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Riffeljagt og turistrejse til Limpopo, Sydafrika 
 
 
Hej  
Tak for din henvendelse vedr. jagt i Afrika. 
LB Jagtrejser samarbejder med The Hunter’s Dream Safari og kan tilbyde jagt og ophold på en farm 
i Limpopo provinsen ca. 30 km syd for Limpopofloden og 3,5 times kørsel direkte nord for 
Johannesborg i området nær Ellisras/Lephalale (Baltimore). Den malariefri Limpopo provins har 
det hele og kan byde på alt der kan tilfredsstille både den kræsne jæger samt familien der gerne vil 
opleve Afrikas frodige dyreliv, det betagende landskab, nationalparker, fotosafari og meget mere. 
Limpopo provinsen er også kendt som jægernes ”Hunting Mecca” grundet til den høje trofækvalitet, 
vildtets mangfoldinghed og variationen i de forskellige arter. 
 
Jagt og ophold tager udgangspunkt på lodgen hos Silvia og Antonio, men der jages på 25 
concessioner på et total areal på 80.000 ha. Ligeledes kan der arrangeres jagt på de bedste 
concessioner i både Eastern Cape, KwalaZulu Natal og North West-Kalahari. Der kan jages alt fra 
plains game (antiloper), rovdyrsjagt, fuglejagt og Big 5. 
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Lodgen er beliggende i kanten af jagtoprådet og er nybygget i 2007 af Antonio. Alt er gennemført 
til mindste detalje og danner rammen om en hyggelig og luxuriøs ferie hvor service er helt i top. 
Der er plads til 16 gæster på lodgen fordelt på 3 hytter med 2 enkeltsenge i hver samt 4 luxuriøse 
suiter (30-40 m2 hver) med king size senge, alt sammen holdt i gammel colonial afrikansk stil, 
meget komfortable med en-suite bad (varmt vand døgnet rundt), air conditioning/varme, rejse 
adapters, dagligt rene håndklæder samt vaskeservice. 
 
Derforuden indeholder lodgen en bygning med køkken, bar og spisestue med hyggekrog og bløde 
møbler samt et stort trofærum også med bløde møbler, tv, spillebord og en pc opkoblet til internet. I 
hel tradiotionel stil rummer lodgen også en ”boma” hvor man mødes efter jagten og får en drink ved 
bålet og deler dagens begivenheder. Desuden en centralt placeret swimmingpool, udendørs fitness 
center samt overdækket indskydningsbane. 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomi spiller en stor rolle hos The Hunter’s Dream Safari. Menuerne er velafbalancerede og 
med stor variation af retterne. Menuerne kombinerer den traditionelle afrikanske cuisine med det 
spanske og tager ofte udgangspunkt i det forskellige vildkød. I højsæsonen hyres ofte en kok ind fra 
Europa (typisk fra Spanien/Italien). 
 
For ikke-jagende ledsagere på lodgen kan der arrangeres en lang række spille aktiviteter, safari 
rundt på farmen på gåben eller i safaribil midt på dagen eller om natten og se de mange nataktive 
dyr, coctails ved solnedgang, drinks ved bålet og meget mere (se nedenstående liste af 
turistaktiviteter). 
 
Der flyves til Johannesborg hvor man mødes ude i gaten af en repræsentant fra The Hunter’s Dream 
Safari. Han vil sørge for at turen gennem tolden samt våbenudlevering sker så let og hurtigt som 
muligt samt følger Jer til chaufføren. Chaufføren vil nu tage Jer på den 3,5 timers tur til lodgen, 
selvfølgelig med stop på vejen og drikkevarer under køreturen. 
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Der tilbydes jagt på farmen hele året, men de mildere måneder fra april til slut oktober giver ofte de 
bedste resultater. Dette er hhv. efterår, vinter og forår hvor vegetationen er lavest og jagten mest 
succesfuld. Jagten foregår som en kombination ”walk and stalk” hvor det er muligt eller anstand 
ved et vandhul, og kan drives både med riffel og bue. Dette giver de bedste oplevelser for at iagtage 
dyrelivet i deres naturlige habitat og som så mange andre steder på jagt er det i høj grad op til den 
enkelte jæger hvilken jagtform der ønskes udført, og det er derfor vigtigt at kommunikere sine 
forventninger til jagtledelsen, således man i videst muligt omfang får disse indfriet. For at komme 
til jagtområder og evt. rundt i jagtområderne køres i 4x4 Landcruisers udstyret med 2-vejs radioer, 
terrænudstyr samt førstehjælpsudstyr.  
 

