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 Sierra Nevada i Spanien  
 

I Spanien er der mulighed for at jage 4 forskellige ibex arter, Beceites, Gredos, Sierra Nevada og 

Ronda. Der er en mindre forskel på de 4 arter, der gør det svært at skelne imellem dem.  
 
 
    Beceite Steinbock         Gredos Steinbock         Sierra Nevada Steinbock        Ronda Steinbock 

 

 

 

 

 

 

Sierra Nevada og Ronda jages i den sydlige del af Spanien. Den nærmeste lufthavn er Malaga, 

hvorfra vores samarbejdspartnere altid afhenter og bringer gæsterne. Området hvor der jages er 

lettere kuperet og gennemskæres af mange små veje, hvilket gør det nemt at komme forholdsvis 

højt op i bjergene med en 4-hjulstrukken bil. Der jages i en højde på ca. 1200-1800 m. Jagtområdet 

er utroligt spændende at jage i, da det består af frugt plantager, valnøddetræer samt egeskove. 

Jagten udøves som pürsch og enkelte gange som anstandsjagt. Det er vigtig hele tiden at afsøge 

området med kikkerten under jagten. Hvis en ibex spottes starter den egentlige pürsch. 

Det er kun de ældste dyr som jages. 

 

Indkvarteringen, som bruges under opholdet, er typisk et af de små hyggelige landhoteller, som 

ligger flere steder i nærheden af jagtområdet. 

 

Det optimale tidspunkt at jage på er fra starten af 

november til begyndelsen af januar og så igen fra midten 

af marts til midten af maj. Brunsten er i ugerne 45-47. 

 

Inkluderet i prisen: 

1 trofæ uanset størrelse af Sierra Nevada Ibex, forventet 

et sted imellem 50-65 cm (jo mere man kan pürsche jo 

større trofæ kan også være større) 

3 dages ophold med fuld forplejning, 

2 jagtdage, jagtføring 1:1, al transport i reviret 

transfer lufthavnen t/r i Spanien  

I alt 27.950,- kr. pr. jæger  

 

Ikke inkluderet i prisen: Flyrejse Spanien t/r, våbenindførsel i Spanien ca. 30 Euro, 

administrationsgebyr 450,- kr., drikkevarer, drikkepenge, jagtlicens 150 Euro, hjemtransport af 1 

trofæ og skin ca. 400 Euro eller prisen som kan afregnes i Spanien, rejse og afbestillingsforsikring, 

 

Anskydning tæller som nedlagt.  

 

Der vil være mulighed for at skyde Feral Goat samme sted. Prisen er 14.000,- kr. uanset størrelse. 

Se billeder på næste side.    
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I øvrigt i henhold til generelle betingelser 

for Aurora Jagtrejser. 
 

I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget 

velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 

nr. 23452694. 

 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 

 

 

Ronda Sierra Nevada 

Gredos Beceite 

A) Gredos  

B) Beceite  

C) Sierra Nevada 

D) Ronda 

E) Kronhjort,  Dåhjort,  

Mufflon 

F) Mähnenfår, Mufflon 

G) Råbuk 

 

JAGTOMRÅDE 


