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USA 
Pronghorn: 

I USA arrangere vi jagt på Pronghorn. Jagten foregår 

overvejende i Wyoming, i nærheden af Gillette. Her råder 

vores partner over en farm på 39.000 ha, hvor han har 

eksklusivretten til jagten. Området ved Gilette er et af de 

bedste områder til Pronghorn i hele USA. Vildtbestanden er 

god, og trofækvaliteten ligger i den høje ende. Pronghorn 

lever oftest på de store åbne sletter. Dette gør at jagten er 

svær, da der ikke er meget dækning af buske og træer når 

jagten foregår. Trods den sværere jagt ligger succesraten på 

ca. 99 %. Da jagten på Pronghorn er licens styret, skal der 

være søgt om/booket licens før den 15. marts hvert år. 

 

Mankefår: 

Ligesom i Spanien, Kroatien og Sydafrika blev der også i 

staterne New Mexico og Texas indført Mankefår, for 

mange år siden. På grund af de klimatiske og biotopiske 

gode vilkår for Mankefåret, er der nu muligt at jage det på 

den frie vildtbane. Jagten er meget sportslig, og trofæerne 

har en god kvalitet, samt en størrelse på ca. 70-80 cm. 

 

Blackbuck: 

Blackbukken lever på den frie vildtbane, ligesom 

mankefåret. Kvaliteten på Blackbukkens trofæerne er på 

højde med de trofæer som nedligges i Argentina. Jagten er 

spændende da denne også typisk foregår på de store åbne 

sletter. 

 

Ud over disse jagter kan vi også tilbyde jagt på Wapiti, 

Whitetail og Muledeer. Forhør nærmere. 

 

Inkluderet i prisen: 

5 dages ophold med fuld forplejning i dobbeltværelse 

4 dages jagt, jagtføring 2:1 

Al transport i jagtområdet 

 

Pronghorn i alt  3.990 USD pr. jæger v/ 2 jægere 

Muledeer i alt  7.250 USD pr. jæger v/ 2 jægere 

Pronghorn+Muledeer i alt  9.200 USD pr. jæger v/ 2 jægere 
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Ikke inkluderet i prisen: Administrationsgebyr 300 USD, klargøring af trofæer til transport ved 

konservator, hjemtransport af trofæer, alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, flybillet, evt. tillæg for 

enkeltværelse 220,- kr. pr. nat, evt. tillæg for jagt 1:1 i alt 1450 USD, jagtrejse og 

afbestillingsforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


