
JAGT I GORNO ALTAIJAGT I GORNO ALTAI

Gorno-Altai er nok et af de bedste bud, hvis man ønsker en rigtig vildnisjagt i en pragtfuld natur.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Bjergjagt Pürschjagt
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Jagt i Gorno AltaiJagt i Gorno Altai

HØJDEPUNKTER

Notabiliteternes foretrukne jagtområde under
Tsartiden
Jagtområde på 120.000 hektar
Pragtfuldt bjerglandskab med skove, bjerge,
floder, søer og vandfald
Med held - Mulighed for at opleve sjældne
sneleoparder samt et væld af sjældne fuglearter

Overblik

Rejsen dertil

Man flyver til Moskva, hvor man bliver mødt af en tolk, som
er behjælpelig med toldkontrol, indklarering af våben etc.
Afhængig af ankomsttidspunkt tilbringer man resten af
dagen i Moskva, hvor der vil være mulighed for sight-
seeing. Overnatning på hotel i Moskva. Den næste morgen
flyver man med indenrigsfly videre til Barnaul.  Flytid ca. 4
timer. Herfra køres 13-14 timer til jagtområdet. Alternativt
flyves til Novosibirsk via Frankfurt og derfra transfer til
jagtområdet i bil 16-17 timer.

Jagten

Man bliver normalt vækket en eller to timer før daggry. På
dette tidspunkt kan man normalt høre maralhjortenes
brunstfløjt. Man forlader campen pr. hesteryg og når frem
til jagtområdet for maralhjort omkring solopgang. Normalt
esser de små rudler på de åbne græsklædte bjergsider og
højdedrag, og ofte er der en stor maralhjort sammen med
en mindre flok af hinder. For ibex’ens vedkommende
foregår jagten noget højere oppe. Jagten foregår som
andre steder, oppefra og ned, hvor man grundigt afsøger
bjergsiderne og fourageringsområderne. Når man først har
fået øje på et godt trofæ foregår resten af jagten til fods.
Normalt ser man adskillige ibex hver dag, men de er uhyre
årvågne, har et fantastisk syn, og kan være svære at
komme på skudhold af.
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Sibirisk råbuk

Jagten på sibirisk råbuk finder sted i de lavereliggende
regioner i Altai bjergene. Trofæstørrelsen ligger på 500 til
900 g, i enkelte tilfælde også stærkere. Jagten foregår som
pürsch, til fods eller pr. hesteryg. Jagtperioden er fra 1.
august til 15. september, og opholdet vil enten være i en
enkelt indrettet teltlejr eller i en jagthytte.

Maralhjort

I Gorno Altai er der generelt en god vildtbestand, og et lavt
jagttryk og det er bestemt realistisk at kunne nedlægge en
stærk maralhjort. De fleste trofæer har en trofævægt på 8 –
12 kg. Også her foregår jagten pr. hesteryg eller til fods i en
højde på 2.000 til 3.000 m.o.h. og det er vigtigt at være i
god fysisk form for at på det optimale udbytte af jagten.
Den primære jagttid på er fra 1. september til 15. oktober,
men maralhjort kan jages helt frem til d. 15. januar. Ophold
under selve jagten er oftest i en primitiv teltcamp.

Sibirisk ibex

Den sibiriske ibex lever i stejle klippelandskaber langt oppe
i bjergene i en højde på over 2.500 m.o.h.. Det er en svær
og udfordrende jagt i de ofte svært tilgængelige slugter og
højtliggende dale i op til 3.500 m.o.h. og er derfor ganske
konditionskrævende.
Den gennemsnitlige trofælængde ligger på 90 – 120 cm.
Ibex jagtes fra 20. august til 31. december.

Andet jagt

I det samme revir er det også muligt at jage både ibex og
maral. Den bedste periode for kombinationsjagten er fra
medio september til medio oktober. På efterårsjagterne er
det også muligt at jage brunbjørn. Bjørnene har en

gennemsnitsstørrelse på ca. 7 fod. Brunbjørn kan også
jages om foråret fra 20. april til 20. maj, evt. i kombination
med tjur og urfugl, idet jagttiden på de smukke skovfugle
begynder d. 4 lørdag i april. Ulv kan jages hele året.

Klima

Altai har tempereret fastlandsklima med forholdsvis korte
og varme somre og lange, kolde vintre. I september ligger
temperaturen i dagtimerne på 10-15 grader og om natten
fra 0 til minus 5 grader. Normalt arter vejret sig pænt i
jagtsæsonen med solrige dage og stille vejr, men sne kan
også forekomme sidst i september/begyndelsen af oktober.

Typisk rejseplan

Dag 1: Ankomst Moskva, toldformaliteter, fly videre til
Barnaul eller overnatning i Moskva. Alternativt fly til
Novosibirsk

Dag 2: Ankomst Barnaul/Novosibirsk og transfer til campen.

