
DRIVJAGT I TYRKIETDRIVJAGT I TYRKIET

Vore drivjagter på vildsvin i Tyrkiet har de seneste år været særdeles succesfulde med mange og STORE

svin på paraden. Her får jægeren spændende drivjagtsoplevelser for alle pengene.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Drivjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Drivjagt i TyrkietDrivjagt i Tyrkiet

HØJDEPUNKTER

Lavt jagttryk og vild natur
Nogle af de største keilere i verden
Enorme jagtområder, naturligvis på fri vildtbane
Fri afskydning uden merpris for Keiler

Overblik

En drivjagt på vildsvin i Tyrkiet er meget forskellig fra en
østeuropæisk drivjagt. Naturen og ikke mindst kulturen er
helt anderledes og det afspejler sig i såvel jagtens forløb
som dens resultater. Vi har de seneste sæsoner haft
særdeles stor succes med vore tyrkiske drivjagter, men det
kræver at vore gæstende jægere er indstillet på, at jagten
drives på en anden måde end man er vant til fra drivjagter i
det østlige Europa. I Tyrkiet er alle nedlagte svin - uanset
antal eller størrelse - inkluderet i jagtens pris og der er
tilbagebetaling, hvis gruppen skyder færre end det
garanterede antal!

Lavt jagttryk og vild natur gør Tyrkiet til et spændende
alternativ for drivjagtsentusiaster! Den lokale tyrkiske
underart af det europæiske vildsvin producerer desuden
nogle af de største keilere i verden – både med hensyn til
kropsstørrelse og trofæer. Der nedlægges hvert år keilere
på over 300 kg. og tilsvarende forekommer der i hver
sæson enkelte trofæer over 30 cm. De tyrkiske orner tåler
med andre ord ingen sammenligning med selv de
stærkeste østeuropæiske svin. Trofæstørrelser på 18-25
cm er snarere reglen end undtagelsen og ofte udgør
keilere 20 - 30 % af de afskudte svin på vore drivjagter i
Tyrkiet.

  

Om jagten

Drivjagt i Tyrkiet er vidt forskellig fra tilsvarende jagter i
Europa. Keilerne er flere og større, men generelt kan der

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 2



være lidt længere mellem svinene. Med 5 jagtdage når man
dog typisk det samme resultat som på en god 3 dages
drivjagt i et af de mere traditionelle drivjagtslande i
Østeuropa.

I kraft af de lokales religiøse overbevisning jager de - som
hovedregel - ikke selv vildsvin, som derfor forekommer i en
relativt tæt bestand, med stor andel af gamle keilere. Hidtil
har de fleste grupper på vore 5 dags arrangementer
nedlagt 30-60 (enkelte grupper flere) svin på fem dages
jagt og alle nedlagte svin – også keilere uanset størrelse -
er altid inkluderet i prisen! Antallet af nedlagte svin er som
altid afhængig af mange faktorer - en af dem er jægernes
træfsikkerhed.

Jagterne foregår i vidtstrakte bjergrevirer og er altid på 100
% fri vildtbane – der forekommer aldrig jagthegn på vores
drivjagter i Tyrkiet. På drivjagterne anbefales det, at
grupperne er på minimum ti jægere – gerne flere – hvis
områderne skal kunne dækkes nogenlunde af. Typisk nås
2-4 store såter på en dag, afhængig af størrelsen på
såterne. På trods af områdernes ufremkommelighed kan
selv gangbesværede jægere være med, da posterne ofte
sættes af fra terrængående biler. I kraft af såternes
størrelse og det vanskelige terræn må man være forberedt
på store forskelle i mængden af svin, som kommer for i den
enkelte såt. Nogle gange løber svinene bagud i såten, og
andre gange kommer de forbi skytterne på noget længege
skudafstand end man er vant til. 150-200 m er ikke
usædvanligt, så medbring skydestok og kiggersigte.
Ligeledes må man gøre sig klart at svinene nedlægges i
bestandsregulerende øjemed for at begrænse skaderne på
landbruget i området. Tyrkerne anvender kødet i meget
begrænset omfang, og svin som er besværlige at bjærge
bliver ofte liggende i såten og paraderne afspejler derfor
ikke altid, hvad der er nedlagt. Trofæer bjærges naturligvis
altid hvis overhovedet muligt.

Endelig skal man også holde sig for øje, at kulturen
generelt, og også jagtkulturen er meget anderledes end i

f.eks. Polen og Ungarn, og derfor kan jagterne opleves en
del mindre organiserede end i andre lande. Man skal være
indstillet på at tingene ikke går efter en snor, at der kan
opstå ventetid under jagten, at driverne kan være lidt længe
om at organisere sig, ikke er så velorganiserede, hundene
ikke særligt velafrettede, og at eftersøgninger af nedlagt
vildt lader noget tilbage at ønske. Ligeledes er der sjældent
parade, som vi kender det fra andre drivjagter.

