt på det etiske i deres jagter samt i alle
andre projekter, de er involveret i. De administrerer og driver
eksklusive naturområder uden for nationalparker i samarbejde
med distrikternes lokale regeringer samt Uganda Wildlife Authority
og private grundejere til at skabe beskæftigelse og for at stoppe
ukontrolleret og vilkårlig ødelæggelse af vilde dyr og deres
naturlige miljø. Deres succes kan direkte henføres til de
partnerskaber som de har dannet med lokalsamfundene i deres
områder. Demener, at ved at dele ikke kun deres overskud, men
også deres ressourcer og viden med lokalsamfundene, ændrer de
opfattelser om dyrelivet og sikrer dermed at fremtidige
generationer ikke kun vil nyde deres naturlige skatte, men også vil
have et middel til at generere en bæredygtig indkomst fra dem.

Bortset fra jagt udvikler de turistaktiviteter såsom fotosafaris samt
safaris for fugleentusiaster. De dedikerer også en enorm mængde
af ressourcer til at forynge gamle og hedengangne vildtreservater,
ved udvikling af infrastruktur, genindførelse af vildt og aktiv

forvaltning på stedet.

De opererer i distrikterne Luwero, Nakaseke, Nakasongola,
Kiboga, Kyankwansi, Masindi & Kiryandongo, det tidligere
Aswa-Lolim Game Reserve (Nwoya Distrct), Okidi Hills (Amuru
District) og i Ajai Wildlife Reserve (Arua District).
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REVIRREVIR

Kafu River BasinKafu River Basin

Kafu River Basin strækker sig over et kæmpestort område langs
Lake Kyoga, Kafu og Mayanja floderne og i alt syv landdistrikter
og er på i alt imponerende 5 mill. hektar.

Sitatunga-jagten foregår i de enorme Papyrus-bælter langs Nilen.
Området har en af de største koncentrationer af sitatunga, noget
sted i Afrika og det er ikke unormalt at se mellem 7-25 sitatunga i
løbet af en dag. Jagten foregår fra platforme, bygget i træer eller
på flydende papyrus. Et område omkring disse platforme slåes
løbende ned for at give frit udsyn til de sky sitatunga. I området
jages også East African Bush Duiker, East African Bohor
Reedbuck, Nile Bushbuck, Uganda Defassa Waterbuck, Oribi og
Bush pig.

Jagtperioden i Kafu er fra januar til december. Suverænt den
bedste koncession for sitatunga. Gennemsnitstrofæstørrelse er
26”, men der er også nedlagt en del mellem 29 og 31,5”
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REVIRREVIR

Aswa Lolim RanchesAswa Lolim Ranches

Aswa Lolim ligger på den østlige side af Nilen. Området her er
domineret af bløde rullende græsbakker med palmetræer, små
dale med let skovbevoksning og nær floden findes tæt skov og
store papyrus sumpe. Området er på 500.000 Ha og grænser til
Murchison Falls National park på en strækning af 110 km og har
78km langs Nilen mod vest. I dette område jages der fra januar til
slutningen af april. Der er en del mindre bebyggelser og små
farme i området, men det er stadig realistisk at nedlægge både
Nile bøffel, Uganda kob, hartebeest og waterbuck.
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REVIRREVIR

Lake Mburo NorthLake Mburo North

Denne koncession på 150.000 ha er beliggende i det sydvestlige
Uganda rundt om Lake Mburo National Park. Også her er
landskabet let kuperet, med frodig savanne, små dale med lidt
skov og store papyrussumpe. Der er gode bestande af East
African bushbuck, Eastern bohor reedbuck, sitatunga, topi,
Patterson eland, East African impala, vortesvin, bøffel og East
African defassa waterbuck. Her er det ikke usandsynligt at finde
både impala og waterbuck over 30”. Jagtperioden er fra januar til
december.
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REVIRREVIR

KaramojaKaramoja

Karamoja ligger i det nordøstlige Uganda og er et enormt
jagtområde på hele 5 mill. hektar. Der er få veje i området, ingen
asfaltveje, og grusvejene er ofte i dårlig stand. Jagformen er
primært pürsch, men det er ikke en fysisk krævende jagt, da der
er mange steder i området, hvor man kan spotte vildtet, inden
pürschen sættes ind. I den nordlige del er udover den enorme
bøffelbestand også gode bestande af waterbuck (defassa),
hartebeest (Jackson’s), oribi, Chanlers mountain reedbuck,
Guenther’s dik-dik og vortesvin. Den primære jagtperiode er fra
januar til september.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Bøffel og visse antiloper safari - 7 jagtdage/8
nætters ophold 1:1, Karamoja (Pakke B - se
trofæudgifter)