 
 
Limpopo regionen rummer en pragtfuld afvekslende natur spændende fra bjergområder, tæt 
bushland til åbne græssletter. Jagten på nogle vildtarter kræver nogle gange, at man under safarien 
må flytte til andre områder. Bemærk at der skal være licenser til rådighed for nogle af de mere 
sjældne arter. 
 
Skulle man være uheldig at anskyde et dyr er der sportrænede jackrussel terrier samt dygtige 
trackere med. Fuglejagten kan evt. arrangeres med stående hunde. Hvis man har mulighed for det 
anbefaler vi at man medbringer sit eget våben, men der kan også lejes våben på farmen. Til de små 
antiloper anbefales kaliber 243, 270, 7x57 eller lign. mens for de store antiloper skal man op i 
kaliber 7 mm, 30-06, 300 Win Mag, 300 Weatherby, 338 eller lign.  
 
Feltpræparering af trofæerne foregår på farmens faciliteter, der er indrettet specielt til formålet med 
hejseværk, rindende vand, vask og stort kølehus. Selve feltpræpareringen foretages af uddannet 
sydafrikansk personale, der er yderst påpasselige med alle processerne skinning og saltning. 
Efterfølgende køres trofæerne til konservatoren der foretager de lovpligtige 
karantænebestemmelser, parasit behandling mm. (dip and pack) inden de er klar til afsendelse til din 
konservator for videre forarbejdning. 
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Med udgangspunkt fra farmen i Baltimore kan der jages mere end 55 arter og specielt jagten på 
brun hyæne og civet cat er helt i særklasse her. Forud for jagten bør man udvælge en liste af vildt 
man ønsker at jage idet visse arter kræver specielle tilladelser/CITES hvilket skal bestilles på 
forhånd. 
 
Jagten på Big 5 er noget helt særligt og hos The Hunter’s Dream sørger man altid for at jægeren får 
det bedste trofæ og at alt er tilrettelagt ned til mindste detalje. Der kan således arrangeres jagt på 
bøffel, krokodille, elefant, flodhest, løve, leopard, næsehorn. 

 
Som tillæg til trofæjagten kan arrangeres en eller flere dages fuglejagt hvor du kan nå op på 700-
800 skud i løbet af en jagtdag (5 timer). Sæsonen kører fra maj til starten af september og fuglene 
jages ca. 3 timers kørsel fra farmen. På et 7.000 ha stort landbrugsområde kan der således 
arrangeres jagt på Rock Pigeon, Red Eye Dove, Cape Turtle Dove, Daughing Dove, Quails, Orange 
and Swainson’s Francolin, Guineafowls (perlehøns), Yellowbilled Duck, Redbilled Teal, Egyptian 
and Spurwinged Geese. Francoliner og perlehøns jages nogle steder med stående hunde. 
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Priser for 2016 (i Euro):  
Dagsrate, antiloper ved jagt 1:1 330 euro pr. jagtdag. 
Dagsrate, antiloper ved jagt 2:1 290 euro pr. jagtdag 
Dagsrate, big 5 ved jagt 1:1 450 euro pr. jagtdag 
Dagsrate, big 5 ved jagt 2:1 400 euro pr. jagtdag 
Dagsrate, fuglejagt  På forespørgsel 
Ledsager   150 euro pr. nat 
Børn under 11 år    75 euro pr. nat 
Turistrate   200 euro pr. person pr. nat  
Våbenleje     25 euro pr. dag + ammunition 
 
Pakke 1: 
5 dages jagt (6 nætter) og ophold, 3.300 euro 
Inkl. afskydning af 1 Blesbuck, 1 Impala, 1 
Steenbuck og 2 Warthogs 
 
Pakke 2: 
5 dages jagt (6 nætter) og ophold, 3.995 euro 
Inkl. afskydning af 1 Blue Wildebeest, 1 
Blesbuck, 1 Impala og 2 Warthogs 

 
 
Pakke 3: 
6 dages jagt (7 nætter) og ophold, 4.995 euro 
Inkl. afskydning af 1 Oryx, 1 Blue 
Wildebeest, 1 Blesbuck, 1 Impala og 1 
Warthog 

 
Trofæer afregnes i henhold til nedenstående prisliste: 
    
