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TANZANIA – Selous 

Specialtilbud 2017 
 

 
Vi har modtaget en rigtig attraktiv bøffelpakke i Tanzania. Der er ingen tvivl om, at Tanzania har nogle af de 
bedste jagtområder på det afrikanske kontinent, så hvis du vil opleve en uforglemmelig jagt i et af verdens bedste 
storvildtområder er muligheden der nu. 
 
Jagterne foregår i Selous Game Reserve, som er verdens største vildtreservat på hele 54.000 km2..  

Selous består af enorme græssletter, bush og skov-områder samt floder og delvist udtørrede flodsenge, samt 
miomboskove i den nordlige og mere bjergrige del af området. Denne varierede biotop, hvor der altid er 
mulighed for at finde vand, sikrer et righoldigt dyreliv.  
 



Tanzania, the land of Kilimanjaro og menneskehedens 
“vugge” tilbyder noget af det fineste jagt der findes i verden - 
og det er egentlig ikke overraskende, når man tager i 
betragtning, at landet kun har 25 mio. indbyggere, skønt det er 
på 940.000 km2 - eller ca. 20 gange så stort som Danmark. De 
fleste bor i byer som f.eks. hovedstaden Dar-Es-Salaam, 
Dodoma og Mwanza . 
 
Tanzania har et imponerende dyreliv med en enestående 
artsrigdom og er med god grund verdensberømt for sine 
fantastiske safari-områder, vildtreservater og nationalparker, 
som f.eks. Serengeti, Selous, Kilimanjaro og Ngorongoro. 
Landet er det største i Østafrika og har nogle af de bedste 
jagtområder på det afrikanske kontinent. Hele 25% af landets 
areal består af områder, som er forbeholdt vildtet. 
 
Terrænet varierer enormt, fra halvørken i nordøst til åbne 
stepper i nord; fra udstrakte sumpområder i nordvest til 
miomboskove i syd. Dette kontrastrige landskab giver ideelle 
betingelser for en mangfoldighed af interessante vildtarter. 
Tanzania er berømt for fremragende jagt og førsteklasses 
trofæer. 
 
Vor partner er et af Tanzania’s ældste og mest seriøse 
safariselskaber, som stadig drives af indehaveren og råder over 
gode og vildtrige koncessioner i Selous. 
 
Selous: 
Selous Game Reserve er på 54.000 km2  og vor partner har 
områderne, MS1, RU1, U4 og LL3, enorme jagtområder på 
hele 2.300 km2 i den østlige del af Selous. 
Selous består af enorme græssletter, bush og skovområder 
samt floder og delvist udtørrede flodsenge, samt miomboskove 
i den nordlige og mere bjergrige del af området. Denne 
varierede biotop, hvor der altid er mulighed for at finde vand, 
sikrer et righoldigt dyreliv.  Jagtsæsonen i Tanzania er fra 1. juli 
til 31. december, men det bedste tidspunkt i dette område er 
fra juli til primo december. 
 
MS1 er den største koncession på hele 1.300 km2. Der er 3 
store floddale dannet af floderne Namatete, Kitope og 
Umswega, og disse sikrer en righoldig habitat med en stor og 
varieret vildtbestand. Igennem årene er de bedste løver og de 
største bøfler blevet nedlagt her. Løverne har en karakteristisk 
mørk manke. Gennemsnitsstørrelsen på bøflerne er 40”, og 
den største der er nedlagt havde et imponerende udlæg på hele 
50”. Der er også gode elefanter, sable, kudu og eland. Bedste 
periode her er fra september til december. 
 
U4 er den mindste koncession på 800 km2, men den er også den mest pittoreske. Størstedelen af koncessionen 
ligger langs Rufijji floden. Området producerer de største leoparder, gode løver, masser af bøfler (gennemsnit 
38” – 40”, en overflod af flodheste og store krokodiller, samt waterbuck, greater kudu, eland, bushbuck, samt 
øvrige antiloper. Man kan jage fra juli til december, og der er også godt fiskeri efter tigerfish, giant catfish og 
golden catfish. 



 
LR1 er den mest centrale koncession på 1.200 km2. Størstedelen 
af området består af miombo skove samt et antal mindre floder, 
som er udtørrede en del af året. Der er blevet nedlagt gode 
elefanter, og der er også gode bestande af sable, eland, leopard, 
zebra, wildebeest, Lichstensteins hartebeest, impala, vortesvin, 
red & common duiker samt suni. Jagt fra medio juli til december. 
 
LR2 er på 1.145 km2. Der er en ganske stor diversitet med 
miombo skove, spredte tornebuskadser og bælter af tæt 
vegetation. Der løber også en stor flod, Kimburu River, gennem 
området. Floden er udtørret en stor del af året. Hvad jagten 
angår er LR2 berømt for ”at man aldrig ved hvad der gemmer sig 

bag det næste hjørne”. Der er gode bestande af alle 
forekommende vildtarter, og jagten er god fra juli til december. 
 
Camps:  
Alle camps er opbygget i typisk østafrikansk stil og er meget 
komfortable med rummelige insektsikrede telte (dobbelte), med 
udmærkede senge, sengelinned, natborde, tøjstativer, hylder og 
stole.  
 
Der er også privat douche og toilet med rindende varmt og koldt 
vand til hvert telt og i alle camps er der endvidere et hyggeligt 
opholds/spise “telt”. En veludstyret bar med køleskab til iskolde 
drikkevarer hører naturligvis også med.  
 
