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Leopardjagt i Namibia  
 

Vores samarbejdspartner i Namibia har lige fået et afbud fra kunden der havde booket leopardlicens 

for 2018. Derfor kan vi nu tilbyde jagt på leopard i 2018. Jagten vil foregå hvor der inden ankomst 

af jægeren er observeret aktivitet på baiten af leopard. Dvs. jagten kan foregå ud fra hovedfarmen 

Omuramba der er en 24.000 ha stor kvægfarm ca. 1 time fra Gobabis, på nabofarme eller længere 

nordpå i det bjergrige terræn ca. 30 km vest for Outjo og ca. 370 km nord for Windhoek. I området 

lever der alle de gængse antilopearter som Oryx, Kudu, Warthog, Hartman Zebra, Duiker, Steenbok 

og Leopard. På den nordlige farm endvidere Klipspringer og Damara dik-dik. 

  

Leoparden jages udelukkende på bait af zebra eller oryx og leoparderne er i dette område villige til 

at gå på bait og der har tidligere været ret høj successrate. De nedlagte leoparder i området de 

seneste år har ligget på 60-85 kg. Jagten foregår således om natten hvor man sidder i blind og venter 

på leoparden går på baiten.  

 

Om dagen kører man rundt og kigger til de forskellige baits for at se hvor der er aktivitet og evt. 

skyder supplerende vildt til baiten og hvis muligt forsøger at spore leoparden. Hvis ikke man ønsker 

trofæer (horn eller skind) fra baitdyrene er de inkluderet i prisen. 
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I ugerne op til din ankomst vil der blive ”forfodret” på forskellige pladser så leoparderne vænnes til 

at gå på baiten. Ligeledes vil der være opstillet kameraer for at afkode leopardernes færden og 

mønster. 

 

Det vil være en af PH’erne (Mark) fra vores samarbejdspartner der vil forestå jagten og være din 

PH. Der vil også være en lokal tracker, men om natten vil der kun være dig og PH’en i blinded. En 

evt. ledsager vil kunne komme med ud om dagen og tjekke baits og tracks, men ikke med i blinded 

om natten.  

 

Når man jager nær Gobabis bor man på Omuramba Huntinglodge der er ejet af din PH. Jager du 

oppe nordpå er der ikke nogen indkvartering på farmen så du vil blive indkvarteret i byen Outjo på 

Etotongwe Lodge (billderne). Det er en rigtig fin lodge med dejlige værelser, god mad og pool hvor 

man kan slappe af om dagen. Der er ca. 30 km til jagtområdet og du vil blive transporteret frem og 

tilbage hvilket er inkluderet i prisen. Du kan fint medbringe en ledsager. 

 

Når leoparden er nedlagt kører man til Omuramba Hunting lodge ved Gobabis og her kan man jage 

plains game efter nedenstående priser hvis man ønsker det. 

 

Pris: 

12 jagtdage 1:1 

Ophold med fuld forplejning og ikke-alkoholiske drikke 

Afhentning i Windhoek lufthavn t/r 

Licens til 1 leopard 

Afskydning af 1 leopard uanset størrelse 

Al transport til/fra og under jagten 

Vildt til baiten både før og under jagten 

15% moms på dagsraten 

Feltpreparering af trofæ og aflevering til konservator 

Dkr. 112.500,- 
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Ved manglende chance til leopard tilbagebetales dkr. 55.000,-  

Anskudt leopard tæller som nedlagt. 

 

Ikke inkluderet: 

Trofæafgifter for andre arter udover leoparden og baitvildtet 

Dip&pack, konservator og hjemsendelse af trofæ 

Alkoholiske drikke 

Ledsager, dkr. 700,- pr. dag 

Evt. ekstra jagtdage efter plains game – se generelle priser nedenstående. 

Evt. turistaktiviteter udenfor jagtområdet 

Drikkepenge til PH, skinner, tracker og lodge personale 

 

Priser på Omuramba Hunting Lodge: 

 

Priser:  

Pris pr. dag 1:1 i dkr.:  1.870,- 

Pris pr. dag 2:1 i dkr.: 1.550,- 

Fuglejagt i tillæg til riffeljagt kr. 200 pr. dag + ammunition. 

Ikke jagtdage afregnes med kr. 700,- pr. dag. Ankomst og afrejsedag regnes som 1 observationsdag. 

En hvilken som helst dag med våben i bilen regnes som en jagtdag. 

Jagtlicens kr. 150,-   Trofæpræparering kr. 275,- pr. stk. 

Leje af riffel kr. 400,- pr. dag inkl. ammunition. 

 

Pakke 1*: 

7 dages jagt 2:1 kr. 27.525,- 

7 dages jagt 1:1 kr. 28.950,- 

Inkl. afskydning af 1 Steenbok, 1 Duiker, 1 Warthog, 1 Springbok, 1 Red Hartebeest, 1 Kudu og 1 

Oryx han eller hun. 

 

Pakke 2*: 

6 dages jagt 2:1 kr. 21.875,- 

7 dages jagt 1:1 kr. 23.000,- 

Inkl. afskydning af 1 Steenbok, 1 Duiker, 1 Warthog, 1 Springbok, 1 Red Hartebeest og 1 Oryx han 

eller hun. 

 

Pakke 3*: 

5 dages jagt 2:1 kr. 14.350,- 

5 dages jagt 1:1 kr. 15.350,- 

Inkl. afskydning af 1 Steenbok, 1 Duiker, 1 Springbuck og 1 Oryx han eller hun. 
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Trofæer 

*Pakkerne inkluderer ankomst- og afrejsedag. 

 

Trofæer afregnes i henhold til nedenstående prisliste: 

Vildart                    Pris kr. Eland                     12.200 

Impala   5.000 

Blue Wildebeest  6.000 

Black Wildebeest  8.000 

Springbuck   3.000 

Kudu   8.000 

Struds han   2.900 

Duiker   1.800 

Warthog   3.000 

Gepard                     25.750 

Red Hartebeest  3.700 

Blessbuck   3.500 

Caracal   5.000 

Steenbok   1.800 

Zebra alm.    6.500 

Zebra bjerg   6.500 

Oryx han/hun  3.800 

Waterbuck                     16.000 

Giraf                     20.250 

Brun Hyæne                     POR 

Jackal                          400 

Roan, Nyala, Sable       På forespørgsel 

 

 

 

Prisen inkluderer: 

Al transport til og fra lufthavn og på reviret. 

Ophold med fuld forplejning, vaskeservice 

mm.  

Professionel jæger. 

Skinnere og sporere. 

Namibisk moms på 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke inkluderet:  

Rejse og indkvartering udover opholdet på 

farmen/turistrejsen. 

Feltpræparering af trofæer, dkr. 275,- pr. stk. 

Drikkepenge, ca. 20 euro til tracker og 50-100 

euro til PH for hele perioden. 

Trofæafgifter 

Alkoholiske drikkevarer (øl, vin og spiritus) 

Evt. leje af våben 

Evt. trofæpreparation (konservator) og 

hjemtransport. 

15 % skat (af trofæprisen) på anskudte ikke 

fundne dyr. 

 

Med venlig hilsen  

 

LB Jagtrejser 
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