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Jagt på gemse og muflon i Kroatien 
 

 
 
Kroatien bliver et mere og mere populært rejsemål blandt danskere, som ønsker en ferie med både 
badning i krystalklart vand, interessante seværdigheder, kulinariske oplevelser og en venlig og 
gæstfri befolkning. Naturen i Kroatien er fantastisk smuk. Her findes mægtige bjerge, turkisblåt 
vand, grønne pinjeskove og en skærgård med over tusind øer. Kroatien som jagtdestination er 
ligeledes på vej op i pulularitet og udbydes kun af ganske få jagtrejsebureauer. Vi har en fantastisk 
agent i Kroatien og kan således tilbyde spændende bjergjagt bl.a. på Balkan gemse og muflon. 
 
Balkan gemse kan jages fra 1. oktober til 31. januar hvor gemsen har fået sin tykke sorte vinterpels 
og flotte skæg muflonen vædderen kan jages hele året. 
 
Terrænet der jages på er meget kuperet bjergterræn i Dalmatien og Biokovo regionen, så god fysisk 
form anbefales. Dog vælges området der jages i ud fra den enkelte jægers ønske samt kondition. 
Man vil i løbet af en jagtdag se op til 20 gemser hvoraf man kan forvente 1-3 skudchanser i løbet af 
en 3 dages jagt. 
 
Jagtdagene begynder typisk tidlig om morgenen hvor man i skumringen bevæger sig op i bjergene, 
samtidig med at man spotter bjergsiderne. Jagten er typisk heldagsjagt og der medbringes madpakke 
til frokost. Når gemsen er nedlagt stopper jagten. 
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3 dages gemse- og muflonjagt og 4 dages ophold i Kroatien 
 

Pris for 1 jæger Pris dkr.
3 dages jagt på gemse og muflon, guidning 1:1, 4 dages ophold med halv pension

(morgen- og aftensmad) transport i terrænet samt tolk 6.995
Total 6.995

 
 
Ikke inkluderet:  
Flybillet DK-Split t/r 
Transport lufthavn-revir-retur 
Trofæafgifter (se nedenstående) 
Kroatisk jagttegnsforsikring, dkr. 550,- 
Veterinærpapirer ca. 125 euro 
Feltpreparering af trofæ 55 euro pr. trofæ 
Drikkepenge og drikkevarer 
Skind til evt. montering 
Gemse                   

Gemse, CIC point dkr.   dkr. pr. point over 
til  70  point  5.390 

fra  70  til  80  Point  7.075  +155,0 over 70 
fra  80  til  90  point  8.625  +175,0 over 80 
fra  90  til  95  point  10.350  +390,0 over 90 
fra  95  til  100  point  12.290  +520,0 over 95 
fra  100  til  105  point  14.880  +520,0 over 100 
fra  105  til  110  point  17.470  +1.035,0 over 105  
fra  110  point og mere  22.645  +3.235,0 over 110 cm
Anskydning 50 % af 
estimeret størrelse samt 
50% af kødværdien          
Forbiskud kr. 1.725,- 
Muflon                   

Muflon, cm dkr.  Dkr. pr. cm over 
til  64,99  cm  9.490 

fra  65  til  69,99  cm  12.075  +520,0 over 65 
fra  70  til  74,99  cm  14.660  +520,0 over 75 
fra  75  til  79,99  cm  17.250  +520,0 over 75 
fra  80  til  84,99  cm  21.560  +865,0 over 80 
fra  85  cm og mere  25.875  +1.295,0 over 85 
Anskydning 50 % af 
estimeret størrelse samt 
50% af kødværdien          
Forbiskud kr. 900,- 