Maden er af god standard. Hver dag serveres et godt og solidt 
morgenmåltid med bl.a. frisk frugt, bacon og æg, nybagt brød 
og kaffe eller te. Frokosten i campen består af 2-3 retter, men på 
dage, hvor der jages i de fjernereliggende områder, medbringer 
man en dejlig picnic frokost. 
 
Middagen er også altid en 2-3 retters menu. 
 
Der er terrængående 4-hjulstrukne biler til disposition for vore 
jægere. Selv om bilerne er i den bedst, mulige stand, og selv om 
der er ansat dygtige mekanikere i campen, er det et hårdt terræn 
for bilerne at køre i, så man må være indstillet på, at materiellet 
kan bryde sammen engang imellem, og at der på den måde af og 
til kan gå noget jagttid tabt. 
 
Der er radioudstyr i lejren, så man kan komme i kontakt med 
hovedkontoret i Dar-Es-Salaam. Endvidere kan der stilles 
satellit telefon til rådighed mod betaling. 
 
Ved ankomsten til Dar-Es-Salaam bliver man mødt af en 
medarbejder fra safarifirmaet, som vil være behjælpelig med 
ankomstformaliteterne. Han vil også sørge for transport videre 
til reviret enten med bil eller charterfly. Oftest lander flyet fra  
 
Europa om aftenen, så derfor skal man have en overnatning i 
Dar-Es-Salaam inden man tager ud i jagtområdet den næste morgen. 
 



SPECIALPRIS - 2017 I US DOLLARS 
 
10 dages bøffelsafari (2 bøfler) US$ 21.450,- 
(Normalpris US$ 23.450) 
10 dages ledsager   US$ 4,100,- 
(Normalpris US$ 4.520) 
 
14 dages Leopard og bøffelsafari US$ 29.995,- 
(Normalpris US$ 42.990) 
14 dages, ledsager  US$ 5.995,- 
(Normalpris US$ 7.235) 
 
16 dages Løve/Leopard/Bøff. US$ 43.795,- 
(Normalpris US$ 48.240) 
16 dages ledsager  US$ 6.350,- 
(Normalpris US$ 9.495)  
 
Se sidste side under trofæafgifter, hvilke arter der er 
mulighed for på den respektive jagt. 
 
Priserne inkluderer: 

 Jagt/jagtføring med erfaren professionel jagtfører, samt alt 
camppersonale, såsom tracker, kok, skinners, tjenere etc. 

 Al transport under jagten i 4-hjuls trukne køretøjer 

 Ophold i komfortabel safaricamp som beskrevet med 
helpension inklusive ikke alkoholiske drikkevarer 

 Regeringsafgifter – jagtlicens, koncessionsafgifter, 
conservation fee, dipping & packing, våbenlicens for et våben 
samt moms (VAT) 

 Foreløbig trofæhandling 

 Modtagelse og assistance ved ind- og udrejse fra Tanzania 
 
Prisen inkluderer IKKE: 

 Flyrejse til Dar-Es-Salaam t/r ca. kr. 6.500,- 

 Lufthavnsskatter og afgifter ca. kr. 3.500,- 

 Trofæafgifter 

 Våbenindførselstilladelse US$ 250,- for ekstra våben 

 Evt. overnatning før og efter jagten i Dar-Es-Salaam  

 Administrationsgebyr kr. 2.500,- 

 Charterfly ca. 4600 US for flyet t/r. Kan evt. deles hvis andre 
jægere flyver ud/ind eller i bil, 8-9 timer 1000,- US. 

 Drikkepenge 

 Alkoholiske drikkevarer 

 Evt. overvægt 

 Hjemtransport af trofæer 

 Visum til Tanzania US$ 50,- ved indrejse 

 Afbestillings- og rejseforsikring 
 
 
 
 



TROFÆAFGIFTER i Selous i US$ 
Trofæafgifter skal betales for nedlagt eller anskudt og ikke fundet vildt. 
 

  BLOCKS       TROPHY 

MS1/U4/ 

LR1/LR2 

10 DAY 14 DAY 16 DAY FEES ($US) 

Baboon     1 1 1                  210  

Buffalo (1st)     1 1 1               3.000  

Buffalo (2nd)     1 1 1               3.125  

Buffalo (3rd)     - - 1               3.330  

Bushbuck     - 1 1                  870  

Bushpig     1 1 1                  680  

Civet Cat     - 1 1                  400  

Crocodile     - 1 1               2.945  

Duiker, Common & Red   - 1 1                  455  

Eland, East African   - - 1               2.945  

Hartebeest   Liechtenstein   1 1 2               1.025  

Hippopotamus   - - 1               3.225  

Hyena, Spotted   - 1 1                  800  

Impala,  Southern   1 1 2                  600  

Jackal Silver Back 
,; 

  - - 1                  400  

Klipspringer   - - 1               1.670  

Kudu Greater   - - 1               3.600  

Leopard   - 1 1               5.675  

Lion   - - 1               8.775  

Oribi   - - 1                  455  

Reedbuck   - 1 2                  690  

Sable   - 1 1               4.225  

Suni   - - 1                  400  

Warthog   1 1 1                  855  

Waterbuck   - 1 2               1.620  

Wildebeest  Nyasa   1 1 2               1.170  

Zebra   1 1 2               1.890  

Inclusive of Anti-poaching and Community development fees. 

 