11. september 2023 - 7. december 2023 $17,995.00
(Ledsager $4,895.00)

Bøffel og visse antiloper safari - 7 jagtdage/8
nætters ophold 2:1, Karamoja (Pakke B - se
trofæudgifter)

11. september 2023 - 7. december 2023 $15,995.00
(Ledsager $4,895.00)

Bøffel og visse antiloper safari, 7 jagtdage/8
nætters ophold 2:2 (Karamoja) (Pakke E - se
trofæudgifter)

11. september 2023 - 7. december 2023 $16,995.00
(Ledsager $4,895.00)

Klassisk Nile buffalo, Uganda Kob og Bushbuck
safari - 10 jagtdage/11 nætters ophold 1:1, Kafu
& Aswa Lolim eller Karamoja (Pakke D - se
trofæudgifter)

8. september 2023 - 9. december 2023 $28,795.00

Klassisk Nile buffalo, Uganda Kob og Bushbuck
safari - 10 jagtdage/11 nætters ophold 2:1, Kafu
& Aswa Lolim eller Karamoja (Pakke D - se
trofæudgifter)

8. september 2023 - 9. december 2023 $25,495.00

Klassisk Nile buffalo, Uganda Kob og Bushbuck
safari - 10 jagtdage/11 nætters ophold 2:2, Kafu
& Aswa Lolim eller Karamoja (Pakke D - se
trofæudgifter)

8. september 2023 - 9. december 2023 $27,795.00

Klassisk sitatunga safari, 10 jagtdage/11
nætters ophold 1:1 (Kafu & Aswa Lolim) (Pakke
C - se trofæudgifter)

7. september 2023 - 9. december 2023 $30,695.00
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Klassisk sitatunga safari, 10 jagtdage/11
nætters ophold 2:1 (Kafu & Aswa Lolim) (Pakke
C - se trofæudgifter)

7. september 2023 - 9. december 2023 $27,495.00

Klassisk sitatunga safari, 10 jagtdage/11
nætters ophold 2:2 (Kafu & Aswa Lolim) (Pakke
C - se trofæudgifter)

7. september 2023 - 9. december 2023 $28,595.00

Nile buffalo og Sitatunga og Lesser Kudu, 18
jagtdage/20 nætters ophold 1:1 (Kafu & Aswa
Lolim eller Karamoja) (Pakke F - se
trofæafgifter)

9. september 2023 - 26. november 2023 $51,295.00
(Ledsager $6,895.00)

Nile buffalo og Sitatunga og Lesser Kudu, 18
jagtdage/20 nætters ophold 2:1 (Kafu & Aswa
Lolim eller Karamoja) (Pakke F - se
trofæafgifter)

9. september 2023 - 26. november 2023 $46,995.00
(Ledsager $6,895.00)

Nile buffalo og Sitatunga og Lesser Kudu, 18
jagtdage/20 nætters ophold 2:2 (Kafu & Aswa
Lolim eller Karamoja) (Pakke F - se
trofæafgifter)

9. september 2023 - 26. november 2023 $49,195.00
(Ledsager $6,895.00)

Nile buffalo og sitatunga safari - 14 jagtdage/15
nætters ophold 1:1, Kafu & Aswa Lolim eller
Karamoja (Pakke E - se trofæafgifter)

9. september 2023 - 1. december 2023 $44,695.00
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Nile buffalo og sitatunga safari - 14 jagtdage/15
nætters ophold 2:1, Kafu & Aswa Lolim eller
Karamoja (Pakke E - se trofæafgifter)

9. september 2023 - 1. december 2023 $41,495.00

Nile buffalo og sitatunga safari - 14 jagtdage/15
nætters ophold 2:2, Kafu & Aswa Lolim eller
Karamoja (Pakke E - se trofæafgifter)

9. september 2023 - 1. december 2023 $42,595.00

Nile bushbuck og Uganda Kob safari - 4
jagtdage/5 nætters ophold 1:1, Kafu & Aswa
Lolim (Pakke A - se trofæudgifter)

6. september 2023 - 21. december 2023 $10,495.00

Nile bushbuck og Uganda Kob safari - 4
jagtdage/5 nætters ophold 2:1, Kafu & Aswa
Lolim (Pakke A - se trofæudgifter)

6. september 2023 - 21. december 2023 $9,495.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Jagt/jagtføring med prof.hunter, skinner og tracker

Al transport under jagten i 4x4 safaribil

Ophold med helpension samt lokalt producerede

drikkevarer

Modtagelse i lufthavnen og drop off på hotel

Bil-transfer lufthavn – jagtområder t/r

Jagtlicens

Flyrejse København/Billund – Entebbe t/r

Lufthavnsskatter og afgifter

Hotel før og efter jagten

Evt. charterfly

Trofæafgifter

Visum US$ 100

Drikkepenge
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Conservation fee

Koncessionsafgift

Dip & Pack

Import dokumenter for 2 rifler

Royalties

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer

Forsikringer, samt alt som ikke er nævnt under prisen

inkluderer.
 