Vildart                 Pris euro 
African Wild Cat*    350 
Baboon*                          100 
Blesbuck      350 
Blesbuck, hvid       På forespørgsel 
Bushbuck, Limpopo  1.200 
Bushpig      450 
Caracal*      950 
Civet cat*      450 
Duiker, common     290 
Eland                                            1.750 
Eland, Livingstone                   På forespørgsel 
Gemsbuck/Oryx     950 
Genet cat      350 
Giraf                         2.700 
Hartebeest, red     950 
Hulepindsvin      250 
Hyæne, brun   1.000 

Impala      300 
Jackal        50 
Klipspringer      950 
Kudu                     1.500 
Nyala                       2.200 
Roan        På forespørgsel 
Sable                       5.500 
Serval*        På forespørgsel 
Springhare                            25 
Steenbuck      250 
Struds                          550 
Tsessebe                       2.400 
Vervet Monkey*                           50 
Warthog      250 
Waterbuck                       1.500 
Wildebeest, Blue/Black     950 
Zebra, Burchells     950 

 *Speciel jagttilladelse/bait ikke inkluderet i prisen. 
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Priser på bøffel, krokodille, elefant, flodhest, 
løve, leopard og næsehorn på forespørgsel. 
 
Prisen inkluderer: 
Al transport til og fra lufthavn. 
Ophold med fuld forplejning 
Drikkevarer uden alkohol 
Daglig vaskeservice.  
Jagtføring med professionel jæger. 
Jagtvogn 4x4 og kørsel under jagten. 
Nattejagt 
Afrikanske skinnere og sporere. 
Skinning og saltning af trofæer. 
Levering af trofæer hos konservator 
Moms (14 %) og licenser. 
 

 
 
 
Ikke inkluderet:  
Flybillet til Johannesborg t/r 
Riffelleje/våben ombord på fly 
Specielle jagttilladelser/CITES 
Rejse og indkvartering udover opholdet på 
farmen/turistrejsen. 
Drikkepenge, f.eks. 40 euro pr. jagtdag til PH, 
skinner og tracker og 200 euro pr. værelse for 
perioden til lodge personale (total 8 stk.), men det 
er helt op til Jer selv. 
Alkoholiske drikke. 
Trofæafgifter, konservator og hjemtransport. 
Evt. rejse- og afbestillingsforsikring 
 

 

Forslag til turistaktiviteter/fotosafari: 
På The Hunter’s Dream Safaris egen farm er der et intensivt bevarings- og avlsprogram for flere 
forskellige af de afrikanske antiloper. Farmen er derfor ramme for en uforglemmelig fotografisk 
”wildlife” oplevelse. Der vil være fotografkyndige med på disse gamedrives hvor I får mulighed for 
at hjembringe fantastiske minder fra den Afrikanske fauna. Gamedrive foregår typisk tidlig om 
morgenen eller om eftermiddagen i åbne ”safari-biler” der gør det muligt at komme ret tæt på dyr 
og fugle i deres naturlige habitat.  
 
Med udgangspunkt fra The Hunter’s Dreams lodge rummer Sydafrika et bredt udsnit af 
turistaktiviteter og udflugter for rejsende og naturelskere, og du vil ikke kunne nå dem alle på én 
gang. F.ek.: 

‐ Elefantridning 
‐ Hesteridning i bushen 
‐ Bøffel og Sabel reservat 
‐ Krokodillefarm 
‐ Bushmen reservat 
‐ Baobab’s rute 
‐ Fiskeri og picnic ved Limpopofloden 
‐ Lokale museer 
‐ Sejlads på Palalafloden ved solnedgang 
‐ Mapungbuwe Nationalpark 
‐ Marakele Nationalpark 
‐ Traditionel afrikans keramikbutik 
‐ Interaktion med løver og løveunger 
‐ Big 5 fotosafari 
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‐ Gepard naturreservat 
‐ Hike safari 
‐ Game drives 
‐ Se solnedgangen på udsigtsposter inkl. coctails 
‐ Fuglekiggeri 
‐ Foto ekskursioner 

 
Længere ekskursioner på 2 dage eller mere: 

‐ Kruger National Park (min. 2 dage) 
‐ Sun City og Pilannesberg 
‐ Cape Town og nærområde 
‐ Victoria Falls – Zambia siden (min. 2 dage) 
‐ Caprivi, Chobe og Okavango (Botswana) 
‐ Kalahari ørknen (Botswana) 
‐ Skeleton Valley og Etosha Nationalpark (Namibia) 
‐ Mauritius, Quirimbas, Benguerra 

 
 

 

Med venlig hilsen  

 
LB Jagtrejser 

 