Dag 3: Hviledag oven på den lange rejse, indskydning af
rifler m.m.

Dag 4-12: 9 dages jagt

Dag 13: Tilbage til Barnaul/Novosibirsk, hvor der
overnattes.

Dag 14: Fly til Moskva/Frankfurt og videre til Danmark
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OPHOLDOPHOLD

Camp Gorno AltaiCamp Gorno Altai

Opholdet starter i basislejren i enten Tungur,  Kucherlinskojesee
eller Antara. Derudover er der mindre jagthytter i f.eks. Kara-Ajry,
Elo, Ösök-Örö samt mindre teltlejre i hjertet af Altaibjergene,
nogle af dem ikke langt fra det mægtige Belucha bjerg.
Basislejrene er efter russiske forhold meget komfortable og med
gode faciliteter.

 Under selve jagten overnattes i mere primitive lejre, som enten
kan være små teltcamps eller små hytter. 
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PARTNERPARTNER

Partner i Gorno AltaiPartner i Gorno Altai

Vor partner i Gorno Altai er en lokal operatør, som vi har haft
fornøjelsen at samarbejde med siden 2011. De har hovedkvarter i
Gorno Altaisk og udover jagt arrangerer de også besøg for
forskellige slags turister, såsom trekking, bjergbestigning rideture
med mere. De råder over flere forskellige base camps, hvorfra
jagten udgår. Vi har haft en ualmindeligt godt samarbejde med
dem siden 2011, og vore gæstende jægere har været meget
tilfredse med alle aspekter af jagt og ophold.

Ved ankomst bliver man modtaget af en engelsktalende
guide/tolk, som sørger for assistance i forbindelse med told- og
våbenklarering samt øvrige toldformaliteter. Derpå starter den
lange transfer til jagtområdet. De første timer i komfortabel
4-hjulstrækker på ganske god vej, og derpå ad mindre og mindre
veje/spor, hvor man ofte undervejs må skifte til mere
terrængående køretøj for at nå frem til jagtområdet. Efter endt jagt
sørger vor partner naturligvis også for at man bliver bragt tilbage
til Novosibirsk, hvor man normalt har en overnatning inden
hjemrejse den næste dag.
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REVIRREVIR

Gorno AltaiGorno Altai

Russisk Altai ligger i hjertet af Asien, der hvor den sibirske taiga,
Kazakhstans stepper og Mongoliets halvørkener mødes. Altai er
udpræget højland med et meget smukt landskab, nærmest et
slags russisk Tibet, eller russisk Schweiz, som det også er blevet
kaldt.

Under Tsartiden var det notabiliteternes foretrukne jagtområde.
Midt i det pragtfulde bjerglandskab med floder, søer og vandfald
jages der efter maralhjort, sibirisk råbuk, ibex, brunbjørn, vildsvin,
tjur og urfugl, ulv og sågar agerhøns. Jagtområdet er på hele
120.000 ha og bjerget Belucha er på Unesco’s liste over verdens
naturarv med en højde på imponerende 4.506 m.o.h.

Aftenerne i lejren indbyder til hyggeligt samvær omkring lejrbålet,
hvor stemningen indbyder til fortællinger om de gamle sagaer og
legender, der præger området. Udover de jagtlige oplevelser, er
der med held også mulighed for at opleve de sjældne
sneleoparder samt et væld af sjældne fuglearter, såsom ørne.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Flyrejse København-Barnaul eller Novosibirsk

Lufthavnskatter og afgifter

Transfer Barnaul/Novosibirsk-jagtområde t/r baseret på

4 personer

Jagtføring 1:1

Al transport i jagtområdet (jeeps og heste)

Indkvartering med forplejning i campen

Jagtlicens

Engelsk eller tysktalende tolk.

Invitation til udstedelse af visum

Våbentilladelse

Internationalt veterinær certifikat

Trofæafgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Evt. hotel og måltider i Moskva og

Barnaul/Novosibirsk/Gorno Altaisk før og efter jagten

Alkoholiske drikkevarer i campen

Visum kr. 1.800

Drikkepenge

Hjemsendelse af trofæer

Evt. modtagelse i Moskva

Evt. CITES papirer på bjørn og ulv € 300

EU-ansvarsforsikring kr. 59
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Trofæprisliste (EURO)

Brunbjørn 950

Maralhjort 4.195

Ibex 2.450

Sibirisk råbuk 850

Ulv 850

Tjur 180

Urfugl 60
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Gorno AltaiJagt i Gorno Altai

Ibex/Stenbuk (Asien) Maralhjort/Asiatisk wapiti

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Brunbjørn (Asien) Sibirisk rådyr
Tjur fugl, Western

Capercaillie
Ulv (Asien)

Urfugl, Black Grouse Vildsvin (Asien)
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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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