På den anden side er det en stor og anderledes oplevelse i
et meget flot terræn blandt meget venlige mennesker.

Selve jagten vil foregå i revirer enten i Anatolien omkring
Konya eller ved Sortehavet nær byen Tokat. Begge
områder byder på kuperet og smukt terræn beliggende
mellem 1.000 og 1.500 m. over havet. Den endelige
beslutning om revir tages ca. 20 dage før jægernes
ankomst for at sikre det bedste revir på det pågældende
tidspunkt. Under jagten vil man jage på flere forskellige
distrikter beliggende nær på hinanden. Indkvarteringen er
normalt i 2-3 stjernede lokale hoteller eller pensionater.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - TyrkietOphold - Tyrkiet

Under jagten vil jægerne indkvarteres i 2-sengsværelser på hotel
eller pension i nærheden af jagtområdet. I opholdet er der
inkluderet ophold med halvpension (morgen- og aftensmad).

Hvis der ønskes enkeltværelse eller hvis man rejser alene vil der
blive opkrævet for enkeltværelse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 4



PARTNERPARTNER

GönyeGönye

Vor partner i Tyrkiet, Gönye Hunting Activities er en af de absolut
væsentligste og største spillere på det tyrkiske jagtmarked. De
har hovedsæde i byen Konya i det centrale Tyrkiet og kan i 2017
fejre 20 års jubilæum. De har gennem årene opbygget en stor og
professionel organisation med gode jagtførere, tolke, chauffører
etc. Vi har samarbejdet med Gönye siden 2008. Jagtførerne er
generelt meget erfarne og har et indgående kendskab til de
revirer de jager i.

Nogle taler lidt engelsk eller tysk, men man må ikke forvente de
store sprogkundskaber.

For jagt på det anatolske vildsvin råder Gönye over imponerende
hele ca. 3 mill. hektar i 15 forskellige områder af Tyrkiet, hvor der
både arrangeres individuel jagt samt drivjagter.  De tilbyder
endvidere 11 forskellige revirer i Taurusbjergene for jagt på den
meget attråværdige bezoar ibex.

Derudover tilbydes jagt på det sjældne Konya sheep, anatolsk
råbuk og hjort, anatolsk gazelle og anatolsk gemse. På jagt i
Tyrkiet er jagtføring stort set altid 1:1, bortset fra på drivjagter.

Generelt må siges, at når man er på jagt i Tyrkiet møder man
meget stor venlighed og imødekommenhed fra de tyrkiske
værter, men det er også vigtigt at gøre sig klart at det er en
anderledes kultur og livsindstilling man møder.
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REVIRREVIR

Revir - Drivjagt i TyrkietRevir - Drivjagt i Tyrkiet

Selve jagten vil foregå i et af to revirer enten i Anatolien omkring
Konya eller ved Sortehavet nær byen Tokat. Begge revirer byder
på kuperet og smukt terræn beliggende mellem 1.000 og 1.500
m. over havet.

Den endelige beslutning om revir tages ca. 20 dage før jægernes
ankomst for at sikre det bedste revir til jagten. Vores partner
sørger for våben deklarering i lufthavnen, transfer, kørsel under
jagten, indkvartering i lokalt hotel eller pension.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

3 dages drivjagt 1. oktober 2023 - 13. februar 2024  18.750,00,- Kr.

4 dages drivjagt 1. oktober 2023 - 13. februar 2024  20.595,00,- Kr.

5 dages drivjagt 1. oktober 2023 - 13. februar 2024  25.395,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

3/5 dages drivjagt med fri afskydning af vildsvin.

Anskudt svin = nedlagt svin

4/6 overnatninger med helpension i delt

dobbeltværelse

Al transport under jagten

Daglig transfer indkvartering – revir t/r

Alle jagtlicenser

Våbentilladelse

Deklarering i lufthavn

Flyrejse Danmark/ Tyrkiet t/r ca. kr. 2.000,-

Indenrigsfly i Tyrkiet ca. €150,- t/r

Enkeltværelse € 39,- pr. nat

Trofæpræparation € 39,- pr. vildsvin

Drikkepenge

Veterinærpapirer € 100,-

Jagtrejse- & afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Mere

Jagten er baseret på min. 10 deltagere.
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VILDTARTERVILDTARTER

Drivjagt i TyrkietDrivjagt i Tyrkiet

Vildsvin (Europa)
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

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

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 9

http://www.tcpdf.org

