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Namibia  

 

 

  

Namibia er et traditionelt jagtland, som tilbyder en god og afvekslende jagt på forskellige 

antilopearter samt vortesvin. Jagten på gepard og leopard er også mulige på de mange forskellige 

farme. Jagten på leopard er igennem de sidste år afviklet med en meget høj succesrate. I den 

nordlige del af Namibia er der også mulighed for at jage løve, bøffel og elefant, hvilket vil sige, at 

muligheden for storvildtsjagt også er tilstede. 

 

Namibia er omgivet af Atlantkysten på den ene side og af Sydafrika, Botswana, Zimbabwe og 

Angola på de andre sider. Karakteristisk for landskabet er den store ørken og steppelignede 

områder. De mest kendte område er Namibia-ørkenen, som ligger langs med Atlantkysten, herfra 

fik landet oprindeligt navnet Namibia. 

Namibia er overalt bestående af forskellige biotoper, hvilket er med til at gøre det til et meget 

spændende land at jage i.  
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Jagtfarmen: 

Jagtfarmen ligger i den nordlige del af Namibia ca. 100 

km syd for Etoscha Nationalpark og  

ca. 60 km nordvest for byen Qutjo.  

Selve farmen er fra flad til lettere kupperet, og er 

bestående af en meget afvekslende biotop.  

Området, hvorpå farmen er beliggende, giver mulighed 

for at jage på i alt ca. 30.000 ha. Farmen ledes af Freund 

Johann van den Berg, og han gør sammen med sine 

dygtige Pher jagten til en stor og spændende oplevelse. 

De mest forekommende arter, der kan jages på farmen 

Kudu, Oryx, Gnu, Springbuk, Eland, Impala og 

wortesvin.  

I alt kan der jages på 18 forskellige arter på farmen. Der 

er ligeledes gode muligheder for at jage leopard samt 

gepard. 
 

Jagten gennemføres hovedsageligt som pürschjagt. Bilen 

bruges til at komme rundt i området med, da der er tale 

om nogle meget store vider, som der jages på. 

Anstandsjagt ved vandhullerne bruges også - især hvis 

der er tale om jagt på Wortesvin. 

 

Jagten afvikles typisk med 5 jagtdage, og kan arrangeres 

som jagt 1:1 eller 2:1  

 

Opholdet er på farmen er af en meget god standard. Der 

indkvarteres i dobbeltværelse med eget badeværelse. Alt 

mad serveres i det centrale opholdsrum i logden, hvor der 

også er indrettet en hyggelig bar. Ligeledes er der en åben 

grillplads, hvor der er mulighed for at grille, samt at tale 

om dagens forskellige jagtoplevelser. Der er også 

mulighed for at få en dukkert i swimmingpoolen, som er 

på farmen. Der er ligeledes et vandsted i forbindelse med 

farmen, hvor der er mulighed for at observere de 

forskellige vildtarter. 

 

Spezialarrangement på Leopard: 

Namibia er også meget kendt for jagten på leopard og den 

høje succesrate herpå. Fordelen hos Johann Van Den 

Berg er, at der ikke kun jages på hans farm, men også på 

de omkringliggende jagtfarme i Conservancy Etosha. 
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Området ved Outjo er bekendt for en god 

leopardbestand. Årsagen hertil er blandt andet den tætte 

bestand af antilopearter samt vortesvin, som er vigtige 

fødeemner for leoparden og geparden. Igennem de sidste 

år har succesen lagt på ca. 99 %. 

 

Jagten foregår typisk med ansitz på bait. Alt dette 

forberedes i god tid før en kunde kommer til området. 

Baiten ligges typisk ud på 1-3 farme, som derefter 

kontrolleres. Jagten foregår på ca. 10.000-30.000 ha. 

Også hvis en farm er hegnet for kvæget eller fårene, 

jages der her. Disse hegn er ingen hindring for en leopard 

eller en gepard. De bedste terminer at jage i er fra juni til 

september, hvor fuldmåne anbefales. Jagten afvikles 

altid som 14 dages arrangement, hvilket normalt er med 

til at give den nødvendige chance. Der organiseres kun 

én leopardjagt om måneden, hvorfor er det vigtigt med 

booking i god tid. 

Der er under Leopardjagten også mulighed for at 

nedlægge de øvrige arter.  

 

Udflugtsmuligheder: 

På grund af den meget gode indkvartering, og den høje 

vildtbestand er der rig mulighed for ledsagere at komme 

med ud i bushen på fotosafari. Der vil også være 

mulighed for at lave et separat program for turistdage, 

med besigtigelse af forskellige seværdigheder, som f.eks. 

Etoscha Nationalpark, Ugab Terassen, Fingerklippen, 

kystbyen Swakopmund, Epupa vandfallene  og meget 

mere.  

 

Inkluderet i prisen: 

9 Rejsedage,  

6 Jagtdage fra Windhoek inkl. Red Hartebeest, Oryx, 

Springbuck & Warthog  

Jagtføring 1:1 

Dagsudflugt til Etosha Nationalpark  

I alt  25.950,- kr. pr. jæger   

Ledsager     6.250,- kr. pr. person 
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Ikke inkluderet i prisen:  

Bookingsgebyr 50 euro pr. person, Fly Danmark/Windhoek t/r pris ca. 8.500,- kr. (købes til 

dagspris), drikkepenge (anbefalet ca. EUR 150,- til jagtfører + 50 Euro til campersonale), alkohol, 

forsendelse af trofæer til Danmark eller Tyskland til konservator, evt. leje af gevær inkl. 

ammunition Euro 40 pr. dag, evt.. CITES-Exportpapirer ca. EUR 200 pr. Stk. (Gepard, Bavian, 

Bjergzebra) 

 

Ikke fundet anskudt vildt afregnes som nedlagt 

 

Ved booking betales der 50 % af rejsens pris + flybillet  

Senest 60 dage før afrejse de sidste 50 % af rejsens pris 

 

Der skal tegnes en oversøisk rejseforsikring. Denne kan tegnes igennem os, og vi giver gerne tilbud 

derpå. 

 

Vi er også behjælpelig med at få bragt trofæerne til en 

konservator, hvor de kan laves efter jeres ønske. Vi er 

også behjælpelige med hjemtransport af trofæerne. Vi 

giver dog ingen garanti på hvor lang tid denne proces 

normalt tager. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. 

 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 

 

Trofæer Euro €  Euro € 

 

Bavian 

Blesbuck 

Bluewildebeest (gnu hvidhalet) 

Duiker 

Eland 

Impala 

Kudu 

Klipspringer   

Hardebeeest 

Sjakal 

 

 250,- 

450,- 

850,- 

350,- 

1250,- 

450,- 

750,- 

1250,- 

450,- 

50,- 

 

Gepard 

Oryx 

Stribet Gnu 

Steinbuck 

Warthog 

Waterbuck 

Savanne Zebra 

Hartmann Zebra 

Struds 

Springbuck 

Damara Dik Dik 

 

2.950,- 

450,- 

850,- 

450,- 

350,- 

1.500,- 

850,- 

850,- 

380,- 

450,- 

1250,- 