Mere

*Royalties: Omfatter regeringsafgifter, jagtlicens, conservation og koncessionsafgift, bidrag til udvikling af lokalsamfundene, UWA

(Uganda Wildlife Authority) og CITES export dokumenter, dip & pack, transfers med bil, modtagelse og aflevering i lufthavnen,

importtilladelse for to rifler pr. jæger, 18% moms på safari prisen.

Upgrades only: Jægere som afslutter  basic safari tidligt kan lave en upgrade uden at betale royalties for ekstra jagtdage. Eksempel

12 dages sitatunga safari er afsluttet med succes efter 4 dage. Så kan man lave en upgrade til f.eks. en Lake Mburo or Karamoja

safari med at betale upgrade fee!
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Trofæprisliste (USD)

PAKKE A B C D E F Add
On

Bavian, Olive 240 1 1 1 1 1 1
Bøffel, Nile 5595 1  1 1 1
Bøffel, Nile, Nr. 2 6495 1 1 1
Bøffel, Nile, Nr. 3 7695 1
Bushbuck, East African 2295 1 1 1  1 1
Bushbuck, Nile 2295 1 1 1 1 1
Bush Pig, East African White Faced 725  1 1 1 1 1
Crocodile, Nile 2995 1 1
DikDik, Gunthers 2995 1
Duiker, East African Bush 725 1 1 1 1 1 1
Eland, Pattersons 4195
Hartebeest, Jackson’s 4195 1  1 1
Hippo 3595 1 1
Kob, Uganda 3475 1 1 1 1 1
Kudu, Lesser 5895 (1)
Abe, Vervet FOC  1 1 1 1 1 1
Oribi 895 1 1 1 1 1 1
Python 2995 1 1
Reedbuck, Chanlers Mountain 2295 1 1
Reedbuck, Eastern Bohor 1775 1 1 1 1 1 1
Sitatunga, East African 19495 1 1 1
Vortesvin 895 1 1 1 1
Waterbuck, East African Defassa 2295 1 1
Leopard 7650 (1)
Impala, East African 1100 1
Zebra Burchells 1195 4
Colubus Monkey 1795 1 1 1
Hyena spotted 1795 1 1 1
Jackal, Black Backed 1195 1 1 1 1
Kob 4120
Oribi Sudan 2350 1
Roan Sudan 10595 1
Topi 4120 1
Zebra Sudan 5895 1 1

 

Alle trofæafgifter inkluderer et tillæg på 20% til krybskyttekontrol. Hvis der bliver nedlagt hundyr eller unge handyr er der dobbelt
trofæafgift.

Vær venligst opmærksom på, at prisen på trofæafgifter kan blive ændret. På grund af begrænsede kvoter, specielt på hartebeest,
sitatunga, topi, eland, mountain reedbuck og dik-dik anbefales det at booke safarien i god tid og reservere de vildtarter man ønsker at
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jage.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt hos Uganda Wildlife SafarisJagt hos Uganda Wildlife Safaris

Waterbuck Oribi Dik Dik, Gynthers/Günthers Bøffel, Caffer

Rørbuk, Bjerg/Reedbuck,
Mountain

Impala
Hartebeest,

Jackson’s/Koantilope
Vortesvin/Warthog

Rørbuk/Reedbuck
(Common)

Eland/elsdyrantilope,
Livingstone, Patterson's

Steenbuck/Stenantilope Bavian/Baboon

Fortsættes på næste side ...
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt hos Uganda Wildlife SafarisJagt hos Uganda Wildlife Safaris

Rørbuk, Bohor/Reedbuck,
Bohor

Duiker, Red/Rød
dykkerantilope

Burchell's Zebra Tsessebe

Grøn Marekat, Vervet
Monkey

Skriftantilope/Bushbuck,
Cape

Penselsvin/Bush Pig Western, Kob

Sitatunga
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02
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